
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos Moleculares Aplicados a 

Biotecnologias Relacionadas ao Ciclo do 

Enxofre 
 

 

 

 

 

 

AUTORA: ISABEL CRISTINA BRAGA RODRIGUES 

ORIENTADOR: PROF. DSc. VERSIANE ALBIS LEÃO 

CO-ORIENTADORA: PROFa. DSc. RENATA GUERRA DE SÁ COTA 

 

 

 

 

Ouro Preto, MG 

Junho de 2012 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos Moleculares Aplicados a 

Biotecnologias Relacionadas ao Ciclo do 

Enxofre 
 

 

 Dissertação submetida ao programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Ouro Preto, 

como parte dos requisitos necessários para obtenção do 

título: “Mestre em Engenharia Ambiental - Área de 

Concentração: Tecnologias Ambientais”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ouro Preto, MG 

Junho de 2012 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenho a impressão de ter sido uma criança 

brincando à beira-mar, divertindo-me em 

descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma 

concha mais bonita que as outras, enquanto o 

imenso oceano da verdade continua misterioso 

diante de meus olhos.” 

 

Isaac Newton 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus e a tudo o que Ele representa em minha 

vida. 

 

A minha querida mãe, Maria José (Manoca) e ao 

meu querido pai, Francisco, meus maiores 

tesouros, exemplos de simplicidade, força de 

vontade e luta. A vocês todo meu trabalho, 

dedicação e amor. 



vi 
 

AGRADECIMENTOS 
 

À Deus, por estar sempre ao meu lado, fonte eterna de força e proteção. 
 

À minha mãe, Maria José (Manoca) e ao meu pai Francisco, razão da minha existência. 

Não há palavras para expressar tudo o que vocês significam para mim. Obrigada pelo 

carinho de sempre, pelo amor incondicional e pela dedicação sem limites. Obrigada por me 

entenderem, mesmo não entendendo o meu trabalho. Amo muito vocês! 
 

Ao Bambam, pelo companheirismo, pelo carinho, pelo incentivo, por compreender meus 

momentos de ausência e por aguentar meus momentos de estresse. Sua alegria tornou essa 

caminhada muito mais doce. Obrigada por estar sempre ao meu lado! 
 

Ao Prof. Versiane Albis Leão, por toda confiança depositada em mim nestes anos de 

trabalho juntos, você é meu maior incentivador. Obrigada pela orientação, pelas excelentes 

discussões científicas e profissionais, pelos conselhos, pelo apoio intelectual e profissional. 

Obrigada por acreditar em mim e no meu trabalho. 
 

À Prof.ª Renata Guerra de Sá Cota, pela co-orientação, por me receber em seu 

laboratório de braços abertos e me acolher como filha científica. Você foi fundamental na 

realização e concretização deste trabalho. Obrigada pelas excelentes discussões, pelo apoio 

incondicional, até mesmo na realização dos experimentos, e por seus preciosos conselhos.   
 

À Vale e ao CNPq, pela concessão da bolsa e pelo financiamento do projeto. 
 

Aos professores José Fernando e Mônica Teixeira, por terem aberto as portas da vida 

científica, pelos valiosos ensinamentos, pela amizade e pela confiança. À Prof.ª Silvana 

Queiroz, por ter me ensinado a trabalhar com DGGE e pelo carinho nas horas de dúvida. 

Aos professores Karen Moraes, Elísio Evangelista e Leandro Moreira do Laboratório 

de Bioquímica e Biologia Molecular (LBBM), pela convivência e pelas preciosas dicas. 
 

À Vânia, secretária do ProAmb, pela sua disposição em resolver os problemas 

burocráticos, pelo carinho e dedicação com todos os alunos. E, principalmente, por me 

ouvir quando eu me “escondia” na secretaria. Vânia, você é o máximo! Agradeço também 

à Ana (secretária da REDEMAT) e à Cida (secretária do NUPEB), por me tratarem tão 

bem e me ajudarem com matrículas e outros probleminhas, mesmo eu não sendo aluna 

destes programas. 



vii 
 

Aos amigos do Laboratório de Bio&Hidrometalurgia, Márcio, Flavinha, Gabriela, 

Patrícia, Léo, Daniel, Damaris, Sérgio, Rodrigo, Tácia, Lázaro, Bruno, Mariana, Camila, 

Pablo, Flávia, Naiara, Sueli, Michael, Flávio, Flavinho e Larissa e do LBBM, Walmir 

(eternas risadas!), Cíntia, Kelvin, Leandro, Victor, Sol, Raquel e Érica. Obrigada pela 

ajuda e pelos momentos de descontração. 
 

Um agradecimento especial ao Flávio e ao Flavinho, pela parceria da época das colunas. 

À Larissa e a Érica, pela ajuda nos experimentos desta dissertação; sempre com muito 

carinho e boa vontade, não sei como teria conseguido sem vocês. 
 

À Dra. Sueli, pela concessão das amostras dos reatores UASB e de leito fluidizado e pelos 

preciosos ensinamentos sobre a dinâmica destes reatores. E ao Doutorando Michael, pelas 

amostras das colunas de biolixiviação e pela disposição em transmitir as informações. E a 

ambos pela preciosa amizade construída. 
 

Às Doutorandas Karina e Roberta, pelos experimentos de qPCR e à Natália, por me 

ajudar a desvendar os mistérios da PCR. 
 

À Karina, Natália, Roberta, Roberta D’Angelo e Mônica, que me acolheram no LBBM 

e me ajudaram a dar os primeiros passos com a Biologia Molecular. Mas, principalmente, 

por terem se tornado grandes irmãs e amigas para a vida toda. 
 

À Paula e à Taty, por aguentarem a minha falta de limites, obrigada pelo convívio. À Juju 

irmã eterna, que mesmo longe está sempre presente, sempre torcendo e rezando por mim. 

À Enô, à Laysa e à Flavinha, peças essenciais na minha vida, a alegria e a amizade de 

vocês torna tudo mais leve. À Silvia Lorena, por me incentivar, por me acolher, por 

sempre me estender a mão sem olhar a hora e nem o lugar e ao Victor, pelo apoio no 

laboratório, pelas excelentes dicas e conversas. Ao Hélcio, Paty e Rodrigão, por estarem 

sempre dispostos a me ouvir. Enfim, à todos os amigos, pois citar o nome de todos 

dobraria o volume desta dissertação (graças a Deus!), por tornarem meus dias sempre mais 

felizes.  
 

À Vovó Helena (que você esteja em um lugar muito especial, perto de Deus) e à Vovó 

Rita, serei eternamente grata pela acolhida, sem a ajuda de vocês eu não teria chegado até 

aqui. E a todos os familiares pelo carinho e apoio. 
 

À todos aqui não citados, mas que contribuíram e contribuem para minha formação. 



viii 
 

SUMÁRIO 
 

AGRADECIMENTOS ....................................................................................................... vi 

SUMÁRIO ......................................................................................................................... viii 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................................... xi 

LISTA DE TABELAS ...................................................................................................... xiv 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ...................................................................... xv 

RESUMO .......................................................................................................................... xvii 

ABSTRACT .................................................................................................................... xviii 

1. Introdução ..................................................................................................................... 1 

2. Revisão de Literatura .................................................................................................... 5 

2.1 – Biorredução de Sulfato ........................................................................................... 5 

2.1.1 - Caracterização e metabolismo de BRS ............................................................... 8 

2.1.2 – Ecologia dos micro-organismos envolvidos na redução de sulfato ................. 10 

2.2 – Biolixiviação .......................................................................................................... 12 

2.2.1 - Micro-organismos envolvidos nos processos de biolixiviação ......................... 15 

Gênero Acidithiobacillus .......................................................................................... 15 

Gênero Sulfobacillus ................................................................................................ 16 

Gênero Sulfolobus. ................................................................................................... 16 

2.3 – Métodos Moleculares Aplicados na Avaliação de Consórcios Microbianos em 

Biorreatores .................................................................................................................... 17 

2.3.1 - Técnica de PCR – clonagem – sequenciamento ............................................... 19 

2.3.2 - Electroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) ................................. 21 

2.3.3 - RFLP (polimorfismos de comprimento dos fragmentos de restrição) .............. 23 

2.3.4 - REP, ERIC e BOX-PCR ................................................................................... 23 

2.3.5 - PCR quantitativa em tempo real (qPCR) .......................................................... 24 

3. Objetivos....................................................................................................................... 26 

4. Materiais e Métodos .................................................................................................... 27 

4.1 – Delineamento Experimental ................................................................................. 27 

4.2 – Características dos Reatores UASB e de Leito Fluidizado e das Amostras 

Coletadas ......................................................................................................................... 28 



ix 
 

4.3 – Preparo das Amostras Coletadas a partir dos Reatores UASB e de Leito 

Fluidizado – Enriquecimento e Filtragem ................................................................... 30 

4.4 – Características das Colunas de Biolixiviação e das Amostras Coletadas ........ 31 

4.5 – Preparo das Amostras Coletadas a partir das Colunas de Biolixiviação – 

Enriquecimento e Filtragem ......................................................................................... 32 

4.6 - Extração de DNA Genômico ................................................................................. 33 

4.6.1 - Método do Kit Wizard
® Purificação de DNA Genômico (Promega) ................ 33 

4.6.2 - Método do CTAB/NaCl 10%............................................................................ 34 

4.7 – Reação em Cadeia da Polimerase, Utilizando Primers Gene Específicos ....... 35 

4.7.1 – Oligonucleotídeos iniciadores (primers) .......................................................... 35 

4.7.2 – Determinação da temperatura de anelamento dos primers .............................. 36 

4.7.3 – Teste de eficiência dos primers ........................................................................ 37 

4.7.4 – Reação em cadeia da polimerase (PCR) .......................................................... 37 

4.7.5 – Purificação dos produtos de PCR ..................................................................... 38 

4.8 – Clonagem ............................................................................................................... 39 

4.8.1 – Reação de ligação ............................................................................................. 39 

4.8.2 – Preparo de células Escherichia coli DH5α competentes .................................. 39 

4.8.3 – Transformação bacteriana ................................................................................ 39 

4.8.4 – Minipreparação de DNA plasmidial ................................................................ 40 

4.9 – Reação de Sequenciamento .................................................................................. 41 

4.10 – Análise das Sequências ....................................................................................... 41 

4.11 - RFLP (Polimorfismos de Comprimento dos Fragmentos de Restrição) ........ 42 

4.12 – BOX-PCR; ERIC-PCR e REP-PCR ................................................................. 42 

4.13 – PCR-DGGE ......................................................................................................... 43 

4.14 – Análise Multivariada dos Perfis Obtidos por BOX-PCR e PCR-DGGE ...... 45 

4.15 – PCR quantitativa (qPCR) .................................................................................. 45 

4.15.1 - Curva de eficiência dos iniciadores e curva padrão ........................................ 46 

5. Resultados e Discussão ............................................................................................... 48 

5.1 – Análise Molecular dos Consórcios Envolvidos na Remoção de Sulfato em 

Reatores UASB e de Leito Fluidizado .......................................................................... 48 



x 
 

5.1.1 – Contextualização .............................................................................................. 48 

5.1.2 – Coleta de amostras e extração de DNA genômico ........................................... 49 

5.1.3 - Padronização das reações de PCR para os primers gene específicos ............... 52 

Determinação da Temperatura de Anelamento dos primers .................................... 52 

Avaliação dos produtos de PCR obtidos com primers específicos .......................... 54 

Padronização da quantidade de DNA utilizada nas reações de PCR ....................... 57 

5.1.4 - Identificação dos consórcios bacterianos utilizando homologia de sequências 

entre os genes dsrB e 16S rRNA .................................................................................. 59 

Minipreparação de DNA plasmidial ......................................................................... 59 

Análise das sequências ............................................................................................. 60 

5.1.5 - Análise dos perfis de restrição (RFLP) ............................................................. 67 

5.1.6 – Determinação da diversidade microbiana em reatores UASB e de leito 

fluidizado por meio das técnicas de BOX, ERIC e REP-PCR ..................................... 70 

5.1.7 – Quantificação dos grupos de bactérias fermentativas e bactérias redutoras de 

sulfato por qPCR .......................................................................................................... 77 

5.2 – Análise Molecular dos Consórcios Envolvidos em Colunas de Biolixiviação .. 82 

5.2.1 – Contextualização .............................................................................................. 82 

5.2.2 – Coleta de amostras e extração de DNA genômico ........................................... 83 

5.2.3 – Avaliação dos produtos de PCR obtidos com primers específicos .................. 85 

5.2.4 – Análise dos perfis de restrição (RFLP) ............................................................ 86 

5.2.5 – Análise da diversidade por PCR-DGGE .......................................................... 88 

6. Conclusões ................................................................................................................... 93 

7. Sugestões de Trabalhos Futuros ................................................................................. 94 

8. Referências Bibliográficas .......................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 2.1: Desenho esquemático de um reator UASB (A) e de um reator de leito 
fluidizado (B).  (CAMPOS e PEREIRA, 2001; CHERNICARO, 2007). ............................. 7 

 
Figura 2.2: Bioquímica da redução do sulfato. (a) Duas formas de sulfato ativo podem ser 
produzidas: adenosina 5’-fosfosulfato (AFS) e fosfoadenosina 5’–fosfosulfato (FAFS). (b) 
Esquema das reduções assimilativa e desassimilativa de sulfato (MADIGAN e 
MARTINKO, 2004). ............................................................................................................. 9 

 
Figura 2.3: Rota de degradação microbiológica de matéria orgânica em ambientes 
anóxicos na presença (A) e na ausência (B) de sulfato. Extraído e adaptado de Muyzer e 
Stams (2008). ....................................................................................................................... 11 

 
Figura 2.4: Esquema de uma pilha de biolixiviação (A); pilha de biolixiviação industrial 
(B); colunas de biolixiviação (C)......................................................................................... 13 

 
Figura 4.1: Fluxograma representativo das etapas realizadas na primeira parte do projeto, 
análise da população microbiana em reatores UASB e de leito fluidizado para tratamento 
de efluentes contendo sulfato. ............................................................................................. 27 

 
Figura 4.2: Fluxograma representativo das etapas realizadas na segunda parte do projeto, 
análise da população microbiana em colunas de biolixiviação de minerais de cobre. ........ 28 

 
Figura 5.1: Integridade do DNA genômico obtido de amostras dos biorreatores UASB e 
de leito fluidizado. A – Extração de DNA utilizando método CTAB/NaCl 10% e B – 
Extração de DNA utilizando método Kit Wizard® (Promega). 5µL da preparação foram 
analisados em gel de agarose a 0,6%, corado com brometo de etídeo. A extração foi 
realizada em duplicata. Os códigos das amostras estão descritos na tabela 4.1. ................. 50 

 
Figura 5.2: Produtos de PCR obtidos para os primers específicos propostos no estudo: (A) 
Desul1623; (B) DSRB; (C) Pb16S; (D) PbMetilCoA1; (E) ClPropCoA e (F) Cl16S. Foram 
utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume final de 25µL. 5µL da 
preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% corado com brometo de etídeo. MM 
– padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas). Os códigos das amostras se encontram 
na tabela 4.1. ........................................................................................................................ 56 

 
Figura 5.3: Teste de eficiência dos primers Desul1623 (A,B,C,D) e Pb16S (E,F,G,H). 
Foram testadas as seguintes concentrações, 100ng/µL; 50ng/µL; 25ng/µL; 10ng/µL; 
5ng/µL; 1ng/µL e 0,5ng/µL, sendo utilizado 1µL de cada solução para um volume de 
reação igual a 25µL. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% corado 
com brometo de etídeo. Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.1. .................. 58 

 
Figura 5.4: Análise da mini-preparação plasmidial das amostras LF4c (A) e UF1 (B) para 
os clones contendo o fragmento amplificados pelo primer Pb16S. Cerca de 5µL da reação 
foram analisados em gel de agarose 0,8% corado com brometo de etídeo. U – UASB Fase I 
(UF1) e L – Reator de Leito Fluidizado Fase IV (LF4b). C1R, C2R, C3R, C4R, C5R, 
C1,C2, C3, C4, C5 – identificação das colônias recombinantes utilizadas. ........................ 60 



xii 
 

Figura 5.5: Mapa de restrição virtual construído a partir do programa “Restriction 

Mapper”. A seta indica o sítio de clivagem da enzima EcoRI  nas sequências do gene 
16SrRNA amplificadas pelo primer Pb16S referentes ao gênero Clostridium. .................. 67 

 
Figura 5.6: Análise do perfil de restrição obtido para os fragmentos amplificados pelo 
primer Pb16S, após digestão de 3µL da reação de PCR com EcoRI. 5µL da preparação 
foram analisados em gel de agarose a 1,2%, corado com brometo de etídeo. MM – padrão 
de massa molecular de 1kb (Fermentas). Os códigos das amostras se encontram na tabela 
4.1. ....................................................................................................................................... 68 

 
Figura 5.7: Mapa de restrição virtual construído a partir do programa “Restriction 

Mapper”. As setas indicam os sítios de clivagem das enzimas SacII, ApaI e PstI nas 
sequências amplificadas pelo primer Desul1623. ............................................................... 69 

 
Figura 5.8: Análise de RFLP para os fragmentos amplificados pelo primer Desul1623, 
após digestão de 5µL da reação de PCR com SacII, ApaI e PstI. 5µL da preparação foram 
analisados em gel de agarose a 1,2%, corado com brometo de etídeo. MM – padrão de 
massa molecular de 1kb (Fermentas); Cont. (controle) – amostra não digerida. Os códigos 
das amostras se encontram na tabela 4.1. ............................................................................ 70 

 
Figura 5.9: Fingerprint das amostras dos reatores UASB e de leito fluidizado utilizando 
primer BOX. Foram utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume final de 
25µL. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% e após corrida a 80V 
por 12h o mesmo foi corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 
1kb (Fermentas). Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.1. ............................. 72 

 
Figura 5.10: Produto de PCR obtido para o primer universal 968F-CG/1342R (Domínio 
Bacteria). Foram utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume final de 
25µL. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% corado com brometo 
de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas) e C- (controle negativo). 
Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.1. ......................................................... 73 

 
Figura 5.11: Padrões de bandas das comunidades de bactérias obtidos a partir de DGGE 
com gradiente de desnaturação de 40% e 60%. 12µL da reação de PCR com o primer 
universal 968F-CG/1392R foram aplicados no gel e após corrida a 100V por 16h o mesmo 
foi corado com brometo de etídeo. Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.1. . 74 

 
Figura 5.12: Diversidade genética determinada por BOX-PCR (A) e PCR-DGGE (B). Os 
dendrogramas foram obtidos pelo agrupamento UPGMA, com coeficiente de Sorensen-

Dice para as amostras de micro-organismos coletadas do reator UASB. Os códigos das 
amostras se encontram na tabela 4.1. .................................................................................. 76 

 
Figura 5.13: Produtos de PCR obtidos com os primers específicos para quantificação por 
PCR em tempo real (DesulRT – grupo redutoras de sulfato; Pb16SRT1 e Cl16SRT1 – 
grupo fermentativas). Foram utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume 
final de 25µL. As reações foram feitas em duplicata. 5µL da preparação foram analisados 
em gel de agarose a 1,2% corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa 
molecular de 100pb (Invitrogen). ........................................................................................ 78 

 



xiii 
 

Figura 5.14: Análise da mini-preparação plasmidial das amostras para os clones contendo 
os fragmentos amplificados pelos primers específicos para PCR em tempo real, DesulRT; 
Pb16SRT1 e Cl16SRT1. Foram utilizadas, no mínimo, cinco colônias recombinantes para 
cada preparação. Cerca de 5µL da reação foram analisados em gel de agarose 0,8% corado 
com brometo de etídeo. ....................................................................................................... 78 

 
Figura 5.15: Curvas padrão referentes aos gene 16S rRNA do gênero Clostridium (A) e 

16S rRNA do gênero Desulfovibrio (B), utilizando diluição seriada a partir do DNA 
plasmidial contendo como inserto os referidos genes. No eixo das abscissas estão 
demonstrados os valores do logaritmo decimal das concentrações de DNA utilizadas e no 
eixo das ordenadas os valores de Ct correspondes a cada concentração. ............................ 79 

 
Figura 5.16: Número de cópias do gene 16S rRNA dos gêneros Clostridium  e 
Desulfovibrio dos reatores UASB e de leito fluidizado em diferentes períodos. As amostras 
marcadas com (*) são aquelas que passaram por processo de enriquecimento em frascos 
erlenmeyer antes da realização das análises moleculares. O código das amostras se 
encontra na tabela 4.1. ......................................................................................................... 80 

 
Figura 5.17: Produtos de PCR obtidos para os primers correspondentes aos gêneros 
Acidithiobacillus (A) e Sulfobacillus (B). Foram utilizados 50ng de DNA genômico para 
reações com volume final de 25µL. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose 
a 1,2% corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb 
(Fermentas). Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.3. .................................... 86 

 
Figura 5.18: Análise do perfil de restrição obtido para os fragmentos 16S rRNA 
amplificados de Acidithibacillus ferrooxidans (A), após digestão de 3µL da reação de PCR 
com SacII e de Sulfobacillus thermosulfidooxidans (B), após digestão de 3µL da reação de 
PCR com EcoRI e SmaI. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2%, 
corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas). 
Cont. – Controle (sem digestão). Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.3. .... 87 

 
Figura 5.19: Mapa de restrição virtual construído a partir do programa “Restriction 

Mapper”. As setas indicam os sítios de clivagem das enzimas SacII, SmaI e EcoRI nas 
sequências correspondentes ao gene 16S rRNA de Acidithiobacillus ferroxidans e de 

Sulfobacillus thermosulfidooxidans. Não há sítios para a enzima BamHI, utilizada como 
controle. ............................................................................................................................... 87 

 
Figura 5.20: Produto de PCR obtido com o primer universal 968F-CG/1342R (Domínio 
Bacteria) para as amostras oriundas das colunas de biolixiviação. Foram utilizados 50ng de 
DNA genômico para reações com volume final de 25µL. 5µL da preparação foram 
analisados em gel de agarose a 1,2% corado com brometo de etídeo. MM – padrão de 
massa molecular de 1kb (Fermentas) e C- (controle negativo). Os códigos das amostras se 
encontram na tabela 4.3. ...................................................................................................... 89 

 
Figura 5.21: Padrões de bandas representantes das comunidades dos consórcios de 
bactérias obtidos a partir de DGGE com gradiente de desnaturação de 40% e 60% para as 
amostras provenientes das colunas de biolixiviação. 12µL da reação de PCR com o primer 
universal 968F-CG/1392R foram aplicados no gel e após corrida a 100V por 16h o mesmo 
foi corado com nitrato de prata. Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.3. ...... 90 

 



xiv 
 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 4-1: Amostras coletadas dos reatores UASB e de leito fluidizado. ........................ 29 

 
Tabela 4-2: Composição do meio de cultura Postgate C utilizado para enriquecimento das 
amostras coletadas nos reatores UASB e de leito fluidizado. ............................................. 30 

 
Tabela 4-3: Amostras coletadas das colunas de biolixiviação. .......................................... 32 

 
Tabela 4-4: Composição do meio de cultura Norris, com adição de minério, utilizado para 
enriquecimento das amostras coletadas nas colunas de biolixiviação a 35ºC e 50ºC. ........ 33 

 
Tabela 4-5: Composição do meio de cultura DSMZ modificado, com adição de minério, 
utilizado para enriquecimento das amostras coletadas nas colunas de biolixiviação a 68ºC.
 ............................................................................................................................................. 33 

 
Tabela 4-6: Primers específicos utilizados nas reações de PCR. ....................................... 36 

 
Tabela 4-7: Reagentes utilizados na reação de PCR (volume final igual a 50µL) ............. 37 

 
Tabela 4-8: Reagentes utilizados nas reações de BOX-PCR; ERIC-PCR e REP-PCR 
(volume final de 25µL). ....................................................................................................... 43 

 
Tabela 4-9: Programas utilizados nas reações de PCR com primers para Domínio Bacteria 
e Archaea. ............................................................................................................................ 44 

 
Tabela 5-1: Quantificação e grau de pureza do DNA genômico extraído pelos métodos 
CTAB/NaCl 10% e Kit Wizard® (Promega). ..................................................................... 51 

 
Tabela 5-2: Temperatura de anelamento dos primers gene específicos utilizados nas 
reações de PCR para os micro-organismos presentes nos reatores de redução de sulfato. . 53 

 
Tabela 5-3: Alinhamento das amostras com as sequências depositadas no GenBank 
(www.ncbi.nlm.nih.gov) para os fragmentos amplificados pelo primer Pb16S (16S rRNA 
para bactérias fermentativas). .............................................................................................. 61 

 
Tabela 5-4: Alinhamento das amostras com as sequências depositadas no banco de dados 
GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) para os fragmentos amplificados pelo primer 
Desul1623 (16S rRNA de BRS). ......................................................................................... 61 

 
Tabela 5-5: Alinhamento das amostras com as sequências depositadas no banco de dados 
GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) para os fragmentos amplificados pelo primer dsrB 
(sulfito redutase dissimilatória de BRS). ............................................................................. 62 

 
Tabela 5-6: Quantificação do DNA genômico extraído para as amostras provenientes das 
colunas de biolixiviação. ..................................................................................................... 85 

 

 

 

 



xv 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AFS: adenosina fosfosulfato 

AM: arqueias metanogênicas 

AMP: adenosina monofosfato 

ATP: adenosina trifosfato 

BF: bactérias fermentativas 

BLAST: Basic Local Alignment Search Tool  

BRS: bactérias redutoras de sulfato 

COA: carga orgânica aplicada 

Ct: Cicle Threshold  

CTAB: brometo de cetil trimetil amônio 

DAM: drenagem ácida de mina 

DGGE: eletroforese em gel de gradiente desnaturante 

dNTP: desoxirribonucleotídeos trifosfatados 

DQO: demanda química de oxigênio 

DQO/SO4
2-: razão mássica entre a demanda química de oxigênio e a quantidade de sulfato  

dsrAB: gene que codifica para a enzima sulfito redutase dissimilatória subunidades α e β 

EDTA: Etileno amino tetra-acetato de sódio diidratado  

Eh: potencial redox 

FAFS: fosfoadenosina fosfosulfato 

GTE: glicose – TRIS – EDTA  

IPTG: isopropil-beta-D-tiogalactosídeo (C9H18O5S) 

kb: quilo base 

MM: padrão de massa molecular 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 

pb: pares de bases 

PBS: tampão fosfato salino 

PCR: reação em cadeia da polimerase 

pH: potencial hidrogeniônico 

PIPES: piperazina-1,4-bis (ácido 2-etanosulfônico) 

PPi: pirofosfato 

qPCR: PCR quantitativo 

RFLP: polimorfismos de comprimento dos fragmentos de restrição 



xvi 
 

RLF: reator de leito fluidizado 

RNAse: ribonuclease 

rpm: rotações por minuto 

TAE: Tris – Acetato – EDTA 

Taq: Enzima Taq DNA Polimerase  

TBE: Tris – Ácido Bórico - EDTA 

TEMED: tetrametiletilenodiamina 

Tm: Melting Temperature 

TRIS: Tris-hidroximetilaminometano (C4H11NO3) 

UASB: reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo 

X-Gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-Beta-tiogalactopiranosideo 

 



 

 

RESUMO 
 

Um dos focos deste trabalho foi determinar a técnica molecular mais apropriada para 
determinar a comunidade microbiana formada por bactérias redutoras de sulfato (BRS) e 
fermentadoras, presentes em reatores anaeróbios do tipo UASB e de leito fluidizado, 
tratando efluente rico em sulfato. Além disso, aplicar a mesma metodologia para confirmar 
as espécies microbianas presentes em colunas de biolixiviação. Inicialmente, foi extraído 
DNA genômico representativo das várias condições de operação dos reatores e a seguir, 
gerados amplicons utilizando primers gênero específicos, para posterior clonagem e 
sequenciamento. A diversidade foi investigada utilizando as técnicas de RFLP, BOX-PCR 
e PCR-DGGE e, para a quantificação bacteriana, método de PCR quantitativo (qPCR). Os 
resultados, para o reator UASB, sugeriram a presença dos gêneros Desulfomonas, 
Desulfobulbus ou Desulfobacter, indicando a presença de BRS que oxidam 
incompletamente o substrato orgânico a acetato e do gênero Clostridium responsável pela 
fermentação do lactato a propionato. A recirculação do efluente neste reator favoreceu a 
predominância de Desulfobulbus, gênero de BRS que utiliza o propionato na redução de 
sulfato. No reator de leito fluidizado, observou-se que mudanças na relação DQO/SO4

2- 
não inibiram o crescimento de bactérias do gênero Clostridium, entretanto houve uma 
alteração na população de BRS, sugerindo a presença de Desulfotomaculum e 
Desulfomicrobium. Além disso, a troca de lactato por glicerol não afetou o crescimento do 
micro-organismos do gênero Clostridium. As análises de RFLP, BOX-PCR e PCR-DGGE 
mostraram uma grande diversidade microbiana presente em ambos os reatores de redução 
de sulfato, que pode afetar a eficiência do processo. A avaliação dos micro-organismos 
presentes em colunas de biolixiviação envolveu a metodologia de PCR utilizando primers 
específicos, RFLP e PCR-DGGE. Estes sistemas mostram ecologia bastante simples e 
baixa diversidade. Para as colunas a 35ºC, predominou o gênero Acidithiobacillus e para 
as colunas a 50ºC, o gênero Sulfobacillus. Os resultados obtidos neste trabalho mostram 
que as metodologias de BOX-PCR e PCR-DGGE são ideais para um estudo longitudinal 
de reatores anaeróbios de redução de sulfato e colunas de biolixiviação e que, devido à 
similaridade evolutiva entre as espécies de BRS, a clonagem dos produtos de PCR permite 
uma melhor análise dos dados, sendo a melhor estratégia. 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were twofold: (i) the selection of molecular biology techniques 
suitable for the monitoring over time of the microbial diversity present in both UASB-type 
and fluidized-bed reactors, treating sulfate-laden effluents; and (ii) to confirm the microbial 
strains inoculated in bioleaching columns processing copper sulfide ores. Initially, genomic 
DNA of samples representing different operational conditions of both reactors was 
extracted prior to the production of amplicons, utilizing genus-specific primers, followed 
by cloning and sequencing. Microbial diversity was determined using techniques such as 
RFLP BOX-PCR and PCR-DGGE, whereas quantitative PCR (qPCR) was applied for 
quantification of selected bacterial strains. The results obtained for the UASB reactor 
showed the presence of Desulfomonas, Desulfobulbus and Desulfobacter genera, i.e the 
presence of sulfate reducing bacteria (SRB) that oxidize incompletely the organic substrate 
to acetate. It was also detected the presence of Clostridium sp. which accounts for lactate 
fermentation and propionate production. Effluent recirculation in the UASB reactor 
contributed to the presence of Desulfobulbus, a SRB strain that can oxidize propionate 
during sulfate reduction. In the fluidized-bed reactor it was observed that changes in the 
COD/Sulfate ratio did not inhibit the growth of Clostridium sp and Desulfotomaculum and 
Desulfomicrobium were the dominant SRB genera. Additionally, as glycerol replaced 
lactate as the electron and carbon source in the fluidized-bed reactor, the growth of 
Clostridium sp. was not affected. The RFLP, BOX-PCR and PCR-DGGE techniques 
showed an important microbial diversity in both sulfate-reducing bioreactors. The analysis 
of the microbial diversity present in the copper bioleaching columns was carried out 
applying PCR with species-specific primers, RFLP and PCR-DGGE. It was determined 
that the ecology of such systems is simple with low microbial diversity. In the columns at 
35oC, Acidithiobacillus was dominant genera, whereas Sulfobacillus was confirmed in the 
columns working at 50oC. The results herein presented indicated that the BOX-PCR and 
PCR-DGGE  techniques are ideal for a longitudinal study of both anaerobic sulfate-
reduction and sulfide bioleaching and that because of the evolutionary similarity between 
the different SRB species, the cloning of PCR products enables better data analysis and is a 
suitable strategy to investigate microbial diversity, accordingly. 
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1. Introdução 

 

Os micro-organismos desempenham importante papel na reciclagem de vários elementos 

na natureza, particularmente enxofre e ferro, além de carbono e nitrogênio. Assim, em um 

ciclo biogeoquímico ocorrem reações de oxidação e redução, na medida em que o 

elemento é transferido pelo ecossistema, com importantes implicações comerciais 

(MADIGAN e MARTINKO, 2004). Interferências nestes ciclos naturais podem causar 

graves danos ao meio ambiente e dentre os recursos naturais afetados, os corpos hídricos 

sofrem a maior carga de impactos (BARBOSA et al., 2009). 

 

Nos últimos anos, houve uma crescente conscientização sobre o uso racional dos recursos 

naturais e o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, sendo que diversas 

pesquisas vêm sendo desenvolvidas, na tentativa de estabelecer um equilíbrio entre o 

crescimento econômico e populacional sem comprometer o meio ambiente (KAKSONEN 

et al., 2004; RAMPINELLI et al., 2008; BARBOSA et al., 2009). Neste contexto, o 

presente trabalho buscou identificar organismos envolvidos nos ciclos biogeoquímicos do 

enxofre e do ferro que, atualmente, já são utilizados no tratamento de resíduos industriais a 

fim de aprimorar processos biotecnológicos.  

 

A maior parte do enxofre na Terra encontra-se em sedimentos e rochas, na forma de 

minerais sulfetados. O ferro é o elemento mais abundante na crosta terrestre, sendo 

naturalmente encontrado como íons Fe(II). É comum encontrar ambos os elementos na 

natureza na forma de pirita (FeS2) (MADIGAN e MARTINKO, 2004). Quando sulfetos 

minerais são expostos, como nas operações de mineração, ficam sujeitos a processos 

naturais de oxidação, catalisados por micro-organismos capazes de oxidar ferro e enxofre, 

gerando acidez e solubilizando metais (JOHNSON e HALLBERG, 2005), causando a 

chamada drenagem ácida ou neutra de mina, um efluente rico em metais e sulfato. 

 

Essas drenagens são fontes difusas de poluição que podem comprometer seriamente a 

qualidade dos recursos hídricos da região de sua ocorrência (NORRIS, 2007), uma vez que 

concentrações elevadas de metais podem ser tóxicas para o ambiente aquático e para a vida 

animal. Além disso, a presença de sulfato na água pode causar gosto amargo, provocar 

diarreia e desidratação, tanto no homem quanto nos animais e problemas de corrosão em 
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tubulações (LENS et al., 1998). Uma das formas de mitigar os efeitos da presença do 

sulfato é o tratamento destes efluentes antes que o mesmo alcance os corpos d’água. Uma 

técnica amplamente empregada na remoção do sulfato de águas contaminadas é o 

tratamento químico com carbonato de cálcio. Todavia, essa técnica mostra as seguintes 

desvantagens (i) produção de grande volume de lodo; (ii) necessidade de tratamento deste 

lodo; (iii) ineficiência na remoção de metais e até mesmo do próprio sulfato (MAREE et 

al., 2004). Assim, recentemente, vários grupos têm demonstrado que o tratamento 

biológico pode ser uma estratégia promissora para este tipo de efluente (KAPPLER e 

DAHL, 2001; FREDERIKSEN e FINSTER, 2003; KAKSONEN et al., 2003). Bactérias 

redutoras de sulfato (BRS) podem ser usadas em processos biotecnológicos na remoção do 

sulfato e de metais, apresentando inúmeras vantagens sobre os processos químicos, uma 

vez que o sulfeto, gerado pela redução biológica do sulfato, precipita quimicamente os 

metais dissolvidos como sulfetos metálicos, gerando um lodo denso e de reduzida 

solubilidade quando comparado à precipitação com hidróxidos (KAKSONEN et al., 2004).  

 

Além do tratamento dos efluentes gerados pelas atividades industriais, a biotecnologia 

também está presente em processos industriais importantes, como na indústria de 

alimentos, farmacêutica, energia e até mesmo na mineração. Esta área do conhecimento 

tem auxiliado na busca por tecnologias mais amigáveis, do ponto de vista ambiental. Um 

exemplo deste tipo tecnologia é a biolixiviação dos rejeitos contendo minerais sulfetados. 

Nesse caso, induz-se intencionalmente, e de maneira controlada, a bio-oxidação dos 

sulfetos de forma a recuperar algum conteúdo metálico de valor comercial contido nos 

resíduos. A biolixiviação é considerada uma opção de médio a baixo custo, ideal para o 

processamento de minérios complexos, de rejeitos e de minérios marginais (resíduos 

gerados pela atividade de mineração, cujo teor do metal de interesse, é muito baixo para 

entrar no ciclo produtivo tradicional) que quando dispostos de forma inadequada 

constituem potenciais agentes causadores de poluição. Os mesmos micro-organismos que 

podem mobilizar metais na natureza, por processos de oxidação, podem também ser 

empregados como alternativa economicamente viável para a recuperação de metais 

presentes em matrizes insolúveis (OKIBE et al., 2003). 

 

Sendo a Biologia Molecular a ciência que utiliza o material genético para caracterizar 

biológica e fisiologicamente os organismos e as suas interações com o meio ambiente, suas 

técnicas são de grande utilidade na caracterização da comunidade microbiana ambiental e 
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na determinação das inter-relações entre os micro-organismos. É uma importante 

ferramenta para o entendimento da ecologia dos ambientes naturais e daqueles gerados 

pela biotecnologia, como biorreatores para tratamento de efluentes e por processos 

industriais, como a biolixiviação.  

 

Este trabalho vem avaliar técnicas moleculares para caracterização de micro-organismos 

presentes em (i) biorreatores anaeróbios tratando efluentes com alta carga de sulfato e (ii) 

colunas de biolixiviação, ambos presentes no Laboratório de Bio&Hidrometalurgia da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Tais sistemas são estudados nos projetos de 

doutorado de. Sueli Moura Bertolino e de Michael Leonardo Marques Rodrigues, 

respectivamente. 

 

Os reatores anaeróbios dos quais foram retiradas as amostras para este trabalho são 

reatores do tipo UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) e de 

leito fluidizado, ambos de escala laboratorial, tratando efluente sintético com alta carga do 

ânion (da ordem de 2.000mg/L) e razão DQO/SO4
2- (razão entre a demanda química de 

oxigênio e a quantidade de sulfato adicionadas ao reator) que variaram de 1,8 a 2,5. Ambos 

foram inoculados a partir da adaptação de um logo granular anaeróbio proveniente do 

tratamento de esgotos domésticos e de culturas enriquecidas a partir do sedimento de uma 

lagoa urbana. Estudos iniciais realizados por este grupo de pesquisa revelaram que este 

inóculo era composto principalmente pelos organismos Desulfomonas pigra, Desulfovibrio 

desulfuricans, Desulfolobus, Desulfovibrio vulgaris, Desulfovibrio sp., Desulfobulbus sp., 

Desulfobacter halotolerans, Desulfotomaculum sp., e arqueias metanogênicas 

(BERTOLINO, 2012). O presente trabalho vem avaliar as possíveis mudanças neste 

consórcio.  

 

Já as colunas de biolixiviação de onde também foram retiradas amostras para o 

desenvolvimento desta dissertação, são colunas de aproximadamente 10cm de diâmetro e 

100cm de comprimento, contendo um leito formado por minério de cobre (Cu2S e 

Cu5FeS4), operando a temperaturas de 35ºC, 50ºC e 68ºC. Inicialmente, as colunas a 35ºC, 

foram inoculadas com culturas de Acidithibacillus ferrooxidans já existentes no 

laboratório. As colunas a 50ºC e 68ºC foram inoculadas com culturas provenientes de 

cepas puras de Sulfobacillus thermosulfidooxidans (DSMZ 9293) e Sulfolobus 

acidocaldarius (DSMZ 639) respectivamente, cultivadas em condições não estéreis, neste 
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mesmo laboratório. Este trabalho utilizou técnicas moleculares para avaliar a manutenção 

dos micro-organismos inicialmente inoculados ou se houve alterações na diversidade de 

micro-organismos durante o funcionamento das colunas de biolixiviação.  
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1 – Biorredução de Sulfato 

 

O íon sulfato ocorre na natureza em decorrência de processos biogeoquímicos e também 

em efluentes de diversos processos industriais, uma vez que vários processos produtivos 

são responsáveis por altas cargas de sulfato em seus efluentes. Entre eles podem-se citar a 

galvanoplastia, a indústria de papel e celulose, de pigmentos industriais, de borracha, de 

explosivos, de fertilizantes e a de mineração/metalurgia (LENS et al., 1998; SARTI et al., 

2008). 

 

As indústrias de mineração que explotam, principalmente, minerais sulfetados e carvão 

podem gerar efluente rico em sulfato e metais, conhecido como drenagem de mina, que 

pode ser neutra ou ácida (DAM). A DAM (drenagem ácida de mina) é uma solução ácida 

gerada quando sulfetos minerais, presentes em resíduos de mineração, são expostos a 

oxigênio e água (BORMA e SOARES, 2002). A mistura das águas ácidas das minas com a 

água natural de rios e lagos provoca grave degradação na qualidade destas últimas, pois 

tanto o ácido, o sulfato e os metais dissolvidos são tóxicos à vida aquática. Além disso, tais 

águas poluídas são impróprias ao consumo humano e ao uso industrial (MADIGAN e 

MARTINKO, 2004). Altas concentrações de sulfato e metais tornam o solo infértil e a falta 

de vegetação propicia processos erosivos e facilita a contaminação dos lençóis freáticos 

(NASCIMENTO, 1998). 

 

O reuso de águas contaminadas por sulfato pelas indústrias normalmente é inviável devido 

à geração de sulfeto, que causa corrosão de tubulações e equipamentos (SOUSA, 2009). 

Além disso, exigências legais limitam a concentração do íon sulfato em águas de 

abastecimento (CONAMA, 2005). Em vista disso, torna-se necessário o desenvolvimento 

de tecnologias que possam ser utilizadas no tratamento destes efluentes. 

 

Os processos físico-químicos utilizados para remoção de sulfato incluem desde alternativas 

de baixo custo, como a precipitação com sais de cálcio, a processos mais caros como 

osmose reversa, eletrodiálise e nanofiltração (SARTI et al., 2008). Os processos de 

precipitação podem ser executados com compostos de cálcio, chumbo, bário, alumínio, 
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entre outros. Entretanto, estas opções podem apresentar sérios problemas. A utilização de 

chumbo e bário para remover sulfato é claramente desaconselhada, devido a toxicidade 

destes metais. A precipitação com cálcio forma gesso (CaSO4.2H2O), que é relativamente 

solúvel em água (LUPTAKOVA e KUSNIEROVA, 2005). Além disso, estes processos 

geram grande quantidade de resíduos sólidos (lodo), devido à quantidade de reagente 

empregada e os resíduos devem ser adequadamente dispostos, gerando outro problema 

ambiental (SILVA et al., 2002). Os demais processos têm o custo proporcional à 

concentração de sulfato, de forma que altas concentrações chegam a inviabilizá-los. Em 

vista disto, os processos biológicos de remoção de sulfato têm se tornado bastante atrativos 

(KAKSONEN et al., 2003). 

 

Processos biológicos utilizando bactérias redutoras de sulfato (BRS) têm sido descritos 

como alternativa de tratamento eficiente e economicamente viável (HERRERA et al., 

1997; ECCLES, 1999), quando há uma fonte de carbono disponível e de baixo custo. A 

redução biológica de sulfato consiste na utilização deste ânion como aceptor final de 

elétrons, por bactérias anaeróbias, após oxidação da matéria orgânica, gerando H2S como 

produto (LIAMLEAM e ANNACHHATRE, 2007). 

 

Segundo Sarti et al. (2008) a utilização de reatores anaeróbios, especificamente para 

remoção de sulfato em efluentes industriais, comercialmente e em larga escala, ainda é 

incipiente. Atualmente, são descrito dois processos, o Biosure Process® (África do Sul) e 

o Pacques Process® (Holanda). No entanto, existem inúmeros estudos utilizando reatores 

anaeróbios para remoção de sulfato, em diferentes configurações, em escala laboratorial ou 

piloto. Entre estes estudos podem-se destacar o uso de reatores de leito fixo (SMUL et al., 

1997; KAKSONEN et al., 2006), reatores de leito fluidizado (FEDOROVICH et al., 2000; 

NAGPAL et al., 2000; KAKSONEN et al., 2004), reatores UASB (LOPES et al., 2010) e 

reator anaeróbio horizontal (SILVA et al., 2002). 

 

O presente trabalho avaliou a diversidade bacteriana em reatores UASB e de leito 

fluidizado, de escala laboratorial, tratando efluente sintético contendo altas cargas de 

sulfato (BERTOLINO, 2012). O uso de reatores UASB para tratamento de esgoto 

doméstico já é uma tecnologia bastante conhecida. Este tipo de reator mantém a biomassa 

em suspensão, sem haver meio suporte para crescimento dos micro-organismos. 

Basicamente, o reator UASB é constituído de um tanque vertical, contendo na parte 
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superior um sistema separador trifásico sólido/líquido/gás que confere ao sistema elevada 

capacidade de retenção de sólidos, biomassa ativa e favorece a saída dos gases. A 

alimentação ocorre por fluxo ascendente, sendo muito importante sua uniformidade, e o 

afluente ao entrar em contato com a manta de lodo sofre as transformações necessárias ao 

seu tratamento. O efluente sai do sistema por escoamento em calhas coletoras distribuídas 

no topo do reator e o gás produzido é encaminhado através de placas defletoras do 

separador trifásico para a saída no alto do reator (CHERNICARO, 2007). A figura 2.1A 

mostra um esquema deste tipo de reator. 

 

Em reatores de leito fluidizado, a biomassa é retida em material suporte inerte que é 

fluidizado pela recirculação do efluente ou por fluxo de gás. Este tipo de reator é ideal para 

micro-organismos com baixa taxa de crescimento e ainda possui a vantagem de minimizar 

problemas de entupimento e maximizar o contato entre a biomassa e a solução a ser tratada 

(NAGPAL et al., 2000). O reator de leito fluidizado é um reator vertical, de fluxo 

ascendente, em que é mantida velocidade ascensional adequada para promover a 

fluidização das partículas componentes do leito. É constituído, assim como os reatores 

UASB, por uma região de reação e um separador trifásico (retenção de sólidos em 

suspensão, coleta de gás e de efluente) (CAMPOS e PEREIRA, 2001). A figura 2.1B 

mostra um esquema deste tipo de reator. 

A B 

Figura 2.1: Desenho esquemático de um reator UASB (A) e de um reator de leito fluidizado (B).
(CAMPOS e PEREIRA, 2001; CHERNICARO, 2007). 
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2.1.1 - Caracterização e metabolismo de BRS 

 

As BRS são micro-organismos amplamente distribuídos em ambientes anóxicos e que 

usam o sulfato como aceptor final de elétrons na degradação de compostos orgânicos, 

resultando na produção de sulfeto (MUYZER e STAMS, 2008). Como doadores de 

elétrons e fonte de carbono, as BRS utilizam essencialmente ácidos com três e quatro 

carbonos (lactato, piruvato, malato), ácidos graxos voláteis (acetato, propionato, butirato), 

alcoóis (metanol, etanol, propanol), H2 e, ocasionalmente, açúcares e ácidos graxos de 

cadeia longa (GIBSON, 1990). 

 

Quanto à temperatura, a maioria das BRS é classificada como mesófila, com um ótimo de 

crescimento entre 25 e 40ºC, mas algumas espécies podem tolerar até –5ºC (psicrofílicas), 

enquanto outras podem apresentar crescimento ótimo em temperaturas superiores a 75ºC 

(hipertermofílicas). Com relação aos valores de pH, crescem em valor ótimo de 7,2; 

entretanto, encontram-se espécies que toleram ambientes ácidos (pH4,0) e alcalinos 

(pH9,5). Todas essas características demonstram a habilidade desse grupo de micro-

organismos em crescer em condições extremas e sua adaptabilidade a vários ambientes 

naturais (LENS et al., 2002; MUYZER e STAMS, 2008). 

 

Em relação ao metabolismo, vários compostos contendo sulfato (sulfato, sulfito, tiossulfato 

e até mesmo enxofre elementar) constituem importantes aceptores de elétrons para as BRS. 

Mais de 20 gêneros são conhecidos coletivamente e podem ser divididos em dois grandes 

grupos: Grupo 1 - BRS que oxidam incompletamente o substrato orgânico a acetato, onde 

se destacam os gêneros Desulfovibrio, Desulfomicrobium, Desulfobotulus, Desulfofustis, 

Desulfotomaculum, Desulfomonile, Desulfobacula, Archeoglobus, Desulfobulbus, 

Desulforhopalus e Thermodesulfobacterium; e Grupo 2 - BRS que oxidam completamente 

o substrato orgânico a CO2, sendo destacados os representantes dos gêneros Desulfobacter, 

Desulfobacterium, Desulfococus, Desulfonema, Desulfosarcina, Desulfoarculus, 

Desulfacinum, Desulforhabdus e Thermodesulforhabdus (MADIGAN e MARTINKO, 

2004).  

 

O processo biológico de produção de sulfeto, a partir da redução do sulfato, é chamado de 

redução desassimilativa (ou dissimilativa) do sulfato, no qual o sulfato é utilizado como 

aceptor final de elétrons para a geração de energia. No entanto, como o enxofre é de 
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fundamental importância na constituição de moléculas orgânicas nas células e também 

como cofator enzimático, as BRS também são capazes de promover a redução assimilativa 

do sulfato, na qual o sulfato é incorporado como fonte de enxofre para os processos de 

biossíntese (MADIGAN e MARTINKO, 2004). 

 

A redução do SO4
2- a H2S é um processo complexo, uma vez que o íon sulfato é estável e 

não pode ser reduzido antes de estar ativado. Basicamente, numa primeira etapa, tanto para 

o processo assimilativo quanto para o desassimilativo, ocorre ativação dos íons sulfato por 

ATP (Figura 2.2). A enzima ATP sulfurilase catalisa a ligação do íon sulfato ao fosfato da 

molécula de ATP, formando adenosina fosfosulfato (AFS), com a liberação de pirofosfato 

(PPi). Na redução desassimilativa, a AFS é reduzida diretamente a sulfito (SO3
2-) pela ação 

da enzima AFS redutase, com a liberação de AMP (adenosina monofosfato). Na redução 

assimilativa, outro P é incorporado à AFS, formando fosfoadenosina fosfosulfato (FAFS) 

e, só então o sulfato pode ser reduzido. Em ambos os processos, o sulfito é o primeiro 

produto da redução, e, uma vez formado, é transformado em sulfeto por intermédio da 

enzima sulfito redutase (MADIGAN e MARTINKO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Bioquímica da redução do sulfato. (a) Duas formas de sulfato ativo podem ser 
produzidas: adenosina 5’-fosfosulfato (AFS) e fosfoadenosina 5’–fosfosulfato (FAFS). (b) 
Esquema das reduções assimilativa e desassimilativa de sulfato (MADIGAN e MARTINKO, 
2004). 
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2.1.2 – Ecologia dos micro-organismos envolvidos na redução de sulfato 

 

Os caminhos de mineralização da matéria orgânica em ambientes anaeróbios estão 

relacionados aos intermediários sintetizados pelas espécies bacterianas que compõem a 

cadeia alimentar. Macromoléculas, como proteínas, polissacarídeos e lipídeos são 

hidrolisadas por micro-organismos hidrolíticos (bactérias e fungos). Na sequência, os 

monômeros (aminoácidos, açúcares e ácidos graxos) são utilizados por bactérias 

fermentativas (BF) que produzem variados substratos de baixo peso molecular como 

acetato, propionato, butirato, lactato e hidrogênio. Na presença de sulfato, bactérias 

redutoras de sulfato (BRS) consomem, prioritariamente, estes produtos da fermentação. 

Contudo, na ausência de sulfato, o hidrogênio e o acetato – sendo o acetato produto direto 

da fermentação ou indireto da acetogênese – são consumidos por arqueias metanogênicas 

(AM). O predomínio das espécies de BRS nessas comunidades está relacionado à origem e 

concentração do substrato orgânico e de íons sulfato presentes no meio. É importante 

ressaltar que quando lactato é a única fonte de carbono predominante, bactérias 

fermentativas podem concorrer com BRS por esse substrato, produzindo propionato, sendo 

que estas interações estão bem representadas na figura 2.3. A compreensão das relações 

ecológicas de competição e mutualismo no consórcio microbiano favorece o cultivo “in 

vitro” e a utilização de culturas mistas de bactérias redutoras de slfato em processos 

biotecnológicos (MUYZER e STAMS, 2008). 
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As BRS podem competir com arqueias metanogênicas por fontes de carbono e elétrons 

como acetato e hidrogênio, sendo a concentração de sulfato o fator determinante nessa 

competição. Teoricamente, em condições onde prevalece alta concentração de doadores de 

elétrons de baixo peso molecular e íons sulfato, o desenvolvimento de grupos de BRS é 

favorecido. Já em condições limitantes de sulfato, há predomínio de bactérias 

metanogênicas. Bactérias fermentativas também podem competir com BRS pelo substrato 

orgânico, principalmente, quando este está em abundância no meio. No entanto, quando há 

alta disponibilidade de sulfato, o crescimento de BRS é favorecido. Na presença de 

substratos orgânicos complexos, a atuação de bactérias fermentativas pode ser crucial para 

sobrevivência das BRS, pois estas não conseguem degradar tais substratos (LENS et al., 

1998). A compreensão dos aspectos que favorecem a cooperação em consórcios 

microbianos é a chave para o aperfeiçoamento dos processos de tratamento biológico 

(ZELLNER et al., 1997; STAMS et al., 2006). 

 

Figura 2.3: Rota de degradação microbiológica de matéria orgânica em ambientes anóxicos na 
presença (A) e na ausência (B) de sulfato. Extraído e adaptado de Muyzer e Stams (2008). 
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2.2 – Biolixiviação 

 

Enquanto a redução biológica de sulfato produz espécies reduzidas (sulfeto), a 

biolixiviação envolve a oxidação de sulfetos metálicos, a enxofre elementar ou sulfato. A 

lixiviação é uma operação da metalurgia extrativa na qual um metal (ou grupo de metais) é 

solubilizado em solução aquosa, sendo que a capacidade de micro-organismos atuarem 

neste processo (biolixiviação) é empregada desde 1980, e foi percebida inicialmente em 

pilhas de rejeito contendo minério sulfetado de cobre (OLSON et al., 2003). Atualmente, é 

uma técnica biotecnológica estabelecida (BOSECKER, 1997; RAWLINGS, 2002; OLSON 

et al., 2003). Sulfetos de cobre, zinco e cobalto são alguns exemplos de minérios que 

podem ser biolixiviados (VIERA et al., 2007). 

 

Esta tecnologia pode ser aplicada em tanques agitados ou em pilhas de minério e de rejeito 

(RAWLINGS, 2002; DOPSON et al., 2008). A biolixiviação em pilhas consiste no 

empilhamento de minérios ou rejeitos, após impermeabilização do solo. Estas pilhas são 

irrigadas a partir do topo com soluções ácidas e os metais dissolvidos são transportados, 

em solução, para a base das mesmas, onde um sistema de drenagem coleta a solução rica 

em metais (SAMPSON et al., 2001; RUBIO e GARCı ́A FRUTOS, 2002; PLUMB et al., 

2008; NURMI et al., 2009). Com o intuito de favorecer o crescimento microbiano, 

nutrientes podem ser adicionados à solução ácida que irriga a pilha e, em alguns casos, ar é 

soprado por debaixo da mesma para garantir suprimento de oxigêncio e CO2 

(RAWLINGS, 2002). Em laboratório, as pilhas de biolixiviação, são simuladas em colunas 

com leito formado pelo minério em estudo.  A figura 2.4 mostra um esquema de pilha de 

biolixiviação (A e B) e das colunas de biolixiviação das quais foram retiradas amostras 

para este trabalho (C). 
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Até o início dos anos 2000, a literatura científica discutia a possibilidade de dois 

mecanismos atuarem durante a biolixiviação de sulfetos metálicos. Um denominado 

“mecanismo direto”, no qual o micro-organismo, aderido à superfície do mineral, realiza a 

dissolução do mesmo, por meio de reações envolvendo enzimas (equação 2.1) (GERICKE 

e PINCHES, 1999; GÓMEZ et al., 1999; WITNE e PHILLIPS, 2001; PETERSEN e 

DIXON, 2002; RUBIO e GARCı ́A FRUTOS, 2002; DEMPERS et al., 2003).  O segundo 

mecanismo era denominado “mecanismo indireto”. Nesse, o mineral é atacado 

quimicamente pelo íon férrico e/ou por prótons (H+) presentes na solução, dependendo da 

configuração eletrônica do sulfeto. Durante a oxidação química do mineral, o íon férrico é 

transformado em íon ferroso (equação 2.2). A função do micro-organismo, nesse caso, é 

reoxidar o íon ferroso a íon férrico, regenerando dessa forma o agente oxidante (equação 

2.3). Quando ocorre a formação de enxofre elementar, o microrganismo também deve 

oxidar este último (equação 2.4), impedindo que se forme uma barreira para a difusão do 

agente oxidante até a superfície do mineral, onde ocorre a reação de oxidação (GÓMEZ et 

al., 1999). As reações envolvidas durante a biolixiviação poderiam, então, ser expressas da 

seguinte forma: 

 

Mecanismo Direto:   MeS (s) + 2O2 (g)  �  MeSO4 (aq)  (2.1) 

Figura 2.4: Esquema de uma pilha de biolixiviação (A); pilha de biolixiviação industrial (B); 
colunas de biolixiviação (C). 
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Mecanismo Indireto:  MeS (s) + 2Fe+3 
(aq)  �  Me+2 

(aq) + S° (s) + 2Fe+2 
(aq) (2.2) 

2Fe+2 
(aq) + ½O2 (g) + 2H+ 

(aq) � 2Fe+3 
(aq) + H2O (l) (2.3) 

S° (s) + ½O2 (g) + H2O (l) � H2SO4 (l)   (2.4) 

 

Sendo as reações 2.1, 2.3 e 2.4 catalisadas por micro-organismos. O termo “Me” deve ser 

entendido como qualquer metal ligado a sulfeto. 

 

No entanto, o avanço nas pesquisas e o desenvolvimento de novos trabalhos (SAND et al., 

2001; CRUNDWELL, 2003), levou à novas propostas mecanísticas para a biolixiviação. O 

mecanismo indireto foi subdividido em mecanismo indireto de contato e mecanismo 

indireto de não contato. Além disso, o mecanismo direto passou a ser denominado 

mecanismo direto de contato (WATLING, 2006). Contudo, este último, ainda não foi 

comprovado (ROHWERDER et al., 2003; WATLING, 2006). 

 

Como dito anteriormente, os sulfetos metálicos podem ser lixiviados pela ação de um 

agente oxidante, sendo o mais comum o íon férrico (equação 2.2), e os micro-organismos 

podem atuar regenerando este íon consumido pela dissolução do mineral (SAND et al., 

2001). Quando estas reações são realizadas por micro-organismos localizados em solução, 

o mecanismo é dito “Indireto de Não Contato” (GAUTIER et al., 2008) e quando ocorrem 

através de micro-organismos aderidos à superfície mineral, o mecanismo é chamado 

“Indireto de Contato” e as reações acontecem na interface bactéria/mineral 

(ROHWERDER et al., 2003; WATLING, 2006). 

 

Do ponto de vista ambiental, os microrganismos responsáveis pela biolixiviação são 

também indutores da geração de DAM. Dessa forma, o conhecimento da microbiologia de 

águas ácidas e dos diversos métodos de biolixiviação é relevante para o entendimento dos 

processos de oxidação dos sulfetos, seja na geração de drenagem ácida, seja na extração de 

metais. A identificação dos micro-organismos envolvidos nesses processos é um passo 

importante para as possíveis aplicações biotecnológicas dos mesmos em hidrometalurgia. 

Um exemplo seria a utilização de culturas de microrganismos, coletadas em focos de 

drenagem de uma determinada mina, para a biolixiviação de rejeitos desta mesma mina. A 

partir do conhecimento dessa diversidade, seria possível conduzir às melhores condições 

para as operações de biolixiviação. 
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2.2.1 - Micro-organismos envolvidos nos processos de biolixiviação 

 

A maioria dos micro-organismos, já caracterizados, envolvidos na geração de DAM e que 

podem ser utilizados nos processos de biolixiviação, são acidófilos e pertencem ao 

Domínio Bacteria; os principais gêneros conhecidos são Acidithiobacillus, Leptospirillum 

e Sulfobacillus. No entanto, micro-organismos do Domínio Archaea também são aplicados 

em ensaios de biolixiviação. Esses últimos são capazes de viver em condições de 

temperatura e pH extremos (BATISTA, 2009), são aeróbios ou anaeróbios facultativos. Os 

principais gêneros conhecidos são Acidianus, Metallosphaera, Sulfolobus e Ferroplasma. 

Este trabalho estudou basicamente os gêneros Acidithiobacillus, Sulfobacillus e Sulfolobus 

e um breve relato sobre eles é feito a seguir: 

 

Gênero Acidithiobacillus 

 

Descoberto em 1902, pelo alemão Beijerink (GAYLARDE e VIDELA, 1995), o gênero 

Acidithiobacillus é capaz de oxidar compostos inorgânicos contendo enxofre. A 

característica diferencial das bactérias do gênero Acidithiobacillus, e em particular da 

espécie A. ferrooxidans é a resistência, não compartilhada pela maioria dos micro-

organismos, à concentração de íons metálicos de mesma ordem de magnitude dos 

processos hidrometalúrgicos típicos (LEDUC e FERRONI, 1994). O efeito dos metais no 

metabolismo dos micro-organismos depende da sua concentração na solução podendo ser 

bactericidas ou bacteriostáticos. A tolerância do A. ferrooxidans aos cátions metálicos é 

atribuída à habilidade das células em excluir os mesmos da sua estrutura interna 

(MADIGAN e MARTINKO, 2004). 

  

As bactérias deste gênero são gram negativas em forma de bastonete (~0,5 x 1,0-4,0µm) 

com algumas espécies móveis por meio de flagelos polares. Não possuem formas de 

resistência conhecidas. Algumas espécies de Acidithiobacillus são quimiolitotróficas 

obrigatórias, enquanto que outras são capazes de crescer quimiorganotroficamente. O 

gênero inclui aeróbios obrigatórios e tipos desnitrificantes facultativos. As diferentes 

espécies são capazes de crescer entre pH0,5 e 2,0; são mesófilas (temperatura ótima de 20 

a 43ºC) e resistentes a altas concentrações em íons metálicos. Acidithiobacillus 

ferrooxidans e Acidithiobacillus thiooxidans são as espécies acidófilas mais comuns do 

gênero e têm como fonte de energia enxofre, sob forma reduzida (S2-, S0), íons tiossulfato, 
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minerais sulfetados e Fe(II) (exclusivamente para A. ferrooxidans). Todas as espécies 

podem fixar CO2 pelo ciclo Benson-Calvin e são capazes de crescimento autotrófico 

(MADIGAN e MARTINKO, 2004). 

 

Gênero Sulfobacillus 

 

São bactérias acidófilas e termófilas moderadas encontradas em fontes de enxofre 

(“geiser”, por exemplo) e depósitos minerais. Têm forma de bastão e ocorrem em pares ou 

pequenas cadeias de células. As colônias crescidas em ágar são redondas e de cor vermelho 

cinza. As espécies normalmente encontradas são: Sulfobacillus thermosulfidooxidans e 

Sulfobacillus yellowstonensis. São bactérias quimiolitotróficas facultativas, gram-positivas, 

capazes de oxidar Fe(II), enxofre elementar e compostos reduzidos de enxofre. Crescem 

em condições heterotróficas em meios contendo sacarose ou outras fontes orgânicas de 

carbono, o que não acontece com o gênero Acidithiobacillus (BARRETT et al., 1992). 

 

Gênero Sulfolobus 

 

São arqueias, acidófilas e termófilas extremas. Têm forma esférica com lobos, sem 

mobilidade, flagelados e não apresentam endosporo. As colônias têm aparência lisa e não 

pigmentadas. Possuem temperatura ótima de crescimento igual a 70ºC e são mixotrópicos, 

ou seja, podem apresentar tanto crescimento quimiorganotrófico, utilizando extrato de 

levedura ou glicose como substrato, ou crescimento quimiolitotrófico, utilizando enxofre 

elementar, sulfetos minerais ou íons ferrosos como fonte de energia (estes últimos tornam a 

cinética de crescimento demasiadamente lenta). São microrganismos com parede celular 

mais frágil que as bactérias, respondendo negativamente ao teste de Gram. Podem ser 

citadas as espécies Sulfolobus acidocaldarius, Sulfolobus solfataricus e Sulfolobus 

metallicus (MADIGAN e MARTINKO, 2004). 
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2.3 – Métodos Moleculares Aplicados na Avaliação de Consórcios 

Microbianos em Biorreatores 

 

O conhecimento da estrutura e da funcionalidade das comunidades de micro-organismos 

presentes em biorreatores, sejam reatores anaeróbios para tratamento de sulfato ou colunas 

de biolixiviação, é extremamente importante para o aumento do conhecimento e para 

modelagem dos processos, permitindo melhorar o seu desempenho. Estas informações 

permitem conhecer as relações sintróficas e as interações entre os diversos grupos de 

micro-organismos, sendo a sua cooperação e a sua coexistência fundamentais para que 

todo o processo ocorra (NORRIS, 2007; TALBOT et al., 2008). 

 

Atualmente, a avaliação de consórcios microbianos em biorreatores anaeróbios tem sido 

conduzida por técnicas moleculares (TALBOT et al., 2008). Sabe-se que as técnicas 

tradicionais dependentes de cultivo não são as mais adequadas, uma vez que menos de 1% 

dos organismos encontrados na natureza podem ser cultivados (MUYZER e STAMS, 

2008). Dessa forma, as técnicas moleculares têm contribuído para a construção do 

conhecimento sobre a estrutura e a funcionalidade das comunidades microbianas, 

propiciando importantes informações sobre um número muito maior de espécies, sua 

distribuição geográfica, as relações ecológicas, a atividade celular e a proporção numérica 

entre diferentes populações microbianas em seus ambientes naturais e em biorreatores 

(DOMINGUES, 2007). Tem sido reportado que micro-organismos encontrados em 

ambientes anóxicos, incluindo biorreatores, são extremamente diversos e suas interações e 

funções metabólicas podem ser detalhadas pelo uso destas técnicas (TALBOT et al., 

2008).  

 

Por outro lado, as populações microbianas nos processos de biolixiviação são limitadas, 

uma vez que estes ambientes são bastante inóspitos, ou seja, apresentam elevada acidez, 

alta concentração de metais, enxofre e ferro, importantes gradientes osmóticos e de 

temperatura. Geralmente, duas ou três espécies, peculiares para uma determinada faixa de 

temperatura, predominam em várias culturas mistas existentes nos biorreatores. Como 

qualquer parâmetro (temperatura, íon férrico ou concentração de sais) pode tornar-se 

seletivo, mais atenção é requerida na seleção e desenvolvimento de uma cultura para 
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aplicação (PLUMB et al., 2002), o que pode impactar diretamente nos percentuais de 

extração dos metais de interesse. 

 

A maioria das informações sobre a diversidade microbiana nesses ambientes tem sido 

obtida pelo uso de marcadores genéticos, sendo o mais comumente usado o gene que 

codifica o 16S RNA ribossomal (rRNA) (MUYZER e STAMS, 2008). Segundo Amann e 

Ludwig (2000), o estudo deste gene apresenta algumas vantagens consideráveis. Por 

exemplo: (i) estão presentes em todos os organismos, pois são essenciais para a síntese de 

proteínas; (ii) são conservados estrutural e funcionalmente; (iii) apresentam tanto regiões 

conservadas, como variáveis e altamente variáveis; (iv) apresentam aparente ausência de 

transferência gênica horizontal e (v) têm tamanho satisfatório com cerca de 1.500 

nucleotídeos, suficientes para fazer inferências filogenéticas. Mais recentemente, estudos 

têm sido conduzidos utilizando genes funcionais, como o gene dsr que codifica para a 

enzima sulfito redutase dissimilatória das BRS (TALBOT et al., 2008), no sentido de 

resolver possíveis falhas nas análises filogenéticas oriundas da alta conservação do gene 

16S rRNA entre as classes de micro-organismos. 

 

As técnicas clássicas, independentes de cultivo, para análise molecular de comunidades 

microbianas são (i) a PCR, para amplificação dos genes eleitos para estudo, seguida de 

clonagem e sequenciamento; (ii) a eletroforese em gel de gradiente desnaturante (PCR-

DGGE) (MUYZER e STAMS, 2008) e (iii) a construção de bibliotecas genômicas 

(KOZDRÓJ e VAN ELSAS, 2001). Outras técnicas que merecem destaque na avaliação do 

perfil de micro-organismos em biorreatores são a eletroforese em gel de gradiente de 

temperatura (TGGE), a análise de restrição do DNA ribossomal amplificado (ARDRA), a 

análise do DNA polimórfico amplificado ao acaso (RAPD) e, ainda, a análise dos 

polimorfismos no comprimento de fragmentos de restrição (RFLP) (DOMINGUES, 2007; 

TALBOT et al., 2008). Pode também ser citada a análise do fingerprint gerado por Rep-

PCR com primers para a subunidade BOX-A do genoma bacteriano (BOX-PCR), para 

Repetitive Extragenic Palindromic Elements (REP-PCR) e para Enterobacterial Repetitive 

Intergenic Consensus Elements (ERIC-PCR) (JÚNIOR et al., 2002). 

 

Estes métodos têm a desvantagem de não fornecer informações sobre o número de células 

presente na amostra em estudo. Para isso pode ser utilizada a PCR quantitativa em tempo 

real (qPCR) que é altamente sensível, podendo quantificar diferentes espécies em um 



19 
 

mesmo ambiente (MUYZER e STAMS, 2008). Preferencialmente, esta técnica é usada 

para análise da expressão de genes funcionais (NERETIN et al., 2003). Outra técnica 

empregada na quantificação de micro-organismos é a hibridização por fluorescência in situ 

(FISH) (MUYZER e STAMS, 2008). 

 

A caracterização e identificação de comunidades microbianas presentes em amostras 

ambientais não é uma tarefa linear, e os métodos e técnicas utilizados para a análise das 

mesmas já estão de alguma forma normalizados. No entanto, devido à própria natureza da 

amostra, serão sempre necessários alguns ajustes (ANDERSON e CAIRNEY, 2004). 

Assim, para obter um completo entendimento da diversidade e atividade dos micro-

organismos envolvidos, por exemplo, na remoção de sulfato em biorreatores anaeróbios é 

preciso uma pesquisa integrada entre técnicas tradicionais, métodos moleculares e análises 

físico-químicas (TALBOT et al., 2008). Por sua vez, como a diversidade dos micro-

organismos oriundos dos processos de biolixiviação é pequena, não é necessário grande 

número de técnicas moleculares para esta avaliação, sendo o sequenciamento e a PCR-

DGGE as mais descritas (GONZÁLEZ-TORIL et al., 2003; DEMERGASSO et al., 2005; 

PLUMB et al., 2008; YANG et al., 2008; HALINEN et al., 2009b, a) 

 

Neste trabalho, foram utilizadas as técnicas de sequenciamento, RFLP, PCR-DGGE, BOX-

PCR e qPCR para caracterizar populações microbianas em biorreatores anaeróbios para 

remoção de sulfato do tipo UASB e de leito fluidizado. E, para confirmação dos micro-

organismos presentes em colunas de biolixiviação foi feita PCR utilizando primers 

específicos, PCR-DGGE e RFLP. A seguir serão apresentados alguns detalhes destes 

métodos e sua utilização neste tipo de estudo.  

 

2.3.1 - Técnica de PCR – clonagem – sequenciamento 

 

A técnica mais importante disponível para a Biologia Molecular é, sem dúvida, o 

sequenciamento de DNA, pelo qual a ordem exata dos nucleotídeos em um segmento de 

DNA pode ser determinada. Somente a partir do final da década de 1970, o 

sequenciamento de DNA rápido e eficiente tornou-se possível com o desenvolvimento do 

método de terminação em cadeia por F. Sanger e A. R. Coulson, no Reino Unido 

(SANGER e COULSON, 1975). Este método necessita de um DNA de fita simples e, 

assim, a molécula a ser sequenciada é normalmente clonada em um vetor. Isso porque este 
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tipo de sequenciamento envolve a síntese enzimática de uma segunda fita de DNA, 

complementar a um molde existente (BROWN, 2003). O princípio da técnica de clonagem 

baseia-se na inserção de um segmento de DNA de interesse em um vetor apropriado, o 

qual é introduzido numa célula hospedeira compatível para produzir numerosas cópias do 

material inserido, num processo denominado transformação. Este segmento de DNA de 

interesse pode ser oriundo de reações de PCR utilizando primers específicos ou universais 

(BROWN, 2003).  

 

Celis et al. (2009) ressaltam as vantagens do uso de ácidos nucleicos baseados na análise 

das sequências do gene 16S rRNA para identificação de grupos filogenéticos em reatores 

de leito fluidizado tratando efluentes contendo sulfato. Estes autores analisaram os micro-

organismos presentes no efluente deste reator, no biofilme formado sobre esferas de 

polietileno (usadas como meio suporte) e no lodo granular com o qual o reator foi 

inoculado. O produto de PCR amplificado a partir do gene 16S rRNA de Bacteria e de 

Archaea foi clonado em vetor pGEM-t easy, transformado em células competentes e, após 

a extração do DNA plasmidial, este foi submetido ao sequenciamento. As sequências 

foram comparadas com dados do GenBank e as amostras referentes ao biofilme e ao 

efluente do reator mostraram identidade com bactérias dos gêneros Desulfovibrio, 

Clostridium, Acinetobacter e Acholeplasma, enquanto que as amostras referentes ao lodo 

granular mostraram identidade com Methanosaeta e Methanobacterium.  

 

Dhillon et al. (2003) exploraram a diversidade filogenética de bactérias redutoras de 

sulfato em amostras de sedimento. Foram amplificadas sequências relacionadas ao gene da 

enzima sulfito redutase dissimilatória (dsrAB) e ao gene 16S rRNA; estes produtos foram 

clonados e sequenciados. As sequências obtidas para o gene dsrAB revelaram a presença 

de BRS acetato-oxidante do gênero Desulfobacter e BRS gram-positivas termofílicas do 

gênero Desulfotomaculum e ainda Desulforhabdus amnigena e Thermodesulforhabdus 

norvegica. A análise filogenética do gene 16S rRNA resultou na identificação de 

Desulfobacterium niacini (acetato-oxidante), de Desulfobacula toluolica e Desulfotignum 

balticum entre outras bactérias não redutoras de sulfato. O estudo ressalta a importância da 

utilização de ambos os genes para obtenção de resultados mais completos sobre a 

diversidade de BRS nestes ambientes. 
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2.3.2 - Electroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) 

 

A eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) é uma das técnicas moleculares 

mais utilizadas e adequadas para avaliar as comunidades microbianas da área ambiental 

(TESKE et al., 1996; BOON et al., 2000), pois é confiável, reprodutível, rápida e de custo 

relativamente baixo e permite analisar várias amostras ao mesmo tempo (MUYZER et al., 

1993). 

 

O princípio desta técnica consiste na separação dos fragmentos do gene 16S rRNA de 

mesmo tamanho, porém com diferentes sequências de nucleotídeos, em gel de 

poliacrilamida com gradiente linear de ureia e formamida (MUYZER et al., 1993). O 

comportamento de migração dos fragmentos no gel é governado pelas variações nas 

composições dos nucleotídeos (conteúdo CG), como também pelas interações destes 

dentro da molécula (MUYZER, 1999), resultando no posicionamento de bandas em 

diferentes pontos da matriz de poliacrilamida (LECKIE, 2005).  

 

Essa técnica oferece algumas limitações, como (i) a dificuldade de separar as bandas no gel 

de genes ricos em CG, (ii) baixo poder de detecção (apenas espécies com dominância 

acima de 1% no meio), (iii) diferentes fragmentos de DNA com conteúdo nucleotídico 

igual apresentam sobreposição de bandas (AMANN e LUDWIG, 2000). Teoricamente, 

cada banda obtida representa uma população microbiana (FERRIS et al., 1996), porém já 

foram relatados duas ou mais bandas representando a mesma população, devido à 

heterogeneidade de sequências de operons rRNA (LECKIE, 2005). (iv) A técnica é 

qualitativa e separa apenas fragmentos amplificados com tamanhos entre 100 e 500pb. 

Apesar dessas limitações, a técnica de DGGE tem sido cada vez mais aplicada para estudar 

a biodiversidade genética em amostras ambientais. Quando associada à técnica de 

sequenciamento, fornece importantes informações sobre a composição das comunidades 

microbianas (LECKIE, 2005). 

 

Sahinkaya et al. (2007b) avaliaram as comunidades de BRS em reatores de leito fluidizado 

a baixa (8ºC) e alta (65ºC) temperaturas ao longo de todo período de operação. Os reatores 

foram inoculados com culturas de BRS originalmente enriquecidas de ambientes de 

mineração. As análises de DGGE mostraram que as comunidades a 8ºC foram estáveis, 

produzindo perfis de DGGE idênticos do início ao final da operação, com predominância 



22 
 

de Desulfomicrobium apsheronum e Desulfosporosinus sp. A composição microbiana a 

65ºC mostrou-se bastante dinâmica, com mudanças em curtos períodos de tempo, 

provavelmente devido à rápida perda de algumas espécies sobre condições de estresse e à 

alta taxa de decaimento da biomassa, sendo que essas mudanças foram claramente 

mostradas pelos perfis de bandas de DGGE.  

 

Outro estudo que mostra como a técnica de DGGE é útil para acompanhar a diversidade 

populacional ao longo do tempo foi desenvolvido por Mohanakrishnan et al. (2011) que 

estudaram o efeito do nitrato sobre culturas mistas de BRS. Antes da exposição ao nitrato 

foram detectados os gêneros Desulfobacter, Desulfobulbus, Desulfomicrobium e 

Desulfovibrio. Após dez dias de exposição a este íon Desulfobacter e Desulfobulbus não 

mais apareceram no gel. Os autores concluíram que algumas BRS, como 

Desulfomicrobium e Desulfovibrio, são capazes de alterar seu metabolismo resistindo à 

exposição contínua ao nitrato.  

 

González-Toril et al. (2003), utilizando DGGE, dentre outras técnicas de biologia 

molecular, caracterizaram a diversidade microbiana no ecossistema do Rio Tinto (Huelva, 

Espanha). Esse rio é considerado um ambiente de condições extremas, devido aos baixos 

valores de pH ao longo de toda sua extensão e às altas concentrações de metais pesados 

observadas, condições geradas pela atividade metabólica de microrganismos 

quimiolitotróficos provenientes de depósitos de sulfetos próximos ao rio. As bandas de 

DGGE mostraram a presença de microrganismos como Leptospirillum spp., 

Acidithiobacillus ferroxidans, Acidiphilium spp., “Ferrimicrobium acidiphilum”, 

Ferroplasma acidiphilum e Thermoplasma acidophilum. Foi sugerido que a maioria dos 

procariotos detectados estaria associada ao ciclo do ferro. As propriedades fisiológicas das 

diferentes culturas foram determinadas e comparadas com as características físico-

químicas de todos os habitats ao longo do rio, sendo sugerido um modelo para esse 

ecossistema.  

 

Yang et al. (2008) estudaram a população bacteriana de três sítios de DAM da mina de 

cobre de Shen-bu, China. Estes sítios estariam localizados próximos a pilhas de lixiviação 

de cobre que foram abandonadas em 1995. Os autores avaliaram amostras com valores de 

pH entre 2,0 e 3,5. Um total de trinta e nove unidades taxonômicas foi obtido a partir da 

excisão das bandas do gel de DGGE. Diferenças na incidência relativa de grupos 
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filogenéticos específicos destas amostras e nas características físico-químicas da solução 

afetaram a diversidade filogenética observada. 

 

Halinen et al. (2009b, a) avaliaram o efeito do pH e da temperatura em colunas de 

biolixiviação para um minério complexo de níquel. A identificação da população 

microbiana por PCR e DGGE mostrou predominância de Acidithiobacillus ferrooxidans e 

Lepstopirillum ferrooxidans em todas as condições de pH, indicando que esse parâmetro 

não interferiu na mudança do perfil de microrganismos da operação. No entanto, foi clara a 

alteração da diversidade populacional quando diferentes temperaturas foram avaliadas. 

Houve predominância de Acidithiobacillus ferrooxidans a 7°C, Acidithiobacillus 

ferrooxidans e Lepstopirillum ferrooxidans a 21°C, Lepstopirillum ferrooxidans a 35°C e 

Sulfobacillus thermotolerans a 50°C. Os autores atribuíram a importância desse achado ao 

fato de ser possível executar operações de biolixiviação em ampla faixa de temperaturas, 

além da provável ocorrência de diferentes atividades microbianas nas diversas partes da 

pilha de biolixiviação, na qual a temperatura do interior é maior do que nas extremidades e 

no topo. 

 

2.3.3 - RFLP (polimorfismos de comprimento dos fragmentos de restrição) 

 

O RFLP é um método que utiliza enzimas de restrição para detecção de mutações e 

polimorfismos genéticos. As enzimas de restrição reconhecem sítios específicos na 

sequência do DNA que é clivada somente quando o sítio está presente, gerando fragmentos 

de vários tamanhos que são separados e analisados por eletroforese em gel de agarose ou 

acrilamida e detectados diretamente pela coloração com brometo de etídeo ou outro 

corante fluorescente como SYBR Gold® ou ainda por coloração com nitrato de prata 

(HIRATA et al., 2006). Estes padrões podem ser característicos ao nível das espécies ou 

mesmo ao nível da estirpe (GRILO, 2009).  

 

2.3.4 - REP, ERIC e BOX-PCR 

 

Estas técnicas são variações da PCR em que se utilizam primers complementares a 

sequências de DNA altamente conservadas e repetitivas, presentes em múltiplas cópias nos 

genomas da maioria das bactérias. Três famílias de sequências repetitivas foram 
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identificadas, incluindo (i) sequências REP (repetitive extragenic palindromic elements); 

(ii) sequências ERIC (enterobacterial repetitive intergenic consensus elements); (iii) o 

elemento BOX. Esta técnica é bastante descrita para caracterização de isolados de diversas 

amostras ambientais (LOUWS et al., 1995; CAMPOS PAULINO et al., 2001; SMITH et 

al., 2001; KIM et al., 2002; MASCO et al., 2003; CURRIE et al., 2007), mas a sua 

utilização utilizando o DNA genômico total de biorreatores anaeróbios para remoção de 

sulfato ainda não é descrita.  

 

2.3.5 - PCR quantitativa em tempo real (qPCR) 

 

Uma vez que a identificação dos micro-organismos é feita ou se as espécies de interesse no 

estudo são caracterizadas, a concepção de primers específicos é possível para um controle 

quantitativo por tecnologia de PCR em tempo real (TALBOT et al., 2008). A PCR 

quantitativa em tempo real (qPCR) baseia-se na detecção de fluorescência durante a 

amplificação do DNA alvo (TALBOT et al., 2008). Assim a detecção dos amplicons é 

simultânea à amplificação, não necessitando de etapas posteriores como gel de 

eletroforese. Esta técnica tem sido usada para detecção de patógenos, análise de expressão 

gênica, polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP) e análises de aberrações 

cromossômicas (KUBISTA et al., 2006).  

 

Esta técnica está embasada na detecção e quantificação de um repórter fluorescente, 

enquanto ocorre a amplificação. Para isso, utilizam-se primers e sondas específicas, ou 

fluoróforos intercalantes na cadeia do DNA, que emitem fluorescência a cada hibridização 

e a cada passo de amplificação. O sinal fluorescente é detectado após cada ciclo da PCR, 

durante a fase exponencial (KUBISTA et al., 2006). A quantidade inicial de DNA alvo é 

inversamente proporcional ao limiar de ciclo (Ct), definido como o momento no qual o 

nível de fluorescência no ensaio está sobre o sinal de fluorescência basal (TALBOT et al., 

2008). O sinal aumenta de uma forma diretamente proporcional à quantidade de produto de 

PCR na reação, enquanto a cinética de amplificação permite monitorar a acumulação do 

produto em tempo real, especificamente durante a fase exponencial da reação (KUBISTA 

et al., 2006). 

 

A qPCR permite a obtenção de valores numéricos, tais como, número de cópias ou 

quantidade em ng de DNA, presente em determinada amostra. Existem basicamente dois 
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métodos para avaliar a quantidade de DNA alvo, a quantificação absoluta e a quantificação 

relativa. A quantificação absoluta é utilizada para quantificar amostras desconhecidas 

interpolando suas quantidades a partir de uma curva padrão. A quantificação relativa é 

utilizada para analisar alterações na expressão gênica em uma determinada amostra, 

relativa à outra amostra de referência. Estes últimos experimentos utilizam da metodologia 

de titulação de amostras padrões, para quantificação de amostras desconhecidas. Desta 

forma, um título, como um fator de diluição, por exemplo, é associado aos pontos da curva 

padrão, oferecendo um valor comparativo para as amostras desconhecidas (STROPA, 

2009). 

 

Zhang e Fang (2006) destacam que a PCR quantitativa em tempo real tornou-se uma 

técnica emergente para detecção e quantificação de micro-organismos no ambiente. 

Comparando-a com as técnicas padrão de hibridação, como FISH, observa-se que esta 

técnica não só tem melhor sensibilidade e reprodutibilidade, mas também é mais rápida e 

tem menor risco de contaminação cruzada. Os autores relatam que o gene 16S rRNA e 

genes funcionais são os principais alvos para esta técnica. Contudo, sequências dos genes 

5S rRNA, 23S rRNA e 16S-23S rRNA, região intergênica, também podem ser usadas. Para 

análise de BRS os autores sugerem o uso de primers para o gene 16S rRNA ou para o gene 

que codifica para sulfito redutase dissimilatória. 
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3. Objetivos 

 

Este trabalho teve como objetivo geral investigar o consórcio microbiano, presente em 

biorreatores anaeróbios para remoção de sulfato, do tipo UASB e de leito fluidizado e 

também visou confirmar os micro-organismos presentes em colunas de biolixiviação de 

minério de cobre, utilizando ferramentas de biologia molecular. Para alcançar esses 

objetivos gerais, os seguintes objetivos específicos foram propostos: 

1. Identificar as comunidades microbianas; 

2.  Determinar e comparar a diversidade da comunidade microbiana de um reator 

UASB e de um reator de leito fluidizado, submetidos a diferentes condições 

operacionais, utilizando as técnicas: BOX-PCR; REP-PCR e ERIC-PCR; PCR-

DGGE e RFLP; 

3. Avaliar a abundância de bactérias fermentativas e BRS nos reatores UASB e de 

leito fluidizado por PCR quantitativa em tempo real; 

4.  Confirmar os micro-organismos presentes em colunas de biolixiviação por PCR,  

RFLP e PCR-DGGE. 
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1 – Delineamento Experimental 

 

Este trabalho foi dividido em duas etapas, sendo a primeira parte a análise da população 

microbiana em reatores anaeróbios do tipo UASB e de leito fluidizado, utilizados para 

tratamento de efluentes contendo sulfato. A segunda parte compreendeu a análise da 

população microbiana presente em colunas de biolixiviação de minerais de cobre. As 

figuras 4.1 e 4.2 mostram fluxogramas que sintetizam todas as etapas do procedimento 

experimental que será descrita a seguir. 

 

 

 

Coleta de amostras 
reatores UASB e de 

leito fluidizado 

Enriquecimento (Meio 
Postgate C modificado) 

e filtragem 

Extração de DNA 
genômico 

PCR – primers 

gênero específicos 

Clonagem 

Sequenciamento 

Análise das 
sequências em 

Bancos de Dados 

Amplificação por 
BOX-PCR; ERIC-
PCR e REP-PCR 

Análise da 
diversidade em 

Software Treecon 
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Bacteria e Domínio 
Archaea 
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Software Treecon 

DGGE 

Quantificação por 
qRT-PCR dos 

grupos de bactérias 
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bactérias redutoras 
de sulfato 
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Figura 4.1: Fluxograma representativo das etapas realizadas na primeira parte do projeto, análise da 
população microbiana em reatores UASB e de leito fluidizado para tratamento de efluentes contendo 
sulfato. 
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4.2 – Características dos Reatores UASB e de Leito Fluidizado e das 

Amostras Coletadas 

 

As amostras analisadas no presente trabalho foram coletadas em reatores UASB e de leito 

fluidizado, localizados no Laboratório de Bio&Hidrometalurgia do Departamento de 

Metalurgia (DEMET) da UFOP. Ambos os reatores trataram efluentes sintéticos contendo 

sulfato e foram utilizados na tese “Estudo da redução de sulfato em reatores contínuos 

utilizando glicerol” de Sueli Moura Bertolino, defendida em maio de 2012. Esta tese 

avaliou a redução de sulfato frente a variações (i) na carga orgânica aplicada, na operação 

do reator UASB (com e sem recirculação do efluente) e (ii) na fonte de carbono orgânico 

do reator de leito fluidizado (lactato e glicerol). 

 

Ambos os reatores foram inoculados a partir da adaptação de um lodo anaeróbio 

proveniente de um reator UASB da unidade de tratamento de esgoto doméstico da ETE 

Arrudas, localizada em Belo Horizonte e enriquecido com culturas mistas de bactérias 

redutoras de sulfato provenientes de uma lagoa urbana e de um reator anaeróbio de 

Coleta de Amostras 
Colunas de Biolixiviação 

Enriquecimento (Meio Norris e 
Meio DSMZ) e filtragem 

PCR – primers gênero 
específicos 

Análise dos perfis de restrição 
por RFLP 

Amplificação 16S 
rRNA para Domínio 

Bacteria e para 
Domínio Archaea 

DGGE 

Figura 4.2: Fluxograma representativo das etapas realizadas na segunda parte do projeto, análise 
da população microbiana em colunas de biolixiviação de minerais de cobre. 
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tratamento de esgotos. A alimentação dos reatores consistia de meio Postgate C 

modificado, contendo quantidades variáveis de sulfato, lactato ou glicerol como fontes de 

carbono orgânico. Maiores detalhes sobre a operação destes reatores podem ser 

encontrados em Bertolino et al., (2012) e em Bertolino (2012). 

 

Foram coletadas amostras da saída dos reatores e a tabela 4.1 detalha as características das 

amostras coletadas para caracterização por biologia molecular e análise da diversidade de 

BRS, bactérias fermentativas e arqueias metanogênicas. 

 

 

Tabela 4-1: Amostras coletadas dos reatores UASB e de leito fluidizado.  

Amostras Fase  Código DQO 
(g/L) 

SO4
2- 

(g/L) 
DQO/
SO4

2- 
Fonte de 
Carbono 

OBS 

UASB  
17-06-09 

I UF1 3,48 1,98 1,80 
Lactato Amostra 

enriquecida 
UASB  

01-09-09 
IV UF4a 4,65 2,04 2,28 Lactato Amostra 

enriquecida 
UASB  

01-12-09 
IV UF4b 4,65 2,04 2,28 

Lactato Amostra 
enriquecida 

UASB  
15-12-10 

V UF5 5,89 1,94 3,04 
Lactato 

- 

UASB 
Recirculação 

VI UF6 5,04 2,05 2,46 
Lactato 

- 

RLF  
25-05-09 

I LF1 5,1 2,02 2,52 
Lactato Amostra 

enriquecida 
RLF  

30-04-10 
III LF3 5,0 2,40 2,08 Lactato Amostra 

enriquecida 
RLF  

06-08-10 
IV LF4a 5,0 2,78 1,79 Lactato Amostra 

enriquecida 
RLF  

20-09-10 
IV LF4b 5,0 2,78 1,79 

Lactato 
- 

RLF  
23-09-10 

IV LF4c 5,0 2,78 1,79 
Lactato 

- 

RLF  
27-09-10 

IV LF4d 5,0 2,78 1,79 
Lactato 

- 

RLF  
15-12-10 

V LF5 5,2 2,08 2,50 
Lactato + 
Glicerol - 

RLF  
Glicerol 

VI LF6 4,9 1,96 2,50 Glicerol - 
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4.3 – Preparo das Amostras Coletadas a partir dos Reatores UASB e de 

Leito Fluidizado – Enriquecimento e Filtragem 

 

Como visto na tabela 4.1, as amostras dos reatores UASB e de leito fluidizado foram 

coletadas em períodos distintos durante a operação dos mesmos. Assim, para que os 

experimentos fossem realizados em conjunto, algumas destas amostras foram preservadas 

em freezer -20ºC na presença de glicerol como crioprotetor, até que os experimentos de 

análise molecular pudessem ser iniciados. Por esse motivo, foi necessário que estas 

amostras fossem enriquecidas. 

 

Para o enriquecimento dos micro-organismos, as condições nutricionais dos reatores 

UASB e de leito fluidizado foram simuladas em meio líquido, sob condições anaeróbias 

em frascos tipo erlenmeyer (500mL) devidamente fechados e com saída para o gás H2S 

gerado. A composição do meio de cultura Postgate C, utilizado nos reatores e no 

enriquecimento das amostras é mostrada na tabela 4.2. Foram adicionados 10% de inóculo 

para um volume final de cultura de 300mL e os frascos foram incubados em estufa 

bacteriológica, a 35ºC, até que o meio se encontrasse totalmente da cor preta, indicando 

crescimento de micro-organismos redutores de sulfato, o que levou em média sete dias. 

 

 

Tabela 4-2: Composição do meio de cultura Postgate C utilizado para enriquecimento das 
amostras coletadas nos reatores UASB e de leito fluidizado. (pH 7,0) 

Componente Composição (g/L) 
Lactato de sódio (*) 

KH2PO4 0,5 
NH4Cl 1,0 
Na2SO4 2,96 

MgSO4.7H2O 0,06 
FeSO4.7H2O 0,1 

Extrato de Levedura 0,25 
Tioglicolato de sódio 0,1 

(*) Concentração variável em função da DQO aplicada em cada fase de estudo (tabela 4.1). 
 

 

Os micro-organismos cultivados nas condições descritas acima foram recuperados, através 

de filtração, utilizando um conjunto de filtros com porosidades decrescentes, iniciando 

com 28µm e finalizando o processo com membrana de celulose 0,22µm (Millex, 

Millipore), as amostras foram exaustivamente lavadas com água destilada e o vácuo 
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mantido até completa secagem da membrana. As membranas assim preparadas e contendo 

os micro-organismos foram armazenadas em placas de Petri a 4ºC até a execução dos 

procedimentos de extração de DNA genômico. 

 

4.4 – Características das Colunas de Biolixiviação e das Amostras 

Coletadas 

 

As amostras analisadas na segunda etapa do presente trabalho foram coletadas em colunas 

de biolixiviação, localizadas no Laboratório de Bio&Hidrometalurgia do Departamento de 

Metalurgia (DEMET) da UFOP. Estas colunas fazem parte da tese “Comparação da 

biolixiviação de sulfetos secundários de cobre, com micro-organismos mesófilos, 

termófilos moderados e termófilos extremos (título provisório)” de Michael Leonardo 

Marques Rodrigues, que avalia a recuperação de cobre, por biolixiviação, de duas amostras 

de minério de cobre (denominados minério e minério marginal). 

 

As colunas foram construídas em acrílico para experimentos realizados na faixa de 

temperatura de 30–35ºC e em fibra de vidro para os experimentos realizados a 

temperaturas elevadas, entre 50–70ºC, estas últimas são encamisadas para que seja possível 

a circulação de água proveniente de banhos termostatizados, garantindo a manutenção das 

temperaturas elevadas. As colunas possuem dimensões internas de 10cm de diâmetro por 

100cm de comprimento, dotadas de sistema de aeração e suporte para o material sólido. No 

interior das colunas foi formado um leito de minério, britado e aglomerado, e as mesmas 

foram inoculadas com uma suspensão contendo os micro-organismos previamente 

adaptados às amostras do minério em estudo. A solução lixiviante contendo meio de 

cultura para crescimento dos micro-organismos é adicionada ao topo das colunas por meio 

de bombas peristálticas e após percolar pelo leito de minério é coletada na base das 

mesmas por meio de sifões (figura 2.4). 

 

Foram coletadas amostras do licor de lixiviação na base das colunas para análise molecular 

e as características destas amostras estão relacionadas na tabela 4.3. A coleta foi feita no 

momento em que as colunas entraram em steady state, ou seja, manutenção do pH de saída 

do licor e observação de crescimento microbiano pela determinação do potencial de 
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oxidação do meio (Eh) ou pela contagem de células em câmara de Neubauer por 

microscopia ótica. 

 

 

Tabela 4-3: Amostras coletadas das colunas de biolixiviação. 

Amostras Código Temp. Material lixivado Variável Meio de 
Cultura 

Coluna 2 C2 
35ºC 

 

Minério Marginal Sem recirculação Norris 
Coluna 4 C4 Minério Sem recirculação Norris 
Coluna 5 C5 Minério Sem adição de Al Norris 
Coluna 6 C6 Minério Padrão* Norris 
Coluna 8 C8 

50ºC 

Minério Marginal Sem recirculação Norris 
Coluna 10 C10 Minério Sem recirculação Norris 
Coluna 11 C11 Minério Sem adição de Al Norris 
Coluna 12 C12 Minério Padrão* Norris 
Coluna 14 C14 

68ºC 

Minério Marginal Sem recirculação DSMZ 
Coluna 16 C16 Minério Sem recirculação DSMZ 
Coluna 17 C17 Minério Sem adição de Al DSMZ 
Coluna 18 C18 Minério Padrão* DSMZ 

* Coluna padrão: contém minério sulfetado de cobre, há recirculação da solução lixiviada e adição 
de Al, na forma de Al2(SO4)3. 

 

 

4.5 – Preparo das Amostras Coletadas a partir das Colunas de Biolixiviação 

– Enriquecimento e Filtragem 

 

Foram coletados cerca 10mL do licor de lixiviação em tubo falcon esterilizado e adaptado 

à saída de sifão de forma que esta solução tivesse o mínimo de contato com o meio 

ambiente. Estas alíquotas foram enriquecidas em frascos erlenmeyer, contendo meio de 

cultura líquido e minério, ou seja, simulando as condições de operação das colunas de 

biolixiviação. Os frascos foram mantidos à temperatura de cada coluna onde as amostras 

foram coletadas (35ºC; 50ºC e 68ºC) sob agitação constante de 200rpm até observação de 

crescimento satisfatório dos micro-organismos, pela determinação do potencial de 

oxidação do meio (Eh >500mV) ou contagem em câmara de Neubauer por microscopia 

ótica (no mínimo 1x108 células/mL). A composição dos meios de cultura utilizados nos 

reatores e nos frascos de enriquecimento está listada nas tabelas 4.4 e 4.5.  
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Tabela 4-4: Composição do meio de cultura Norris, com adição de minério, utilizado para 
enriquecimento das amostras coletadas nas colunas de biolixiviação a 35ºC e 50ºC. 

Componente Composição (g/L) 
(NH4)2SO4 0,4 

MgSO4.7H2O 0,8 
K2HPO4 0,4 

Fe2+  
(como FeSO4.7H2O) 

2,5 

Minério 5% (p/v) 
OBS.: Nas colunas a 50ºC é adicionado extrato de levedura (0,1g/L) como suplementação para o 
crescimento de Sulfobacillus. 
 

 

Tabela 4-5: Composição do meio de cultura DSMZ modificado, com adição de minério, utilizado 
para enriquecimento das amostras coletadas nas colunas de biolixiviação a 68ºC. 

Componente Composição (g/L) 
(NH4)2SO4 1,3 

MgSO4.7H2O 0,25 
KH2PO4 0,28 

CaCl2.2H2O 0,07 
FeCl3.6H2O 0,02 

Extrato de Levedura 0,1 
Minério 0,5% (p/v) 

 

 

Os micro-organismos foram recuperados por filtração, como descrito no item 4.3. 

 

4.6 - Extração de DNA Genômico 

 

Foram avaliados dois métodos de extração de DNA genômico, o método do Kit Wizard® 

Promega e o método CTAB/NaCl 10%. Os métodos foram testados com o objetivo de 

obter DNA íntegro e maiores rendimentos nas extrações. 

 

4.6.1 - Método do Kit Wizard
® Purificação de DNA Genômico (Promega)  

 

As amostras foram filtradas e armazenadas em membrana Millipore 0,22µm, como 

descrito no item 4.3. Estas membranas foram cortadas em pequenos pedaços que foram 

transferidos para um tubo tipo falcon com 2mL de tampão PBS (tampão fosfato-salino – 

NaCl 80g/L; KCl 2g/L; Na2HPO4 14,4g/L; KH2PO4 2,4g/L; pH7,0). A água e os pedaços 

de filtro foram agitados com auxílio de vortex e a suspensão resultante transferida para um 

tubo eppendorf de 1,5mL. Em seguida, a suspensão foi centrifugada a 14.000xg, durante 5 
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minutos, e o sobrenadante descartado. Ao material precipitado, foram adicionados 600µL 

de Nuclei Lysis Solution e a extração seguiu-se conforme orientações do fabricante. 

 

Cerca de 5µL do DNA genômico extraído foram analisados em gel de agarose a 0,6%, 

utilizando TBE 0,5x como tampão de corrida. Os géis foram corados com brometo de 

etídeo (1µg/mL) e visualizados com auxílio de um transiluminador (Vilber Lourmat), sob 

luz UV.  

 

O grau de pureza e a quantificação do DNA extraído foram determinados utilizando o 

equipamento NanoDrop (GE). Cerca de 3µL da solução proveniente do protocolo de 

extração foram utilizados no equipamento que determina a concentração de DNA pela 

medida da absorbância a 260nm, na qual uma unidade de absorbância corresponde a 50µg 

de DNA por miliLitro de solução. A pureza da preparação foi determinada através da razão 

entre as absorbâncias nos comprimentos de onda 260/280nm e 260/230nm (SAMBROOK 

e RUSSEL, 2001).  

 

4.6.2 - Método do CTAB/NaCl 10%  

 

As membranas contendo os micro-organismos, preparadas como descrito no item 4.3, 

foram cortadas em pequenos pedaços e transferidos para um tubo tipo falcon com 2mL de 

tampão de lise  (Tris 0,05 mM, pH 7,5, EDTA 1 mM, 1% de N-Laurilsarcosina). Essa 

mistura foi levada ao vortex até que as células fossem transferidas para o tampão. 

Posteriormente, a suspensão de células em tampão de lise foi transferida para tubos 

eppendorf de 1,5mL, aos quais foram adicionados 100 µg/mL de proteinase K. Esta 

mistura foi incubada a 37ºC, durante 16 horas. Após o período de incubação, foram 

adicionados 100µL de NaCl 5,0mol/L e a amostra incubada novamente a 37ºC, durante 10 

minutos. Posteriormente, foram adicionados 50µL de uma solução de CTAB/NaCl a 10%, 

seguido por incubação a 65ºC, durante 20 minutos. A extração do DNA foi realizada com a 

adição de igual volume de clorofórmio, homogeneizado com auxílio de um vortex e 

centrifugado a 12.000xg, durante 10 minutos. Após centrifugação, a fração aquosa foi 

transferida para um tubo tipo eppendorf esterilizado, de 1,5mL.  

 

Posteriormente, o DNA genômico foi precipitado pela adição de igual volume de 

isopropanol, o tubo foi invertido suavemente para homogeneização e, então, acondicionado 
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a -20ºC, durante 30minutos. Após a incubação, a mistura foi centrifugada a 12.000xg, 

durante 10minutos. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o material precipitado foi 

lavado com etanol 70% e novamente centrifugado a 12000xg, durante 5minutos. Após a 

centrifugação, descartou-se o etanol sobrenadante. O DNA precipitado foi seco em capela 

de fluxo laminar, e, posteriormente, ressuspendido em água Milli-Q esterilizada e 

armazenado a 4ºC.  

 

A contaminação por RNA é um problema comumente encontrado durante o isolamento de 

DNA pelo método CTAB/NaCl 10% (MARENGONI et al., 2006). Assim, após a extração 

de DNA genômico por este método, o mesmo foi ressuspendido em tampão adequado, 

tratado com RNAse e reprecipitado.  

 

Para a avaliação da qualidade da extração, cerca de 5µL do DNA genômico extraído foram 

analisados em gel de agarose a 0,6%, utilizando TBE 0,5x como tampão de corrida. Os 

géis foram corados com brometo de etídeo (1µg/mL) e visualizados com auxílio de um 

transiluminador (Vilber Lourmat), sob luz UV. O grau de pureza e a quantificação do DNA 

foram realizados em equipamento NanoDrop (GE) como descrito no item 4.6.1. 

 

4.7 – Reação em Cadeia da Polimerase, Utilizando Primers Gene 

Específicos  

 

4.7.1 – Oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

 

Os primers específicos para os genes em estudo foram baseados nas sequências 

depositadas no banco de dados NCBI (http://www.ncbi.nlm..nih.gov) e desenhados pela 

utilização do programa Genne Runner (Version 3.05), conforme mostrado na tabela 4.6. Os 

primers DSRB, P2, SULFO170F/SULFO1137R e P5 foram obtidos a partir das referências 

citadas nesta tabela. 
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Tabela 4-6: Primers específicos utilizados nas reações de PCR. 
Referência Grupo Gene Primer Sequência de Oligonucleotídeos pb 

NC002937.3 BRS 
16S-23S 
rRNA* 

Desul 
1623 

5’ACACTGGGACTGGAACACG3’ 
5’GGCTATCACTCGCTATGG3’ 

2005 

(GEETS et 

al., 2005) 
BRS dsrB** DSRB 

5’CAACATCGTYACCCAGGG3’ 
5’GTGTAGCAGTTACCGCA3’ 

350 

AM114193.2 Metanogênicas 
16S-23S 
rRNA* 

Met 
16-23S 

5’TCAGTTCGGTAACAGTCTCGC3’ 
5’CAACGAGCGAGACCCATAT3’ 

2084 

GU470895.1 
Fermentativas 

(Propionibacterium sp) 
16S 

rRNA*** 
Pb16S 

5’CACATTGGGACTGAGATACG3’ 
5’GGGTGTTACCGACTTTCATG3’ 

1104 

FN806773.1 
Fermentativas 

(Propionibacterium sp) cat
& 

PbMetil 
Coa1 

5’GCGTCGAGAAGCAACATTC3’ 
5’GCTTGGTGGCGTACATCTC3’ 1428 

FN806773.1 
Fermentativas 

(Propionibacterium sp) 
cat

& 
PbMetilCo

a2 
5’CGTCGAGAAGCAACATTC3’ 
5’ATCAGCCGGGTCAATCAC3’ 

1381 

X77841.1 
Fermentativas  

(Clostridium sp) 
16S 

rRNA*** 
Cl16S 

5’CAAGTCGAGCGGAAATATGC3’ 
5’TTCGGCGGCTCCTTCTTAC3’ 

1400 

AJ276553.1 
Fermentativas  

(Clostridium sp) pct
&& 

ClProp 
CoA 

5’TGTACGGTTGCTCTCTTG3’ 
5’AACAAAGCAGCGTCCATC3’ 1901 

      
(AZEVEDO, 

2008) 
Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

16S 
rRNA 

P2 
5’GCGTTGCTCGGAATGACTG3’ 

5’TTCAGAGTGCCCACCCAAAC3’ 
674 

(DE WULF-
DURAND et 

al., 1997) 

Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans 

16S 
rRNA 

SULFO17
0F/ 

1137R 
5’GAACCGCTGGCAACACAC3’ 954 

(AZEVEDO, 
2008) 

Sulfolobus 

acidocaldarius 

16S 
rRNA 

P5 
5’CGATGCAGGCTAGGTGTCAC3’ 
5’GAGCAGGGACGTATTCACCG3’ 

577 

*Parte da sequência do gene que codifica para a subunidade 16S do RNA ribossomal, região intergênica e 
parte da sequência do gene que codifica para a subunidade 23S do RNA ribossomal. 
**Gene que codifica a enzima Sulfito Redutase Dissimilatória Subunidade Beta. 
***Gene que codifica para a subunidade 16S do RNA ribossomal. 
&Gene que codifica a enzima Metil Malonil CoA carboxiltransferase. 
&&Gene que codifica a enzima Propionil CoA transferase. 
 

 

4.7.2 – Determinação da temperatura de anelamento dos primers 

 

A temperatura de anelamento dos primers foi determinada a partir do cálculo da melting 

temperature (Tm) conforme as equações 4.1 e 4.2. Depois de calculado o Tm, foram 

efetuadas reações de PCR com a temperatura de anelamento variando entre Tm – 5ºC a Tm 

+ 5ºC até obtenção da estringência desejada.  

 

   (4.1) 

onde, 

Tm = Temperatura de melting 

[Mg] = concentração de MgCl2 utilizada na PCR 

%CG = conteúdo CG do primer 

n = número de bases do primer  

 

n
CGMgTm

675
)}.(%41,0]{log[6,165,81 −++=
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(4.2) 

 

 

4.7.3 – Teste de eficiência dos primers 

 

O teste de eficiência dos primers foi feito com o objetivo de determinar qual a menor 

concentração de DNA genômico utilizada capaz de produzir amplificação e, dessa forma, 

padronizar todas as reações realizadas no estudo utilizando a mesma quantidade de DNA. 

Foram efetuadas reações com concentrações decrescentes de DNA para cada amostra 

estudada. As concentrações utilizadas foram 100ng/µL; 50ng/µL; 25ng/µL; 10ng/µL; 

5ng/µL; 1ng/µL e 0,5ng/µL, sendo utilizado 1µL de cada solução para um volume de 

reação igual a 25µL. A intensidade das bandas amplificadas foi avaliada em gel de agarose 

1,2%, utilizando TBE 0,5x como tampão de corrida. Os géis foram corados com brometo 

de etídeo (1µg/mL) e visualizados com auxílio de um transiluminador (Vilber Lourmat) 

sob luz UV. 

 

4.7.4 – Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Em um tubo tipo eppendorf, com capacidade para 200µL, foi adicionada a mistura da 

reação da PCR, para um volume final de 50µL. Os componentes da reação estão descritos 

na tabela 4.7. 

 

 

Tabela 4-7: Reagentes utilizados na reação de PCR (volume final igual a 50µL) 

Reagente 
Volume 

(µL) 
Concentração 

Final 
Tampão da reação 10x 5,0  1x 

MgCl2 (25mM) 3,0 1,5mM 
dNTPs (10mM) 1,0 0,2mM 

Solução de primers específicos diretos e inversos 
(10µM) 2,0 0,4µM 

Taq DNA polimerase (5u/µL) 1,0 5u/50µL 
H2O Milli-Q esterilizada 36,0 - 

DNA genômico (50ng/µL) 2,0 100ng/50µL 
 

 

2
).().( senseantiprimerTmsenseprimerTm

Tm
−+

=
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A mistura reacional foi incubada em um termociclador (Thermo Hybaid Px2), a 94ºC, 

durante 4 minutos, para desnaturação do DNA e ativação da Taq DNA polimerase 

(Fermentas). Após a desnaturação, a reação de amplificação foi composta de 35 ciclos 

formados por uma etapa de desnaturação, a 94ºC, durante 1 minuto, uma etapa de 

hibridização, durante 1 minuto, na temperatura de anelamento calculada para cada primer, 

e uma etapa de extensão a 72ºC, durante 1 minuto. Ao final dos ciclos, a reação foi 

mantida a 72ºC, durante 6 minutos e, então, resfriada a 4ºC. 

 

É importante ressaltar que para todas as reações de PCR foi feito em paralelo um controle 

negativo, que consistia da adição de todos os reagente, exceto DNA, para descartar 

qualquer tipo de contaminação externa. 

 

A seguir, 5µL do produto da reação foram analisados em gel de agarose a 1,2%, utilizando 

TBE 0,5x como tampão de corrida. Os amplicons foram corados com brometo de etídeo 

(1µg/mL) e visualizados com auxílio de um transiluminador (Vilber Lourmat), sob luz UV. 

O tamanho dos fragmentos amplificados foi determinado por comparação com um padrão 

de massa molecular de 1000 pares de bases (Fermentas). 

 

4.7.5 – Purificação dos produtos de PCR  

 

Cerca de 100µL dos produtos de PCR obtidos como descrito no item 4.7.4 foram 

transferidos para um novo tubo eppendorf. Em cada tubo, foi adicionado 10µL de acetato 

de sódio, 3M, pH7,0 e 250µL de etanol absoluto. Essa mistura foi incubada, a -20ºC, 

durante 30minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000xg, durante 

5minutos. O precipitado foi lavado com etanol 70% e seco em capela de fluxo laminar. 

Posteriormente, os amplicons purificados foram ressuspendidos em 50µL de água Milli-Q 

esterilizada. 

 

Após purificação, cerca de 5µL do produto obtido foram analisados em gel de agarose 

1,2% como descrito no item 4.7.4. Este produto também foi quantificado com o auxílio do 

equipamento NanoDrop (GE), como descrito no item 4.6.1. 
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4.8 – Clonagem 

 

4.8.1 – Reação de ligação 

  

As amostras purificadas dos amplicons foram inicialmente ligadas no vetor pGEM-T Easy 

(Promega). Para cada reação de ligação, foram utilizados os seguintes componentes: 10µL 

de tampão, 1µL de vetor pGEM-T easy; 1µL de DNA ligase e 8µL de inserto (produto de 

PCR purificado). A reação foi incubada em termociclador a 4ºC, durante 16 horas. 

 

4.8.2 – Preparo de células Escherichia coli DH5α competentes 

 

As células de E. coli DH5α foram tornadas competentes por meio da técnica descrita a 

seguir. Uma colônia de bactéria DH5α foi inoculada em 5mL de meio LB (bacto-triptona 

10g/L; extrato de levedura 5g/L; NaCl 5g/L; pH7,5), em tubo tipo falcon de 15mL e 

incubada, a 37ºC, durante 16 horas, sob agitação de 200rpm. Após a incubação, 500µL do 

pré-inóculo foram transferidos para um frasco erlenmeyer de 250mL e o volume 

completado para 50mL com meio LB. A cultura foi incubada, a 37ºC, durante 2-4 horas 

sob agitação de 200rpm, até que a concentração de células atingisse uma densidade ótica 

entre 0,3 e 0,5, a 600nm. Em seguida, as células foram incubadas em banho de gelo 

durante 30minutos. Após o tempo de incubação, as células foram recuperadas por 

centrifugação a 3.000xg, durante 10minutos, a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado ressuspendido em 10mL de tampão Pipes (60mM de CaCl2, 10mM de Pipes  e 

15% de glicerol) para a lavagem das células. As bactérias foram novamente centrifugadas a 

2.000xg, durante 10minutos, a 4ºC e foram lavadas por mais duas vezes nas mesmas 

condições. Após as lavagens, as células foram incubadas em banho de gelo durante 

30minutos e em seguida centrifugadas a 2.000xg, durante 10minutos, a 4ºC. Depois da 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em 1,2mL de 

tampão Pipes. As células competentes foram armazenadas em alíquotas de 100µL, em 

freezer – 80ºC, até o momento do uso. 

 

4.8.3 – Transformação bacteriana 

 

A uma alíquota de 50µL de células competentes foram adicionados 1µL de MgCl2 

1,0mol/L; 1µL de CaCl2 600mmol/L; 26µL de água ultrapura esterilizada e 2µL do 
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produto da reação de ligação, obtido conforme descrito no item 4.8.1. Essa mistura foi 

incubada em banho de gelo, durante 20min e a seguir mantida em temperatura ambiente 

durante 10min. A esta mistura foi adicionado 1mL de meio LB (item 4.8.2) e, 

posteriormente, o meio contendo as células foi transferido para tubos do tipo falcon, de 

15mL. Os tubos foram incubados durante 60min a uma temperatura de 37ºC, sob agitação 

constante, a 200rpm. Após esse período, a cultura foi centrifugada a 3.000xg, durante 5min 

e descartou-se 700µL do sobrenadante. O pellet foi ressuspendido e transferido para placas 

de Petri com meio LB-ágar (bacto-triptona 10g/L; extrato de levedura 5g/L; NaCl 5g/L; 

1,5% (p/v) de ágar; pH7,5) contendo ampicilina (100µg/mL), X-Gal (20µg/mL) e IPTG 

(0,2g/mL), e espalhadas com auxílio de uma alça de Drigalski.  

 

A presença de X-Gal e do indutor IPTG permite a seleção azul/branca dos plasmídeos 

recombinantes. As placas contendo as células transformadas foram incubadas a 37ºC, em 

estufa por 16 horas. Para cada transformação, foi feito controle negativo com células 

isentas de inserto. 

 

4.8.4 – Minipreparação de DNA plasmidial 

 

Uma colônia branca de células transformadas foi inoculada em 5mL de meio LB (item 

4.8.1), contendo ampicilina (100µg/mL) e incubadas a 37ºC, durante 16 horas, sob 

agitação constante, a 200rpm. Para cada transformação efetuada foram usadas, no mínimo, 

cinco colônias para realização deste procedimento.  

 

O método de extração de DNA plasmidial utilizado foi o da lise alcalina proposto por 

Sambrook et al. (1989), como descrito a seguir. Cerca de 1,5mL da cultura bacteriana 

foram centrifugados a 14.000xg, durante 3min, o sobrenadante foi descartado e o 

procedimento repetido. Em seguida, o precipitado foi suspenso em 100µL de tampão GTE 

(Glicose 50mmol/L;, EDTA 10mmol/L e Tris-HCl 25mmol/L, pH8,0), suplementado com 

RNAse 20mg/mL. Após a lise alcalina das bactérias com solução composta de NaOH 

0,2mol/L e SDS a 1% (p/v) e a precipitação das proteínas com acetato de potássio, 3M, 

pH4,8, a mistura foi centrifugada a 14.000xg, durante 10 minutos, a 4ºC. O sobrenadante 

foi transferido para um novo tubo eppendorf e o DNA plasmidial precipitado com igual 

volume de isopropanol, incubado a -20ºC por 30min. A seguir, a mistura foi centrifugada a 

14.000xg, durante 10min, a 4ºC e o sobrenadante descartado. Após a lavagem, com 1mL 
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de etanol 70%, o DNA foi seco em capela de fluxo laminar e ressuspendido em 50µL de 

água Milli-Q esterilizada.  

 

Posteriormente, 5µL da reação foram analisados em gel de agarose 1,0%, utilizando TBE 

0,5x como tampão de corrida. Os géis foram corados com brometo de etídeo (1µg/mL) e 

visualizados com auxílio de um transiluminador (Vilber Lourmat), sob luz UV. O grau de 

pureza e a quantificação do DNA foram realizados em equipamento NanoDrop (GE) como 

descrito no item 4.6.1. 

 

4.9 – Reação de Sequenciamento 

 

Após a extração do DNA plasmidial contendo os fragmentos gênicos de interesse, 

seguiram-se as reações de sequenciamento que foram realizadas em colaboração com a 

Universidade de São Paulo – USP – Unidade de Ribeirão Preto, no Laboratório de 

Parasitologia Molecular. Para o sequenciamento proposto, foi utilizada a técnica do 

término do crescimento da cadeia, inicialmente desenvolvida por Sanger et al. (1975). As 

reações foram realizadas utilizando o kit Big-Dye Terminator (Applied Biosystems), de 

acordo com as instruções do fabricante e analisadas no sequenciador automático de DNA, 

ABI 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Os plasmídeos foram sequenciados nas 

direções “direta” e “reversa”.  

 

4.10 – Análise das Sequências 

 

Após o sequenciamento, as sequências de nucleotídeos foram trimadas para retirada da 

sequência correspondente ao vetor, e em seguida submetidas ao programa ClustalW 

(www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/) para a busca de um consenso. O consenso obtido 

foi submetido a uma busca por similaridades de nucleotídeos com uso do algoritmo 

BLASTn no banco de dados NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). 
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4.11 - RFLP (Polimorfismos de Comprimento dos Fragmentos de 

Restrição) 

 

A técnica de RFLP foi utilizada na análise comparativa da população microbiana, através 

da comparação do tamanho dos fragmentos obtidos por PCR, com primers gênero 

específicos, digeridos com enzimas de restrição. Para a escolha das melhores enzimas de 

restrição foi realizado um mapa de restrição virtual utilizando o programa “Retriction 

Mapper” Versão 3.0 (www.restrictionmapper.org). As reações foram conduzidas conforme 

orientações do fabricante para cada enzima utilizada, com os produtos de PCR purificados. 

 

A seguir, 5µL do produto obtido foram analisados em gel de agarose 1,2%, utilizando TBE 

0,5x como tampão de corrida. Os géis foram corados com brometo de etídeo (1µg/mL). O 

padrão dos fragmentos foi analisado por comparação com um padrão de peso molecular de 

1kb (Fermentas). 

 

4.12 – BOX-PCR; ERIC-PCR e REP-PCR 

 

As amostras foram submetidas a amplificações utilizando primers para determinadas 

regiões conservadas e repetitivas do genoma bacteriano. As sequências dos primers foram 

as seguintes: (i) BOX-primer – 5’-CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3’ (CURRIE et 

al., 2007); (ii) REP1R-I – 5’-IIICGTCGICATCIGGC-3’ e REPS-I – 5’-

ICGICTTATCTGGCCTAC-3’; (iii) ERIC1R – 5’-ATGTAAGCTCCTGGGGTTCAC e 

ERIC2 – 5’-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3’ (JÚNIOR et al., 2002). As reações 

de PCR foram realizadas em um volume total de 25µL e os reagentes e suas concentrações 

estão listados na tabela 4.8. 
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Tabela 4-8: Reagentes utilizados nas reações de BOX-PCR; ERIC-PCR e REP-PCR (volume final 
de 25µL). 

Reagente 
BOX-PCR ERIC / REP-PCR 

Volume 
(µL) 

Concentração 
Final 

Volume 
(µL) 

Concentração 
Final 

Tampão da reação (sem Mg2+) 10x 2,5 1x 2,5 1x 
MgCl2 (25mM) 3,0 4,5mM 2,0 2mM 
dNTPs (10mM) 0,625 0,25mM 0,5 0,2mM 

Solução de primers específicos 
diretos e inversos (10µM) 

1,0 0,4µM 0,5 0,2µM 

Taq DNA polimerase (5u/µL) 0,5 2,5U/25µL 0,5 2,5u/25µL 
H2O Milli-Q esterilizada 16,375 - 18,0 - 

DNA genômico (50ng/µL) 1,0 50ng/25µL 1,0 50ng/25µL 
 

 

A mistura reacional foi incubada em um termociclador (Thermo Hybaid Px2), a 95ºC, 

durante 7 minutos, para desnaturação do DNA e ativação da Taq DNA polimerase (Kit 

Fermentas). Após a desnaturação, a reação de amplificação foi composta de 35 ciclos 

formados por uma etapa de desnaturação a 94ºC, durante 1min, uma etapa de hibridização 

durante 1minuto, a 52ºC, e, finalmente, uma etapa de extensão a 65ºC, durante 8min. Ao 

final dos ciclos, a reação foi mantida a 65ºC, durante 15min e resfriada a 4ºC. 

 

A seguir, 5µL do produto da reação foram analisados em gel de agarose a 1,2%, utilizando 

TBE 0,5x como tampão de corrida. Os amplicons foram corados com brometo de etídeo 

(1µg/mL) e visualizados com auxílio de um transiluminador (Vilber Lourmat), sob luz UV. 

 

4.13 – PCR-DGGE 

 

As amostras também foram submetidas a amplificações específicas dos genes que 

codificam a região 16S do RNA ribossomal do Domínio Bacteria e do Domínio Archaea. 

Para as reações de PCR, foram utilizados os seguintes primers: (i) 968F – 5’-

AACGCAAGAACCTTAC-3’ com cauda CG na região 5’ (5’-

CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG-3’) e 1392R – 5’-

ACGGGCGGTGTGTAC-3’ (NIELSEN et al., 1999) para o Domínio Bacteria e (ii) 1100F 

– 5’-AACCGTCGACAGTCAGGYAACGAGCGAG-3’ com cauda CG na região 5’ (5’-

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG-3’) e 1400R – 5’-

CGGCGAATTCGTGCAAGGAGCAGGGAC-3’ (KUDO et al., 1997) para o Domínio 

Archaea. 
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Os reagentes e as concentrações utilizadas foram aqueles descritos na tabela 4.7 e as 

amplificações ocorreram de acordo com os programas listados na tabela 4.9. 

 

 

Tabela 4-9: Programas utilizados nas reações de PCR com primers para Domínio Bacteria e 
Archaea. 

Primer Ciclos Desnatura-
ção Inicial 

Desnatu
-ração 

Anelamento Extensão Final da 
Extensão 

Resfria-
mento 

968F-
CG/1392R 

35 94ºC 
5min 

94ºC 
45s 

63ºC 
1min 

72ºC 
2min 

72ºC 
10min 

4ºC 

1100F-
CG/1400R 

35 94ºC 
5min 

94ºC 
30s 

55ºC 
30s 

72ºC 
1,5min 

72ºC 
5min 

4ºC 

 

 

Após as reações de PCR, cerca de 5µL dos produtos foram analisados em gel de agarose 

1,2%, para verificação do tamanho dos amplicons, utilizando padrão de peso molecular 

1kb (Fermentas). Os géis foram corados com brometo de etídeo (1µg/mL) e visualizados 

com auxílio de um transiluminador (Vilber Lourmat), sob luz UV. O restante da reação foi 

estocado a -20ºC para análise por DGGE. 

 

Confirmada a presença de produtos de PCR pela eletroforese em gel de agarose, estes 

foram submetidos à técnica de DGGE conforme descrito por Muyzer et al. (1993) e de 

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

2401. 

 

Utilizou-se gel de poliacrilamida a 6% com gradiente desnaturante 40%-60% de ureia e 

formamida para separação eletroforética dos produtos de PCR. A polimerização do gel foi 

obtida pela adição de 100µL de persulfato de amônio a 10% (m/v) e catalisada com 7µL de 

tetrametiletilenodiamina (TEMED). 

 

As soluções 40% e 60% foram misturadas em um recipiente contendo duas câmaras com 

comunicação entre si e agitação magnética na câmara de saída. Esta mistura foi distribuída 

em placas de vidro com o auxílio de bomba peristáltica, como recomendado pelo 

fabricante do equipamento. O gel, assim formado, polimerizou à temperatura ambiente por 

cerca de três horas. Após polimerização, em cada canaleta do gel, foram colocados cerca 

de 10µL de cada uma das amostras misturadas a 5µL de tampão, com o auxílio de agulha 
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de sequenciamento. As corridas eletrofóreticas foram realizadas a 100 volts por 16 horas, 

utilizando TAE 1x como tampão de corrida.  

 

Os géis foram corados com nitrato de prata (SAMBROOK e RUSSEL, 2001) ou com 

brometo de etídeo (1µg/mL) e visualizados com auxílio de um transiluminador (Vilber 

Lourmat), sob luz branca ou UV, respectivamente. 

 

4.14 – Análise Multivariada dos Perfis Obtidos por BOX-PCR e PCR-

DGGE 

 

A similaridade entre as amostras estudadas foi determinada com base na presença ou 

ausência de bandas específicas nos géis obtidos a partir de BOX-PCR ou PCR-DGGE. Os 

perfis de bandas foram analisados a partir de uma matriz de presença e ausência de bandas 

e para calcular os valores de similaridade da comunidade bacteriana foi utilizado o 

algoritmo UPGMA, com coeficiente Sorensen-Dice de similaridade. O dendograma foi 

gerado utilizando o programa TreeconW. Foram considerados como perfis distintos 

aqueles que apresentaram similaridade inferior a 70%. 

 

4.15 – PCR quantitativa (qPCR) 

 

Para a quantificação das bactérias redutoras de sulfato e fermentativas presentes nos 

reatores UASB e de leito fluidizado foi utilizada a técnica de PCR em tempo real. As 

reações foram realizadas pelo kit SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) em 

placas de 96 poços (MicroAmp
®

 Optical 96 Well Reaction Plate – Applied Biosystems) e 

seladas com adesivo óptico (MicroAmp
 

Optical Adhesive Film – Applied Biosystems). 

Foram pipetados 3µL dos primers (na concentração de 2,5µmol/L) e 7µL de um mix de 

reação contendo 2µL de DNA diluído (com água ultrapura esterilizada) e 5µL de SYBR® 

Green Master Mix, totalizando um volume de reação em cada poço de 10µL. Os ensaios 

foram realizados em duplicata biológica para todos os genes avaliados, com o controle 

negativo (sem DNA) presente em todas as placas.  

 

Os valores de baseline (ciclos iniciais em que há pequenas alterações na fluorescência) 

foram ajustados para 3-15 ciclos. Os valores de Ct (cycle threshold) foram ajustados à 



46 
 

região associada ao crescimento exponencial do produto da PCR. O Ct é definido como o 

número do ciclo nos quais a reação inicia a sua fase exponencial de amplificação, cruzando 

o “threshold” (limiar) que é definido pela linha de início de sinais gerados. Em todas as 

reações foi utilizado o corante ROX como referência passiva, o qual normaliza a 

fluorescência presente no meio e a fluorescência do repórter. As análises foram feitas pelo 

método de quantificação absoluta, na qual os Cts gerados na PCR das amostras 

desconhecidas foram relacionados com os Cts da curva padrão, calculados por meio da 

equação de regressão linear da reta. A reação de qPCR foi conduzida conforme 

programação contida no aparelho ABI 7300 Applied Biosystems.  

 

Nesta etapa do projeto, foram utilizados os seguintes primers: (i) Desulfovibrio Sense: 

5’AGGTCCTCGGATCCGTAAACC3’; Desulfovibrio Antisense: 

5’TTAACGCTCGCACCCTCC3’, com produto esperado de 140pb (DesulRT); (ii) 

Clostridium Sense: 5’CAGTGGCGAAGGCGACTTAC3’ e Clostridium Antisense: 

5’TCGTTTACGGCGTGGACTAC3’, com produto esperado de 110pb (Cl16SRT1) e (iii) 

Propionibacterium Sense: 5’GACGGTAGCAGTAGAAGAAG3’ e Propionibacterium 

Antisense: 5’CGCCTACAAGCTCTTTAC3’, com produto esperado de 107pb 

(Pb16SRT1). 

 

4.15.1 - Curva de eficiência dos iniciadores e curva padrão 

 

Inicialmente foi feita PCR convencional com os primers eleitos para estudo, esta PCR 

seguiu-se como descrito no item 4.7.4. Após obtenção dos amplicons, estes foram 

purificados, clonados no vetor pGEM-t easy e transformados em bactérias competentes do 

tipo E. coli DH5α, como descrito nos itens 4.7.5, 4.8.1 e 4.8.3, respectivamente. Este 

plasmídeo contendo o inserto de interesse para quantificação foi extraído, conforme 

descrito no item 4.8.4. Após confirmação da extração e da presença do inserto por digestão 

do plasmídeo, este DNA foi quantificado em NanoDrop (GE) e procedeu-se a diluições do 

mesmo nas seguintes concentrações 100ng/µL, 10ng/µL, 1ng/µL, 100pg/µL e 10pg/µL.  

Os dados gerados pela PCR em tempo real forneceram uma reta padrão através de 

regressão linear, integrando os valores de Ct no eixo das ordenadas e o logaritmo da 

concentração de DNA no eixo das abscissas. A fórmula da regressão linear (y=mx + b) 

desta reta serviu como base para os cálculos posteriores na determinação de amostras 

desconhecidas. 
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O slope (inclinação) da curva padrão foi usado para estimar a eficiência de amplificação 

(E), pela fórmula: E = (10-1/slope – 1) x 100. Os primers foram considerados apropriados 

para quantificação pelo sistema SYBR® Green quando apresentaram eficiência de reação 

acima de 80% e abaixo de 120%.  
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5. Resultados e Discussão  

 

5.1 – Análise Molecular dos Consórcios Envolvidos na Remoção de Sulfato 

em Reatores UASB e de Leito Fluidizado 

 

5.1.1 – Contextualização 

 

Como citado, essa dissertação realizou a identificação de micro-organismos, pelas técnicas 

de biologia molecular, utilizados na tese "Estudo da redução de sulfato em reatores 

contínuos utilizando glicerol" de Sueli Moura Bertolino, defendida em maio de 2012. A 

tese comparou a biorredução de sulfato em um reator anaeróbio de fluxo ascendente e 

manta de lodo (UASB) ao de um reator de leito fluidizado (RLF), utilizando lactato como 

fonte de carbono e elétrons. Dentre seus resultados, foi defendido que: (i) em todas as 

razões DQO/SO4
2- estudadas, o lactato foi incompletamente oxidado a acetato por bactérias 

redutoras de sulfato e (ii) o lactato não utilizado pelas BRS foi convertido a acetato e/ou 

propionato por bactérias fermentativas (BF). Sem recirculação, o reactor UASB apresentou 

concentrações elevadas de propionato, que estavam associadas a baixas eficiências de 

redução de sulfato, um resultado da competição entre bactérias fermentativas e redutoras 

de sulfato, pelo substrato orgânico. A recirculação da biomassa melhorou 

consideravelmente a eficiência de redução do sulfato no reator UASB, o que resultou no 

decréscimo da concentração de propionato e da atividade fermentativa. O RLF apresentou 

uma eficiência de redução de sulfato de 97% e a atividade fermentativa foi desprezível 

durante a degradação do lactato, ou seja, apenas a sulfetogênese (redução de sulfato e 

formação de íons sulfetos) foi a rota predominante. Este reator foi então selecionado para 

avaliar o glicerol como fonte de carbono alternativa ao lactato. Estimou-se que 50% da 

degradação do glicerol foi devida a redução de sulfato (sulfetogênese) e 50% à 

fermentação, o que foi evidenciado pela presença de butirato no efluente do reator de leito 

fluidizado. A análise molecular dos micro-organismos presentes nestes dois reatores é 

apresentada e discutida a seguir.  
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5.1.2 – Coleta de amostras e extração de DNA genômico 

 

O estudo das comunidades microbianas em reatores UASB e de leito fluidizado foi 

desenvolvido de forma a acompanhar a diversidade microbiana nas diversas fases de 

operação destes reatores, ao longo de três anos, sendo que maiores detalhes sobre estas 

fases se encontram em Bertolino et al. (2012) e Bertolino (2012). Assim, algumas 

amostras, obtidas nas primeiras etapas dos ensaios de biorredução, foram armazenadas em 

freezer a -20ºC, utilizando glicerol como crioprotetor. Para que todas as análises fossem 

feitas conjuntamente e a fim de evitar possíveis variações durante a realização do trabalho 

experimental, as amostras congeladas foram posteriormente enriquecidas em meio Postgate 

C modificado como descrito na tabela 4.2, nas mesmas condições aplicadas em cada fase 

analisada. É importante ressaltar que todas as amostras estudadas foram coletadas do 

efluente dos reatores.. 

  

Durante o enriquecimento das amostras contendo BRS, o crescimento microbiano foi 

monitorado através do escurecimento meio. A produção de gás sulfídrico (H2S) pelos 

micro-organismos redutores de sulfato promoveu a precipitação do ferro presente no meio. 

Este precipitado de sulfeto de ferro fez com que o meio adquirisse cor preta, confirmando 

que houve produção de H2S e consequentemente atividade de BRS. Após a visualização 

deste evento, cerca de 300mL de meio foram filtrados e procedeu-se à extração de DNA 

genômico, utilizando dois protocolos distintos, o método do Kit Wizard® (Promega) e o 

método CTAB/NaCl 10%, com o objetivo de verificar qual procedimento gerou maior 

rendimento na extração e DNA íntegro.  

 

A figura 5.1 é representativa da integridade do DNA genômico de algumas amostras, 

obtido após extração, ressaltando-se que todos os protocolos foram executados em 

duplicata. É possível notar que o método CTAB/NaCl 10% mostrou maior rendimento na 

extração, como evidenciado na figura 5.1A por bandas de maior intensidade do que 

aquelas observadas na figura 5.1B, referente à extração pelo Kit Wizard® (Promega). As 

amostras UF4b e LF4b, referentes à extração pelo método CTAB/NaCl 10% (figura 5.1A) 

mostram forte rastro no gel, mas isto não significa degradação do DNA genômico. O rastro 

se deve ao excesso de DNA aplicado, o que pode ter interferido no perfil de migração. O 

mesmo aconteceu para as amostras LF4b e LF5, referentes à extração pelo método do Kit 

Wizard® (figura 5.1B). Na figura 5.1A, também nota-se que as amostras LF4c e LF5 
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mostraram DNA genômico levemente degradado. No entanto, como será visto mais 

adiante, não houve prejuízo para as amplificações por PCR, nas quais se pode obter 

produtos de até 2.000pb, para todas as amostras estudadas. 

 

 

 

 

Segundo Brown (2003), a absorbância na região do ultravioleta, a 260nm, permite a 

determinação da concentração e da pureza do DNA genômico, obtida após o procedimento 

de extração. O autor relata que a razão das absorbâncias A260nm/A280nm deve ser da 

ordem de 1,8 e que razões menores indicam contaminação por proteínas ou fenol. Já 

Barbosa (1998) afirma que um DNA puro produz uma razão A260nm/A280nm de 1,8 a 

2,0, sendo que razões abaixo de 1,6 indicam haver excesso de proteínas na amostra e 

valores acima de 2,0, sugerem contaminação por clorofórmio. Diaz et al. (2012) sugerem 

que a pureza do DNA genômico frente à contaminação por proteínas é dada por razões 

A260nm/A280nm entre 1,7 e 1,9, enquanto que a relação A260nm/A230nm indicará a 

pureza do DNA frente à contaminação por EDTA, carboidratos ou fenol, sendo que um 

DNA puro apresentará esta razão com valores entre 2,0 e 2,3. 

Figura 5.1: Integridade do DNA genômico obtido de amostras dos biorreatores UASB e de leito 
fluidizado. A – Extração de DNA utilizando método CTAB/NaCl 10% e B – Extração de DNA 
utilizando método Kit Wizard® (Promega). 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose 
a 0,6%, corado com brometo de etídeo. A extração foi realizada em duplicata. Os códigos das 
amostras estão descritos na tabela 4.1. 

 

A 

 

 

B 
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Na tabela 5.1, são apresentados os resultados da quantificação do DNA genômico, extraído 

por ambos os métodos e a determinação do grau de pureza, demonstrada pela avaliação das 

relações de absorbância A260nm/A280nm e A260nm/A230nm. Analisando os valores de 

concentração de DNA obtidos, utilizando o método CTAB/NaCl 10%, confirmam-se as 

observações feitas pela análise da figura 5.1. O referido método mostra maiores 

rendimentos com concentrações de DNA variando de 181,2ng/µL a 5.941,5ng/µL, 

enquanto que, para o método do Kit Wizard®, foram obtidas concentrações da ordem de 

18,8ng/µL a 1.709ng/µL. Outra evidência de que o método CTAB/NaCl 10% foi o melhor 

para extração de DNA destas amostras, foi a análise da pureza das preparações (tabela 5.1), 

onde este método apresentou razões A260nm/A280nm de 1,7 a 1,9 e A260nm/A230nm de 

1,8 a 2,3, o que indica uma amostra livre de proteínas, EDTA, carboidratos e clorofórmio. 

Por outro lado, o método do Kit Wizard® mostrou razões, A260nm/A280nm inferiores, ou 

seja, de 1,5 a 1,9 e A260nm/A230nm de 0,5 a 1,2.  

 

 

Tabela 5-1: Quantificação e grau de pureza do DNA genômico extraído pelos métodos 
CTAB/NaCl 10% e Kit Wizard® (Promega). 

 Método CTAB/NaCl 10% Método Kit Wizard® (Promega) 

Amostra 
Conc. média 

(ng/µL) 
A260/
A280 

A260/
A230 

Conc. média 
(ng/µL) 

A260/
A280 

A260/ 
A230 

UF1 523,0 1,881 2,197 * * * 
UF4a 210,8 1,820 2,078 18,8 1,546 0,596 
UF4b 181,2 1,792 1,802 25,1 1,732 1,098 
UF5 1.282 1,994 2,372 83,8 1,764 1,258 
UF6 1.209,5 1,906 2,301 * * * 
LF1 258,2 1,850 1,870 6,8 1,924 0,771 
LF3 * * * 37,9 1,712 0,976 

LF4a 437,2 1,843 2,298 88,2 1,619 0,896 
LF4b 5.624 1,768 1,898 1.709 1,632 1,008 
LF4c 1.401 1,905 2,280 32,5 1,752 0,971 
LF4d 1.028 1,872 2,268 23,0 1,706 0,771 
LF5 5.201 1,848 2,054 37,0 1,812 1,199 
LF6 5.941,5 1,701 2,027 * * * 

OBS.: As concentrações e as razões A260/A280 e A260/A230 apresentadas representam a média 
aritmética dos valores obtidos para cada duplicata. O (*) indica que o método não foi aplicado. O 
código das amostras se encontra na tabela 4.1. 
 

 

Ainda analisando a tabela 5.1, é importante ressaltar que as amostras UF1, UF6 e LF6 

foram obtidas após a padronização dos métodos de extração de DNA genômico. Dessa 

forma, foi utilizado apenas o método CTAB/NaCl 10%, eleito como o método mais 

eficiente para as amostras em estudo. Para a amostra LF3, só havia uma membrana 
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contendo micro-organismos após filtração e, por esse motivo, o DNA obtido pela extração 

utilizando o Kit Wizard® foi utilizado nos estudos. 

 

Assim, nesta dissertação, o método mais adequado foi o CTAB/NaCl 10%, com posterior 

tratamento das amostras com RNAse. Ressalta-se que o método do Kit Wizard® sugere 

protocolos diferenciados para bactérias gram positivas e gram negativas, sendo que ambos 

foram testados, devido à diversidade microbiana das amostras. No entanto, os resultados 

mostrados foram apenas os obtidos com o protocolo para bactérias gram negativas, uma 

vez que estes funcionaram melhor. A variação da quantidade de DNA, obtida entre as 

diversas amostras, se deve ao fato de que, ao filtrar o efluente dos reatores ou a cultura de 

enriquecimento, em membrana de celulose 0,22µm para concentração dos micro-

organismos, houve controle apenas do volume filtrado, não sendo possível o controle do 

número de micro-organismos presente neste volume. Dessa forma, para as preparações em 

que a concentração de DNA foi maior, provavelmente, a quantidade de micro-organismos 

presentes na membrana utilizada na extração também era maior. 

 

5.1.3 - Padronização das reações de PCR para os primers gene específicos 

 

Determinação da Temperatura de Anelamento dos primers 

 

A temperatura de anelamento dos primers gene específicos desenhados foi determinada 

partindo-se da Tm, conforme as equações 4.1 e 4.2, até obtenção de produtos de PCR 

reprodutíveis e com massa molecular semelhante àquela esperada a partir do desenho dos 

primers. As temperaturas de anelamento obtidas para cada primer estão mostradas na 

tabela 5.2. 
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Tabela 5-2: Temperatura de anelamento dos primers gene específicos utilizados nas reações de 
PCR para os micro-organismos presentes nos reatores de redução de sulfato. 

Primer** 
Anelamento 

(ºC) 
Desul1623 55ºC 

DSRB 55ºC 
Met16-23S * 

Pb16S 48ºC 
PbMetilCoa1 51ºC 
PbMetilCoa2 * 

Cl16S 46ºC 
ClPropCoA 46ºC 

OBS.:  O (*) indica que não houve amplificação para estes primers. 
 ** A descrição dos primers é encontrada na tabela 4.6. 
 

 

Na tabela 5.2, observa-se que as temperaturas de anelamento obtidas no estudo variaram de 

46ºC a 55ºC. Os primers com maior conteúdo CG, em torno de 55%, anelaram em maiores 

temperaturas (55ºC e 51ºC), enquanto aqueles com conteúdo CG em torno de 50% 

anelaram em temperaturas inferiores (46ºC e 48ºC). A temperatura de anelamento depende, 

principalmente, do número de bases do primer e do conteúdo CG do mesmo (ERLICH, 

1989); no entanto, não deixa de ser um dado empírico obtido a partir do cálculo da Tm. 

Este valor refere-se à temperatura na qual os híbridos com as bases corretamente pareadas 

se dissociam. Assim, variações em torno destes valores garantem uma temperatura de 

anelamento baixa o suficiente para permitir a hibridização entre o iniciador e o molde, mas 

também alta o suficiente para prevenir a formação de híbridos incorretos (MILACH, 1998; 

BURPO, 2001; BROWN, 2003). Neste trabalho, as temperaturas selecionadas foram 

aquelas que resultaram em reações de maior estrigência, a fim de que apenas as bandas 

passíveis de reprodução fossem observadas. 

 

Para os primers Met16-23S e PbMetilCoA2 não foi observada amplificação em nenhuma 

das temperaturas estudadas (tabela 5.2). Para o grupo de bactérias fermentativas, 

relacionado ao primer PbMetilCoA2 existiam outros primers para dar continuidade à 

pesquisa, dessa forma este foi descartado. Para o grupo de arqueias metanogênicas, 

relacionado ao primer Met16-23S, tentou-se exaustivamente diferentes temperaturas e 

condições de PCR, sem sucesso. Estudos anteriores, deste grupo de pesquisa, obtiveram 

resultado positivo para arqueias metanogênicas (BERTOLINO et al., 2012) apenas na 

partida dos reatores UASB e de leito fluidizado, utilizando este mesmo primer. Dessa 

forma, acredita-se que as condições operacionais contínuas dos reatores não favoreceu o 

crescimento destes micro-organismos comumente presentes em tratamentos anaeróbios de 
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esgoto doméstico (BERTOLINO et al., 2011; BERTOLINO, 2012; BERTOLINO et al., 

2012). Além disso, sabe-se que altas concentrações de sulfeto no meio podem inibir o 

crescimento de arqueias metanogênicas (MUYZER e STAMS, 2008). Assim, este 

resultado corrobora com os achados de Bertolino (2012) que observou que o processo de 

enriquecimento (em batelada) dos reatores UASB e de leito fluidizado (Fases I a III) 

resultou na inibição do crescimento de arqueias metanogênicas. 

  

Avaliação dos produtos de PCR obtidos com primers específicos 

  

A diversidade de bactérias redutoras de sulfato e de bactérias fermentativas tem sido 

estudada pelo uso de marcadores moleculares, sendo o mais comumente utilizado o gene 

que codifica para a subunidade 16S do RNA ribossomal (COLLINS et al., 1994; ROSSI et 

al., 1997; ARRIEL et al., 2002; VAN DYKE e MCCARTHY, 2002; GREENE e 

VOORDOUW, 2003; MUYZER e STAMS, 2008). Este gene é considerado bastante 

adequado para este tipo de estudo uma vez que é amplamente distribuído entre os 

diferentes grupos de seres vivos e por apresentar alto grau de conservação entre as 

espécies. Para análise de grupos com alta afinidade filogenética, é recomendado a inclusão 

da região intergênica, compreendida entre os genes 16S rRNA e o 23S rRNA, pois esta 

região apresenta maior variabilidade (JÚNIOR et al., 2002). De qualquer forma, diversos 

estudos tiveram sucesso na identificação e detecção de subgrupos filogenéticos de BRS 

(GREENE e VOORDOUW, 2003; KAKSONEN et al., 2004; DAR et al., 2008) e de 

bactérias fermentativas (COLLINS et al., 1994; ROSSI et al., 1997; TILSALA-

TIMISJARVI e ALATOSSAVA, 2001; VAN DYKE e MCCARTHY, 2002; ZHAO et al., 

2008), utilizando o gene 16S rRNA. 

 

Para a identificação de BRS, outra abordagem seria a utilização dos chamados genes 

funcionais que codificam enzimas que desempenham papel importante na rota de redução 

de sulfato, como é o caso do gene dsrAB, que codifica para a enzima sulfito redutase 

dissimilatória (WAGNER et al., 1998; DAR et al., 2008). Geets et al. (2005) propõe que o 

estudo do perfil de comunidades de BRS, baseado em genes funcionais como o dsrAB 

permite maior conhecimento da atividade metabólica destes micro-organismos, além de 

serem também eficientes na identificação e estimativa da diversidade. Dhillon et al. (2003) 

e Dar et al. (2008) afirmam ainda que o uso de pequenas sequências como o fragmento 

gênico da subunidade β do gene dsrB são bastante adequados para identificação de BRS 
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em amostras ambientais. Por outro lado, Dar et al. (2008) e Zhao et al. (2008) também 

foram capazes de investigar a diversidade populacional de BRS utilizando o gene 16S 

rRNA. 

 

Resultados anteriores, obtidos por este grupo de pesquisa e utilizando amostras coletadas 

nos mesmos reatores citados no presente trabalho, mostraram que o consórcio de micro-

organismos envolvidos no processo de oxidação de lactato, para os reatores UASB e de 

leito fluidizado, era composto por bactérias redutoras de sulfato (BRS) e por arqueias 

metanogênicas (BARBOSA, 2009; BERTOLINO et al., 2011), ressaltando que a redução 

de sulfato era feita apenas por BRS e a presença de arqueias metanogênicas era inerente 

aos processos anaeróbios. Além disso, foram detectadas, no reator UASB, concentrações 

consideráveis de ácido propiônico, que é um indicativo de atividade fermentativa, uma vez 

que estes micro-organismos são capazes de fermentar matéria orgânica, como lactato e 

glicerol, estudados por Bertolino et al. (2012). Dessa forma, a presença potencial de 

bactérias fermentativas também poderia ter contribuído para a dinâmica de consumo da 

matéria orgânica nestes sistemas (BERTOLINO, 2012; BERTOLINO et al., 2012).  Como 

consequência e com base nos parágrafos anteriores, foram construídos primers para os 

genes 16S rRNA e para aqueles genes que codificam enzimas específicas do metabolismo 

destes micro-organismos (BRS e fermentativas) como mostrado pela tabela 4.6. Por meio 

da técnica de PCR, foi possível amplificar alguns destes fragmentos e a figura 5.2 é 

representativa dos resultados obtidos para cada primer proposto. Foram escolhidas apenas 

duas amostras, LF4b e UF1, para demonstrar as amplificações obtidas, mas os resultados 

foram idênticos para as demais amostras. 
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Figura 5.2: Produtos de PCR obtidos para os primers específicos propostos no estudo: (A) 
Desul1623; (B) DSRB; (C) Pb16S; (D) PbMetilCoA1; (E) ClPropCoA e (F) Cl16S. Foram 
utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume final de 25µL. 5µL da preparação 
foram analisados em gel de agarose a 1,2% corado com brometo de etídeo. MM – padrão de 
massa molecular de 1kb (Fermentas). Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.1. 
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A análise da figura 5.2 mostra que, para os fragmentos 16S-23S rRNA (A) e dsrB (B) do 

grupo redutoras de sulfato, os produtos amplificados são próximos dos valores esperados, 

ou seja, 2005pb (figura 5.2A) e 350pb (figura 5.2B), respectivamente. Na amplificação do 

fragmento do gene 16S rRNA para o gênero Propionibacterium, do grupo das bactérias 

fermentativas, foi obtida a banda de interesse (1104pb) e duas bandas inespecíficas entre 

500pb e 750pb, como destacado na figura 5.2C. Na tentativa de aumentar a estringência do 

primer, avaliou-se a amplificação em temperaturas maiores do que 48ºC (anelamento 

obtido para o primer Pb16S), no entanto, nenhuma banda foi obtida. É importante ressaltar 

que os resultados alcançados para estes três primers mostraram-se reprodutíveis para as 

diversas amostras estudadas.  

 

As reações de PCR com os primers (Cl16S, ClPropCoa e PbMetilCoA1) desenhados para 

genes relativos aos gêneros Propionibacterium e Clostridium, ambos do grupo de bactérias 

fermentativas, não alcançaram os resultados esperados. Foram obtidas diversas bandas 

inespecíficas, apesar de testes em outras temperaturas de anelamento terem sido realizados. 

Para o primer PbMetilCoA1, referente ao gene cat (enzima metil malonil CoA 

carboxitransferase) de Propionibacterium, não houve se quer reprodutibilidade para uma 

mesma amostra, como destacado na figura 5.2D, para a duplicata da amostra LF4b. Para os 

primers Cl16S (gene 16S rDNA de Clostridium) e ClPropCoA (gene pct - enzima 

propionil CoA transferase de Clostridium),  as bandas representativas estavam abaixo de 

1000pb (figura 5.2E e F), ou seja, menores que os valores esperados de 1400pb, para o 

primer Cl16S e 1901pb para o primer ClPropCoA. Por esse motivo, estes três primers 

foram descartados.  

 

Padronização da quantidade de DNA utilizada nas reações de PCR  

 

Para padronizar a quantidade de DNA genômico que foi utilizada nas reações de PCR, 

foram feitas reações com quantidades de DNA variando de 100ng a 0,5ng, para todos os 

primers, com todas as amostras que seriam analisadas durante o estudo. A figura 5.3 

mostra um exemplo dos géis obtidos neste ensaio. Nota-se que para um mesmo primer, a 

quantidade mínima de DNA onde obteve-se amplificação, foi diferente nas diversas 

amostras. Para o primer Desul1623, as amostras LF4c e UF5 amplificaram com até 25ng 

de DNA (figura 5.3 A e B); já as amostras LF4d e LF4a amplificaram com 50ng e 5ng 

respectivamente (figura 5.3 C e D). Para o primer Pb16S, as amostras LF4d e LF4a 
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amplificaram com 50ng de DNA (figura 5.3 G e H) e as amostras UF5 e UF4b 

amplificaram com 0,5ng e 2,5ng respectivamente, podendo ter havido algum erro 

experimental devido a não amplificação com maiores quantidades de DNA (figura 5.3 E e 

F). Resultados semelhantes foram obtidos para as demais amostras. Estas diferenças 

podem ser atribuídas à heterogeneidade das amostras provenientes dos reatores UASB e de 

leito fluidizado, bem como ao fato de não ter havido controle no número de células 

presentes no volume de efluente filtrado para extração de DNA. Com 50ng de DNA por 

reação foi possível obter amplificação em todas as condições, logo esta foi a quantidade  

selecionada para continuidade dos experimentos. 

 

 

Figura 5.3: Teste de eficiência dos primers Desul1623 (A,B,C,D) e Pb16S (E,F,G,H). Foram testadas 
as seguintes concentrações, 100ng/µL; 50ng/µL; 25ng/µL; 10ng/µL; 5ng/µL; 1ng/µL e 0,5ng/µL, sendo 
utilizado 1µL de cada solução para um volume de reação igual a 25µL. 5µL da preparação foram 
analisados em gel de agarose a 1,2% corado com brometo de etídeo. Os códigos das amostras se 
encontram na tabela 4.1. 
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5.1.4 - Identificação dos consórcios bacterianos utilizando homologia de sequências 

entre os genes dsrB e 16S rRNA 

 

Minipreparação de DNA plasmidial 

 

A figura 5.4A mostra a mini-preparação plasmidial, para uma amostra do reator de leito 

fluidizado (LF4c) e a figura 5.4B, para uma amostra do reator UASB (UF1), ambas obtidas 

a partir da clonagem dos fragmentos oriundos de amplificação com o primer Pb16S. Deve-

se destacar que estas figuras são representativas das demais extrações efetuadas. É possível 

observar a integridade do DNA plasmidial obtido, não havendo contaminação por RNA ou 

DNA genômico que poderiam interferir nos resultados do sequenciamento. 

 

Ressalta-se que foi realizada a mini-preparação plasmidial para todos os fragmentos 

obtidos com os primers estudados, com as amostras acima descritas (LF4c e UF1) e ainda 

com as amostras UF6 (reator UASB, etapa de recirculação) e LF6 (reator de leito 

fluidizado, etapa de alimentação com glicerol). Estas amostras foram selecionadas para o 

sequenciamento por representarem as condições relevantes na operação do reator UASB, 

com e sem recirculação, e de leito fluidizado, alimentado com lactato ou glicerol (tabela 

4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise das sequências 

 

Para cada amostra, foram selecionadas entre cinco a dez colônias recombinantes e o DNA 

plasmidial extraído de cada colônia foi enviado para sequenciamento no Laboratório de 

Parasitologia Molecular da Universidade de São Paulo – USP – Ribeirão Preto. Após a 

reação de sequenciamento, as sequências obtidas foram trimadas para retirada dos 

nucleotídeos correspondes ao vetor, e em seguida submetidas ao programa ClustalW 

(www.ebi.ac.uk/tools/msa/clustalw2) para a busca de um consenso. O consenso obtido foi 

submetido a uma busca por similaridades com uso do algoritmo BLASTn, no banco de 

dados NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). As tabelas 5.3, 5.4 e 5.5 mostram os melhores scores 

de alinhamento obtidos para os fragmentos amplificados com os primers gênero-

específicos Pb16S; Desul1623 e DSRB respectivamente, selecionados para continuidade 

dos estudos.  

 

 

B Figura 5.4: Análise da mini-preparação plasmidial das amostras LF4c (A) e UF1 (B) para os 
clones contendo o fragmento amplificados pelo primer Pb16S. Cerca de 5µL da reação foram 
analisados em gel de agarose 0,8% corado com brometo de etídeo. U – UASB Fase I (UF1) e L –
Reator de Leito Fluidizado Fase IV (LF4b). C1R, C2R, C3R, C4R, C5R, C1,C2, C3, C4, C5 –
identificação das colônias recombinantes utilizadas. 

A 

B 
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Tabela 5-3: Alinhamento das amostras com as sequências depositadas no GenBank 
(www.ncbi.nlm.nih.gov) para os fragmentos amplificados pelo primer Pb16S (gene 16S rRNA 
para bactérias fermentativas). 

Amostra Grupo Filogenético 
Número de 

Acesso 
E-

value 
Identidade 

UF1 

Clostridium spp. GU559852.1 0.0 99% 
Clostridium spp. GU559839.1 0.0 99% 
Clostridium spp. GU559833.1 0.0 99% 

Oscillibacter sp. GH1 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence 
JF750939.1 0.0 99% 

Clostridium sp. enrichment culture clone 

7-14 genomic sequence 
FJ625861.1 0.0 99% 

Clostridium sp. enrichment culture clone 

7-25 genomic sequence 
FJ625862.1 0.0 99% 

LF4c 

Clostridium sp. enrichment culture clone 

DhR^2/LM-G01 16S rRNA 
HQ012837.1 0.0 99% 

Clostridium ganghwense strain HY-42-06 

16S ribosomal RNA, partial sequence 
NR043266.1 0.0 98% 

Clostridium sp. MH18 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence 
JF504706.1 0.0 97% 

Clostridium aestuarii strain HY-45-18; 

IMSNU 40129; KCTC 5147; JCM 13194 
NR043569.1 0.0 96% 

UF6 

Filo Firmicutes, classe Clostridia EU843077.1 0.0 90% 
Filo Firmicutes, classe Clostridia EU772168.1 0.0 89% 
Filo Firmicutes, classe Clostridia EU772041.1 0.0 89% 
Filo Firmicutes, classe Clostridia EU465613.1 0.0 89% 
Filo Firmicutes, classe Clostridia EF434333.1 0.0 90% 

 
 
Tabela 5-4: Alinhamento das amostras com as sequências depositadas no banco de dados GenBank 
(www.ncbi.nlm.nih.gov) para os fragmentos amplificados pelo primer Desul1623 (gene 16S 
rRNA de BRS). 

Amostra Grupo Filogenético Número de 
Acesso 

E-
value 

Identidade 

UF1 

Bacterium rM17 gene for 16S rRNA* AB021352.1 0.0 96% 
Bacterium rM1 gene for 16S rRNA* AB021336.1 0.0 96% 

Uncultured beta proteobacterium clone 58 

16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence* 

HQ184355.1 0.0 95% 

Uncultured bacterium partial 16S rRNA 

gene, clone HAW-RM37-2-B-650d-S* 
FN563161.1 0.0 95% 

Uncultured bacterium clone 4.2.15 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence* 
EU528218.1 0.0 95% 

Uncultured bacterium clone LL141-5E3 

16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence* 

FJ674784.1 0.0 92% 

(*) Ver descrições no texto. 
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Tabela 5-5: Alinhamento das amostras com as sequências depositadas no banco de dados GenBank 
(www.ncbi.nlm.nih.gov) para os fragmentos amplificados pelo primer dsrB (gene que codifica 
para a enzima sulfito redutase dissimilatória de BRS). 

Amostra Grupo Filogenético 
Número de 

Acesso 
E-

value 
Identidade 

LF4c 
Desulfovibrio aespoeensis Aspo-2, 

complete genome 
CP002431.1 8e-25 79% 

LF4c 
Uncultured Desulfotomaculum sp. clone 

DSR_Irb1 DsrA-like gene 
DQ415718.1 

7e-
125 

88% 

LF4c 
Desulfomicrobium sp. ADR28 partial 

dsrA gene and partial dsrB gene 
AM493693.1 

5e-
126 

88% 

UF6 

Desulfobulbus elongatus DSM 2908 

dsrA and dsrB genes, partial CDs 
AF418202.1 

5e-
112 

94% 

Desulfobulbus propionicus dsrA and 

dsrB genes, partial CDs 
AF218452.1 

5e-
112 95% 

Desulfobulbus elongatus partial dsrA 

and partial dsrB gene  
AJ310430.1 

2e-
110 94% 

 

 

É importante ressaltar que as amostras sequenciadas foram UF1, UF6, LF4c e LF6 com 

fragmentos amplificados para todos os primers. No entanto, apenas as seguintes amostras 

apresentam sequências com qualidade para análise: UF1 – primer Pb16S – 3 colônias; UF1 

– primer Desul1623 – 1 colônia; UF6 – primer Pb16S – 1 colônia; UF6 – primer DSRB – 3 

colônias; LF4c – primer Pb16S – 3 colônias; LF4c – primer Desul1623 – 2 colônias; LF4c 

– primer DSRB – 3 colônias. 

 

Analisando a tabela 5.3, tem-se, para a amostra UF1, que todas as sequências encontradas 

foram afiliadas ao gênero Clostridium (NELSON et al., 2010; XING et al., 2011), com 

exceção do quarto hit que corresponde ao gênero Oscilibacter, no entanto este gênero 

pertence ao mesmo cluster de Clostridium, não sendo possível a diferenciação dos dois 

gêneros, utilizando apenas a sequência do gene 16S rRNA. O consenso obtido para a 

amostra LF4c também alinhou com sequências muito semelhantes entre si, mostrando a 

presença do gênero Clostridium (TAKAHASHI et al., 2011; ZIV-EL et al., 2011), sendo 

que as sequências com número de acesso NR043266 e NR043569 propõe novas espécies 

para este gênero, Clostridium ganghwense e a Clostridium aestuarii, que seriam produtores 

de ácido butírico, ácido propiônico, glicerol e H2 a partir da fermentação da glicose (KIM 

et al., 2006, 2007). No entanto, esta última espécie não seria capaz de fermentar o glicerol 

e a lactose. Enfim, para a amostra UF6 todos os hits reportam para organismo do Filo 

Firmicutes, especialmente da classe Clostridia (PALMER et al., 2007; LEY et al., 2008; 

BRULC et al., 2009). A definição de quais espécies de Clostridium estão presentes nestas 
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amostras é difícil, uma vez que este gênero possui filogenia complexa com alta 

proximidade evolutiva entre espécies deste e de outros gêneros (STACKEBRANDT et al., 

1999). 

 

É importante ressaltar que o primer com o qual foram obtidos os fragmentos que 

originaram estas sequências (tabela 4.6) foi, inicialmente, desenhado para o gene 16S 

rRNA do gênero Propionibacterium sp. No entanto, devido à alta conservação deste gene 

no Domínio Bacteria, o sequenciamento indicou a presença do gênero Clostridium sp.  

 

Na tabela 5.4, a amostra UF1 mostra seis hits e de acordo com a maioria das referências 

são organismos oriundos de reatores anaeróbios (WATANABE et al., 1999; KRAKAT et 

al., 2011). Somente a sequência com número de acesso EU528218 sugere a presença de 

bactérias redutoras de sulfato, podendo ser pertencentes aos gêneros Desulfomonas, 

Desulfobulbus ou Desulfobacter. Nenhum destes gêneros pode ser descartado, uma vez 

que todos foram encontrados no consórcio inoculado no reator UASB, do qual as amostras 

deste estudo foram retiradas (BERTOLINO et al., 2012).  

 

Na tabela 5.5, nota-se, para a amostra LF4c, que foi encontrado mais de um consenso, 

sendo o primeiro sugerindo a presença do gênero Desulfovibrio (MOTAMEDI e 

PEDERSEN, 1998), o segundo Desulfotomaculum e, o terceiro, Desulfomicrobium, sendo 

este último também encontrado pelo sequenciamento do gene 16S rRNA. O e-value é alto, 

pois as sequências obtidas foram pequenas, aproximadamente 100pb. A busca de 

similaridade para a amostra UF6 sugeriu a presença do gênero Desulfobulbus 

(FRIEDRICH, 2002; OAKLEY et al., 2010).  

 

Assim, a análise das sequências obtidas neste trabalho permite sugerir que os seguintes 

gêneros estavam presentes nas amostras sequenciadas: (i) UF1: Clostridium, 

Desulfomonas, Desulfobulbus, Desulfobacte, (ii) LF4c: Clostridium, Desulfomicrobium, 

Desulfovibrio, Desulfotomaculum, (iii) UF6: Clostridium e Desulfobulbus.  

 

Como dito anteriormente, o consórcio que iniciou a operação nos reatores UASB e de leito 

fluidizado era composto basicamente por Desulfomonas pigra, Desulfovibrio 

desulfuricans, Desulfolobus sp., Desulfovibrio vulgaris, Desulfovibrio sp., Desulfobulbus 

sp., Desulfobacter halotolerans, Desulfotomaculum sp., e arqueias metanogênicas 
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(BERTOLINO, 2012; BERTOLINO et al., 2012). A presença de bactérias fermentativas 

não foi avaliada nesta fase. As análises realizadas neste estudo descartam apenas a 

presença dos organismos produtores de metano, possivelmente, devido ao acúmulo de 

sulfeto nos reatores. A presença de arqueias metanogênicas no inóculo dos reatores pode 

ser explicada pela origem do mesmo. Essa amostra foi obtida em um reator semi-industrial 

de tratamento de esgotos domésticos, onde a atividade metanogênica tem papel importante. 

  

Os dados químicos encontrados por Bertolino (2012) são coerentes com as observações da 

biologia molecular, como discutido a seguir. 

 

No reator UASB, foi observado acúmulo de acetato e propionato e este perfil de ácidos 

graxos voláteis corrobora com o fato dos experimentos moleculares terem encontrado BRS 

que oxidam o lactato incompletamente a acetato (equação 5.1), como Desulfomonas, 

Desulfovibrio, Desulfobulbus, Desulfolobus e Desulfotomaculum e bactérias acidogênicas 

que podem fermentar o lactato, gerando acetato e propionato (equação 5.2), como as do 

gênero Clostridium (tabela 5.3). A presença tanto de BRS, quanto de bactérias 

fermentativas é ainda mais evidente, uma vez que a autora observou que, no máximo, 60% 

do lactato foram utilizados na redução de 90% de sulfato (equação 5.1), e como 100% do 

lactato era degradado no reator, o restante estaria sendo consumido por outra rota 

metabólica. O que foi confirmado ser a rota fermentativa (equação 5.2) pela identificação 

do gênero Clostridium, juntamente com o balanço químico dos produtos gerados 

(BERTOLINO et al., 2012). 

 

2 lactato + SO4
2- � 2 acetato + 2 HCO3

- + HS- + H+  ( 5.1) 

 

3 lactato � acetato + 2 propionato + HCO3
- + H+   ( 5.2) 

 

Neste mesmo reator, nas fases I a III não houve estabilização do número de BRS, 

determinado por medidas da concentração de sólidos suspensos voláteis e pela técnica do 

número mais provável, sendo que a população de BRS só atingiu valores máximos na fase 

IV. Dessa forma, as fases I a III foram consideradas fases de enriquecimento em BRS e 

este enriquecimento resultou na inibição do crescimento de arqueias metanogênicas, uma 

vez que estes micro-organismos foram detectados no inóculo do reator, mas não nas 

amostras obtidas durante a operação do mesmo. Nas fases IV e V, Bertolino et al. (2012) 
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relatam que ao aumentar a carga orgânica aplicada, que atingiu 3,4mmol/L (de lactato) na 

fase V, houve aumento na concentração de acetato e propionato no efluente do reator e 

diminuição na taxa específica de remoção de sulfato. Isto ocorreu porque o aumento na 

quantidade de substrato orgânico disponível favoreceu a fermentação, o que está coerente 

com a presença do gênero Clostridium em todas as amostras analisadas (tabela 5.3). A 

literatura reporta que BF apresentam maior taxa de crescimento e menor afinidade pelo 

lactato do que as BRS (MUYZER e STAMS, 2008), ou seja, as BF precisam de alta 

concentração de lactato para seu desenvolvimento. 

 

Bertolino et al. (2012) atribuíram a baixa redução de sulfato (66% na melhor condição 

experimental do reator UASB) à inadequada transferência de massa no reator. As arqueias 

metanogênicas em reatores anaeróbios são importantes na formação dos grânulos e estes 

favorecem o aumento do número de células bacterianas no reator, uma vez que elas 

crescem aderidas ao grânulo e estão menos susceptíveis a serem lavadas do sistema. Para 

contornar tal situação, na fase VI do reator UASB (amostra UF6), foi conduzida a 

recirculação do efluente, o que melhorou a agitação da biomassa e resultou na mudança no 

perfil de ácidos graxos, com queda considerável na dosagem de propionato no efluente (de 

38mmol/L na fase V para 8mmol/L na fase VI) e aumento no percentual de remoção de 

sulfato, para 89%. De acordo com análise da tabela 5.5, nota-se que a BRS identificada na 

amostra, correspondente a esta fase, (UF6) pertence ao gênero Desulfobulbus. Sabe-se que 

BRS deste gênero possuem como rota metabólica principal a redução dissimilatória de 

sulfato via oxidação incompleta do propionato a acetato (SAMAIN et al., 1987; HOLMES 

et al., 2004) como demonstrado pela equação 5.3. 

 

Propionato + SO4
2- + H2 � acetato + 2 HCO3

- + HS- + H2O  (5.3) 

 

Assim, a recirculação do efluente no reator UASB pode ter favorecido o predomínio de 

bactérias do gênero Desulfobulbus o que contribuiu para um aumento da oxidação do 

propionato e, consequentemente, maior utilização da matéria orgânica na remoção de 

sulfato. Cabe ressaltar que Bertolino et al. (2012) conseguiram explicar seus resultados 

(redução de sulfato e concentração de acetato e propionato) utilizando as rotas metabólicas 

descritas pelas equações 5.1 e 5.2. Na etapa de recirculação, entretanto, as concentrações 

de propionato medidas (8mmol/L) não puderam ser explicadas por estas rotas. Nesse 
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sentido, a equação 5.3, apenas sugerida por aqueles autores, foi comprovada na presente 

dissertação, com a utilização de técnicas de biologia molecular. 

 

Já no reator de leito fluidizado, foi observado acúmulo apenas do ácido orgânico acetato, 

durante a oxidação de lactato. Esse fato é coerente com os achados de biologia molecular 

em que a maioria dos gêneros de BRS encontrados é oxidante incompleto do lactato a 

acetato, ou seja, Desulfomicrobium, Desulfovibrio e Desultomaculum (equação 5.1). O fato 

de bactérias do gênero Clostridium. terem sido encontradas neste reator indica que, embora 

pequena o suficiente para não produzir concentrações detectáveis de propionato, a 

fermentação também ocorreu (equações 5.2 e 5.4). 

 

Propionato + 3 H2O � acetato + HCO3
- + H+ + 3 H2  (5.4)  

 

É importante ressaltar que apenas a amostra LF4c referente ao reator de leito fluidizado 

(fase IV; lactato como substrato orgânico; DQO/SO4
2- 1,79) obteve sucesso nos 

experimentos de sequenciamento. Assim, novos experimentos estão sendo conduzidos com 

maior número de amostras visando obter o perfil de micro-organismos presentes neste 

reator ao longo do tempo de operação. 

 

Os resultados obtidos pelas técnicas moleculares neste estudo são consistentes com a 

literatura, Dar et al. (2008) observaram em biorreatores anaeróbios que, quando a relação 

DQO/SO4
2- (relação entre a quantidade de matéria orgânica disponível e a quantidade de 

sulfato presentes na alimentação do reator) era igual a 0,35 ocorria predominância de BRS 

que oxidam incompletamente o lactato a acetato e que o aumento da carga orgânica 

aplicada (DQO/SO4
2-=2,0) implicou no aparecimento de bactérias fermentativas. Em 

ambos os casos, também não foi observado o crescimento de arqueias metanogênicas, que 

só apareceram quando não foi adicionado sulfato ao reator. Além disso, estes mesmos 

autores observaram aumento da oxidação de propionato quando a presença de 

Desulfobulbus sp. foi detectada. Zhao et al. (2008), também estudando a redução de sulfato 

em reatores anaeróbios de escala laboratorial e utilizando lactato como fonte de carbono, 

propuseram que o lactato serviu como doador de elétrons para Desulfovibrio sp. e também 

como substrato para a fermentação por Clostridium sp. produzindo, dessa forma, o 

propionato que foi subsequentemente utilizado por Desulfobulbus sp. Oyekola et al. (2009) 

também apontam que o lactato, em biorreatores anaeróbios e em condições sulfetogênicas, 
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também pode ser utilizado por bactérias fermentativas e BRS, principalmente aquelas que 

oxidam o lactato incompletamente a acetato. 

 

5.1.5 - Análise dos perfis de restrição (RFLP) 

 

Na tentativa de estabelecer relações entre as amostras que foram sequenciadas e as não 

sequenciadas, procedeu-se à análise de polimorfismos de comprimento de fragmentos de 

restrição (RFLP), a partir de mapas de restrição virtuais construídos de acordo com as 

sequências depositadas no GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) e que alcançaram maior 

similaridade com as amostras sequenciadas (tabelas 5.3, 5.4 e 5.5). A técnica de RFLP é 

uma poderosa ferramenta para confirmar a presença de outros organismos ou até mesmo 

para a diferenciação de linhagens de uma mesma espécie (ANDOH et al., 2011). 

 

De acordo com o sequenciamento, o grupo de bactérias fermentativas nos reatores era 

composto basicamente pelo gênero Clostridium. Dessa forma, procedeu-se as digestões dos 

produtos de PCR obtidos para o primer Pb16S com a enzima de restrição EcoRI, definida a 

partir do mapa de restrição, como mostrado na figura 5.5, que esquematiza o sítio de 

clivagem esperado para esta sequência. O resultado desta digestão é mostrado na figura 

5.6, sendo possível observar grande homogeneidade entre as amostras, confirmando a 

presença do gênero Clostridium em todas elas, o que está de acordo com estudos anteriores 

utilizando esta técnica (ANDOH et al., 2011; CAVILL et al., 2011; DERMAN et al., 

2011; TENOVER et al., 2011). 

 

 

Figura 5.5: Mapa de restrição virtual construído a partir do programa “Restriction Mapper”. A seta 
indica o sítio de clivagem da enzima EcoRI  nas sequências do gene 16SrRNA amplificadas pelo primer

Pb16S referentes ao gênero Clostridium. 
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Os resultados apresentados na figura 5.6 vêm dar suporte à discussão anterior na qual foi 

possível sugerir a presença do gênero Clostridium em todas as amostras de acordo com o 

perfil de ácidos graxos voláteis encontrado no efluente dos reatores UASB e de leito 

fluidizado, estudados por Bertolino (2012). O perfil de restrição mostra também que, para a 

amostra LF6, correspondente ao reator de leito fluidizado utilizando glicerol como 

principal fonte de carbono, este gênero de bactérias fermentativas está presente. Quando o 

reator de leito fluidizado foi alimentado com glicerol, foi estimado que 50% do mesmo foi 

usado para redução de sulfato e os outros 50% para fermentação. Neste caso, foi detectado 

butirato, o que está de acordo com as rotas metabólicas de oxidação de glicerol 

(BERTOLINO, 2012).  

 

Sabe-se que bactérias do gênero Clostridium são capazes de desidratar o glicerol pela ação 

da enzima glicerol desidratase para produzir 3-dihidroxipropionaldeído e, posteriormente, 

este intermediário é transformado pela enzima NADH dependente 1,3-propanodiol oxido-

resutase para gerar 1,3-propanodiol (RIVALDI et al., 2008). Bertolino (2012), sugeriu que, 

no reator de leito fluidizado, primeiramente o glicerol era degradado a acetato, butirato e 

Figura 5.6: Análise do perfil de restrição obtido para os fragmentos amplificados pelo primer

Pb16S, após digestão de 3µL da reação de PCR com EcoRI. 5µL da preparação foram analisados 
em gel de agarose a 1,2%, corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 
1kb (Fermentas). Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.1. 
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outro produto intermediário, possivelmente 1,3-propanodiol. Neste estágio, não houve 

remoção de sulfato, nem produção de alcalinidade, resultando em queda brusca do pH do 

meio (de 8,0 para 5,5). Segundo a autora, somente após a degradação de todo glicerol, o 

produto intermediário era consumido pelas BRS, pois no efluente foram detectados apenas 

acetato e butirato. Dessa forma, o resultado de RFLP demonstrando a presença do gênero 

Clostridium nesta fase do reator é coerente com o perfil observado para os ácidos graxos 

voláteis. 

 

Ainda com base nos resultados de sequenciamento, foi feita análise do perfil de restrição 

para os micro-organismos do grupo das BRS. Foram construídos mapas de restrição da 

região 16S-intergênica-23S, com as sequências obtidas pela reação de sequenciamento, 

apresentadas na tabela 5.4. Caso estivesse presente no reator organismos do gênero 

Desulfopila, o produto de PCR seria digerido por SacII, mostrando duas bandas de 

aproximadamente 600pb e 1400pb e por ApaI, resultando em uma banda de 1000pb. A 

presença do gênero Desulfomicrobium resultaria em um fragmento de 1000pb, após 

digestão com PstI. A figura 5.7 mostra os mapas de restrição para estas sequências e a 

figura 5.8 o resultado destas digestões, ressaltando que foram apresentados, apenas as 

amostras cujo perfil de restrição foi possível ser observado no gel de agarose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Mapa de restrição virtual construído a partir do programa “Restriction Mapper”. As 
setas indicam os sítios de clivagem das enzimas SacII, ApaI e PstI nas sequências amplificadas 
pelo primer Desul1623. 
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Os resultados obtidos com a digestão dos produtos de PCR para o primer Desul1623 

mostraram que não houve homogeneidade nos reatores, em decorrência dos inúmeros 

polimorfismos, apresentados na figura 5.8. Dessa forma, o perfil previsto pelos mapas de 

restrição virtuais não foi reproduzido no experimento. Esse resultado é coerente com a 

grande diversidade de BRS encontrada em reatores de redução de sulfato (KAKSONEN et 

al., 2006). As demais amostras deste estudo deverão também ser sequenciadas futuramente 

para confirmação dos gêneros presentes, uma vez que não foi possível esta confirmação 

apenas com a análise de RFLP. 

 

5.1.6 – Determinação da diversidade microbiana em reatores UASB e de leito 

fluidizado por meio das técnicas de BOX, ERIC e REP-PCR e PCR-DGGE 

  

Após a identificação dos consórcios bacterianos através do sequenciamento, foram 

utilizados métodos consagrados para análise de diversidade populacional, uma vez que, 

como mostrado pelos resultados de RFLP (item 5.1.5), a presença de outros micro-

organismos nos reatores estudados não poderia ser descartada. A reação em cadeia da 

polimerase de sequências repetitivas de DNA (rep-PCR) usando primers BOX, ERIC ou 

REP ou a reação em cadeia da polimerase, seguida de eletroforese em gel de gradiente 

desnaturante (PCR-DGGE) são importantes ferramentas para este tipo de estudo, 

Figura 5.8: Análise de RFLP para os fragmentos amplificados pelo primer Desul1623, após 
digestão de 5µL da reação de PCR com SacII, ApaI e PstI. 5µL da preparação foram analisados em 
gel de agarose a 1,2%, corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb 
(Fermentas); Cont. (controle) – amostra não digerida. Os códigos das amostras se encontram na 
tabela 4.1. 
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mostrando-se como técnicas complementares à caracterização prévia por outras 

metodologias (PEIXOTO, 2005).  

 

Não foram obtidas amplificações para os primers ERIC e REP com as amostras estudadas. 

Os primers ERIC podem ser considerados iniciadores arbitrários. O fato de não ter sido 

observado um perfil fingerprinting no DNA genômico, obtido das várias condições de 

operação dos reatores, indica que os elementos ERIC-repetitivos ou ERIC-like podem não 

ocorrer no genoma de BRS. No entanto, esta informação deverá ser investigada 

futuramente, uma vez que não há relatos na literatura sobre a utilização de ambos primers 

em amostras oriundas de reatores anaeróbios. Por outro lado, o perfil de bandas obtido para 

o primer BOX foi satisfatório, como mostrado na figura 5.9 na qual pode-se notar que o 

número de bandas variou de 7 a 19 por amostra, com tamanhos entre 250 e 4000pb, 

mostrando a diversidade de organismos existentes nas amostras dos reatores UASB e de 

leito fluidizado estudados.  

 

O BOX-PCR é um método rápido e altamente reprodutível que envolve a amplificação por 

PCR de regiões conservadas e repetitivas do DNA cromossômico bacteriano, produzindo 

um padrão de bandas semelhante a um fingerprint (MEHTA et al., 2003). Estas sequências 

foram inicialmente descritas para bactérias (STERN et al., 1984; VERSALOVIC et al., 

1991) e a técnica tem sido muito utilizada para caracterização de bactérias associadas a 

plantas, ao solo, a processos infecciosos em seres humanos e aquelas de resíduos de 

mineração (LOUWS et al., 1995; CAMPOS PAULINO et al., 2001; SMITH et al., 2001; 

KIM et al., 2002; MASCO et al., 2003; CURRIE et al., 2007). Por outro lado, já foi 

também descrita, a utilização desta técnica para estudo da diversidade genética em fungos 

(MEHTA et al., 2002; LANOOT et al., 2004; MEHTA et al., 2003). Estes dados relatam a 

utilização desta técnica para análise de fingerprint de micro-organismos isolados e pouco 

se sabe sobre a caracterização por BOX-PCR de amostras complexas coletadas em 

biorreatores. No entanto, a técnica mostra-se promissora para avaliar a dinâmica 

populacional em reatores anaeróbios como os estudados neste trabalho. A diversidade 

nestes reatores também foi avaliada por PCR-DGGE. 

 



72 
 

 

 

A técnica de PCR-DGGE possibilita apenas a separação de fragmentos de DNA com 

tamanhos entre 100 e 500pb. Desta forma, foram utilizados iniciadores universais para o 

Domínio Archaea (1100F-CG/1400R) e para o Domínio Bacteria (968F-CG/1342R) com o 

objetivo de obter sequências de 300pb e 400pb, respectivamente. Não foi possível obter 

amplificação com o primer universal para o grupo Archaea, sendo este resultado esperado, 

uma vez que a reação de PCR para arqueias metanogênicas também não produziu 

resultados. Este é mais um indício de que o meio utilizado para enriquecimento das 

amostras, ou mesmo a condição de operação dos reatores, inibiram o crescimento destes 

organismos. Por outro lado, os resultados obtidos para o iniciador universal do grupo 

Figura 5.9: Fingerprint das amostras dos reatores UASB e de leito fluidizado utilizando primer

BOX. Foram utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume final de 25µL. 5µL da 
preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% e após corrida a 80V por 12h o mesmo foi
corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas). Os códigos 
das amostras se encontram na tabela 4.1. 
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Bacteria mostraram-se satisfatórios e podem ser observados na figura 5.10, na qual é 

possível notar uma forte banda na região de 400pb. Estes produtos amplificados foram 

submetidos à eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) a fim de separar os 

diferentes fragmentos de DNA presentes nas amostras e o resultado é mostrado na figura 

5.11. Foi obtido um padrão para o qual, possivelmente, cada banda corresponde a uma 

espécie de bactéria que predomina na comunidade microbiana das amostras, sendo 

importante ressaltar que as análises de DGGE são capazes de detectar apenas micro-

organismos presentes em quantidades acima de 1% do total (MUYZER et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Produto de PCR obtido para o primer universal 968F-CG/1342R (Domínio 
Bacteria). Foram utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume final de 25µL. 
5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% corado com brometo de etídeo. 
MM – padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas) e C- (controle negativo). Os códigos das 
amostras se encontram na tabela 4.1. 
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Figura 5.11: Padrões de bandas das comunidades de bactérias obtidos a partir de DGGE com 
gradiente de desnaturação de 40% e 60%. 12µL da reação de PCR com o primer universal 968F-
CG/1392R foram aplicados no gel e após corrida a 100V por 16h o mesmo foi corado com brometo 
de etídeo. Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.1. 
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O resultado da PCR-DGGE confirma a diversidade de organismos encontrada pelas outras 

técnicas (RFLP e BOX-PCR). Além disso, mostra um resultado particularmente 

interessante, no qual é possível observar bandas comuns em todas as amostras (destacadas 

na figura 5.11), sugerindo que há uma população predominante nos reatores, 

provavelmente, a população que representa função essencial no processo de remoção de 

sulfato. Em vista disto, sugere-se também que a grande diversidade mostrada pela técnica 

do BOX-PCR pode ser oriunda de uma população minoritária, como fungos, protozoário, 

dentre outros, que é modulada por pequenas variações no funcionamento dos reatores. É 

importante ressaltar que a PCR-DGGE irá mostrar apenas as populações de bactérias 

predominantes nas amostras, enquanto o BOX-PCR tem a capacidade de amplificar 

fragmentos de diversos organismos presentes, mesmo em pequeno percentual.  

 

A partir dos perfis de bandas originados pelas técnicas de BOX-PCR e PCR-DGGE foram 

gerados dendrogramas construídos com base na análise de agrupamentos com coeficientes 

Sorensen-Dice e método de ligação UPGMA, a partir do software TreeConW. Os 

dendrogramas construídos são ferramentas utilizadas para avaliar a estrutura das 

comunidades microbianas (DOMINGUES, 2007) e estão representados na figura 5.12 para 

o reator UASB. É possível observar nesta figura que o dendograma gerado pela análise do 

perfil de BOX-PCR (figura 5.12A) mostra resultados de maior similaridade do que aquele 

construído para as análises por PCR-DGGE (figura 5.12B). Isto provavelmente ocorreu 

devido ao maior número de bandas obtido pela técnica de BOX-PCR. Além disso, é 

importante ressaltar que os baixos valores de bootstraping (<65%) sugerem que a técnica 

de PCR-DGGE não gerou bandas suficientes para descrição adequada das relações entre as 

amostras (FRANKLIN et al., 1999). Por esses motivos, será discutido apenas o 

dendograma obtido para o perfil de BOX-PCR. 

  

A literatura não relata a utilização desta técnica para amostras complexas como as 

originadas de reatores anaeróbios, entretanto, os resultados obtidos são bastante 

interessantes como será discutido posteriormente. 
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Analisando a figura 5.12A, e considerando 70% de similaridade, pode-se afirmar que há 

similaridade genética entre as amostras UF1 e UF4a e entre UF5 e UF6. Também pode-se 

observar diversidade genética entre a condição UF4b e as demais. Considerando que as 

condições de operação do reator são similares entre UF4a e UF4b e que o percentual de 

remoção de sulfato não sofreu alteração, Bertolino et al. (2012), sugere que a diversidade 

genética observada deve ser de organismos que não estão envolvidos com a rota 

bioquímica de remoção de sulfato. Nas fases V e VI do reator (amostras UF5 e UF6), há 

um aumento considerável na DQO aplicada (5,89 e 5,04g/L respectivamente), em relação 

às fases anteriores, resultando em predominância de bactérias fermentativas na fase V, 

principalmente devido à queda na remoção de sulfato. Já na fase VI ocorre progressiva 

queda na produção de propionato. É provável que a alta carga orgânica (alta concentração 

de lactato) tenha contribuído para a manutenção significativa da população de BF. No 

entanto, a utilização de propionato por bactérias do gênero Desulfobulbus, a melhora da 

transferência de massa provocada pela recirculação, contribuíram para aumento 

significativo na remoção de sulfato.  

Figura 5.12: Diversidade genética determinada por BOX-PCR (A) e PCR-DGGE (B). Os 
dendrogramas foram obtidos pelo agrupamento UPGMA, com coeficiente de Sorensen-Dice para 
as amostras de micro-organismos coletadas do reator UASB. Os códigos das amostras se 
encontram na tabela 4.1. 
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Também assumindo 70% como índice de similaridade, os dendogramas obtidos para as 

amostras do reator de leito fluidizado mostram que as amostras são geneticamente 

distintas. Este resultado não foi mostrado, pois novas análises estão sendo realizadas para 

confirmar esta informação. 

 

5.1.7 – Quantificação dos grupos de bactérias fermentativas e bactérias redutoras de 

sulfato por qPCR 

 

Para analisar o impacto da condição dos reatores no consórcio de bactérias fermentativas e 

redutoras de sulfato, foi realizada a PCR quantitativa utilizando primers representativos 

para cada grupo, utilizando o gene 16S rRNA de Desulfovibrio sp.; Desulfobacter sp. e 

Desulfobulbus sp. para o grupo BRS e de Clostridium sp. e Propionibacterium sp. para o 

grupo de BF, descritos no item 4.15 (seção Materiais e Métodos). Entretanto apenas os 

primers referentes a Desulfovibrio sp.; Clostridium sp. e Propionibacterium sp., 

produziram amplificação por PCR convencional, sendo selecionados para continuidade do 

experimento. As figuras 5.13 e 5.14 mostram o resultado do PCR convencional e da 

extração de DNA plasmidial, respectivamente. Na figura 5.13, observam-se os produtos de 

PCR convencional de aproximadamente 100pb para os gêneros descritos acima, como 

esperado. A figura 5.14 mostra o resultado de uma extração típica de DNA plasmidial 

obtida para construção da curva padrão. 
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As curvas padrão para a qPCR foram construídas para cada primer específico (DesulRT e 

Cl16SRT1), plotando-se os valores de Ct (início da amplificação exponencial) obtidos 

versus o logaritmo da concentração de DNA utilizada, como mostra a figura 5.15. Os 

coeficientes de correlação (R2) obtidos foram satisfatórios (> 0,97) e segundo Talbot et al. 

(2008), este coeficiente deve ser maior que 0,95. Após padronização, foram conduzidas 

Figura 5.13: Produtos de PCR obtidos com os primers específicos para quantificação por PCR em 
tempo real (DesulRT – grupo redutoras de sulfato; Pb16SRT1 e Cl16SRT1 – grupo fermentativas). 
Foram utilizados 50ng de DNA genômico para reações com volume final de 25µL. As reações 
foram feitas em duplicata. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% corado 
com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 100pb (Invitrogen). 

Figura 5.14: Análise da mini-preparação plasmidial das amostras para os clones contendo os 
fragmentos amplificados pelos primers específicos para PCR em tempo real, DesulRT; Pb16SRT1 
e Cl16SRT1. Foram utilizadas, no mínimo, cinco colônias recombinantes para cada preparação. 
Cerca de 5µL da reação foram analisados em gel de agarose 0,8% corado com brometo de etídeo. 
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reações de PCR em tempo real para todas as amostras com os três primers citados, porém o 

primer Pb16SRT-1 não gerou resultados significativos e, por esse motivo, não foi utilizado 

nas análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados apresentados foram padronizados para o número de cópias do gene por µL 

de reação, como apresentado na figura 5.16. Considerando que estes micro-organismos 

possuem o mesmo número de cópias do gene 16S rRNA, este resultado estima a 

abundância dos mesmos nos reatores. Como esperado, na maioria das amostras, o grupo de 

Figura 5.15: Curvas padrão referentes aos gene 16S rRNA do gênero Clostridium (A) e 16S 
rRNA do gênero Desulfovibrio (B), utilizando diluição seriada a partir do DNA plasmidial 
contendo como inserto os referidos genes. No eixo das abscissas estão demonstrados os valores do 
logaritmo decimal das concentrações de DNA utilizadas e no eixo das ordenadas os valores de Ct
correspondes a cada concentração. 
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micro-organismos predominante foram as bactérias redutoras de sulfato, representadas pelo 

gênero Desulfovibrio. 

 

 

 

 

Parte dos resultados obtidos nesta quantificação foi coerente com aqueles obtidos por 

Bertolino (2012), de acordo com as análises químicas descritas pela autora para os reatores 

UASB e de leito fluidizado. As amostras cujos resultados não estão representados no 

gráfico não produziram perfil consistente para esta discussão e estão sendo analisadas 

novamente. 

 

A amostra UF4a, correspondente ao início da fase IV (final da fase III) do reator UASB, 

mostra a predominância de BRS sobre as bactérias fermentativas. Nesta fase ocorreu a 

estabilização da população de BRS no reator UASB e queda na concentração de 

propionato (de 19,83nmol/L na fase II para 9,06mmol/L, nesta fase), sendo estas 

observações coerentes com um maior crescimento do grupo de BRS. Já a amostra UF6 

(Fase VI do reator UASB) corresponde ao período, como discutido anteriormente, de 

elevada redução de sulfato, onde a tabela 5.5 indicou a presença de BRS do gênero 

Figura 5.16: Número de cópias do gene 16S rRNA dos gêneros Clostridium  e Desulfovibrio 

dos reatores UASB e de leito fluidizado em diferentes períodos. As amostras marcadas com (*) 
são aquelas que passaram por processo de enriquecimento em frascos erlenmeyer antes da 
realização das análises moleculares. O código das amostras se encontra na tabela 4.1. 
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Desulfobulbus. Nesta fase, não houve acúmulo de propionato no reator, sendo o mesmo 

consumido durante a remoção de sulfato, resultado coerente com a reduzida quantidade de 

BF mostrada na figura 5.16. 

 

Para as amostras correspondentes ao reator de leito fluidizado, os resultados também se 

mostraram interessantes. Na fase III deste reator (LF3) e início da fase IV (LF4a) foi 

mantida relação DQO/SO4
2- 2,0, e nesse sistema o valor ideal da relação DQO/SO4

2- para 

máxima remoção de sulfato é 2,0 (BARBOSA, 2009), dessa forma o crescimento da 

população de BRS tendeu a alcançar valores máximos, nesta fase. Ao final da fase IV 

(LF4d), em que houve manutenção da relação DQO/SO4
2- em valores próximos a 1,8, 

houve limitação da fonte de carbono para redução de sulfato, justificando os valores de BF 

terem alcançado os de BRS. Na fase V (LF5) a relação DQO/SO4
2- chega a 2,5 

favorecendo a redução de sulfato. Por fim, na fase VI (LF6) ocorreu a substituição do 

lactato por glicerol como fonte de carbono orgânico e, como sugerido, o glicerol foi 

utilizado por BF produzindo acetato, butirato e um composto intermediário. As análises 

estequiométricas realizadas por Bertolino (2012) demonstraram que apenas 50% do 

glicerol forneceu elétrons para redução de sulfato, enquanto os outros 50% foram 

destinados apenas à fermentação, resultado coerente com aquele mostrado na figura 5.16, 

no qual o crescimento de BRS é semelhante ao de fermentativas. 

 

Apesar dos resultados obtidos até o momento terem sido promissores é importante ressaltar 

que estes ensaios de qPCR foram preliminares e uma melhor padronização dos 

experimentos deverá ser feita futuramente, como determinação da coleta de amostras e até 

mesmo escolha e outros genes alvo. Afinal, esta já é uma técnica consagrada por diversos 

autores, como Kondo et al. (2008) que utilizou qPCR para quantificação de BRS utilizando 

como gene alvo o dsrA de diferentes espécies, como Desulfovibrio desulfuricans; 

Desulfobacterium autotrophicum; Desulfobulbus propionicus; Desulfobacter latus e 

Desulfococcus multivorans. Estes autores também afirmam que é importante padronizar o 

método de extração de DNA das amostras para maior confiabilidade das análises. Por outro 

lado, Zhang e Fang (2006) apresentam diversos primers, também baseados na sequência do 

gene 16S rRNA, que podem ser utilizados na quantificação de diferentes gêneros de BRS.  
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Todas as técnicas aplicadas sugeriram variedade nas populações de BRS encontradas nos 

dois reatores (UASB e de leito fluidizado). Em contra partida, será analisado um outro 

sistema onde não existe grande diversidade de micro-organismos. 

 

5.2 – Análise Molecular dos Consórcios Envolvidos em Colunas de 

Biolixiviação 

 

5.2.1 – Contextualização 

 

Esta parte do estudo abrangeu a confirmação do tipo de micro-organismo inoculado em 

colunas de biolixiviação de minérios de cobre. Estes ensaios fazem parte da tese 

"Comparação da biolixiviação de sulfetos secundários de cobre, com micro-organimos 

mesófilos, termófilos moderados e termófilos extremos (título provisório)" de Michael 

Leonardo Marques Rodrigues, em desenvolvimento junto ao programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Materiais, da UFOP. 

 

Para a realização dos estudos, 6 colunas de 1m de altura e aproximadamente 10cm de 

diâmetro (figura 2.4), cotendo sulfetos de cobre (Cu2S e Cu5FeS4) foram inoculadas com 

uma amostra de micro-organismos mesófilos, a 35oC e pH1,8; 6 colunas são mantidas a 

50oC e pH1,6 e foram inoculadas com uma cepa de bactérias termófilas moderadas. Por 

último, 6 outras colunas foram inoculadas com uma amostra de arqueia termófila extrema e 

estão sendo mantidas a 68oC, em pH1,8. Nesse conjunto de 18 colunas, não estão sendo 

mantidas condições estéreis e há a possibilidade de interação entre os micro-organismos 

inoculados e a população bacteriana presente no minério. Durante a inoculação, a 

população de bactérias forma um biofilme sobre as partículas do minério contido na coluna 

o que catalisa as reações de dissolução dos sulfetos. Entretanto, também podem ser 

encontrados micro-organismos no seio da solução. Portanto, o estudo tem como objetivo 

confirmar a presença das cepas inoculadas nestas colunas. Cabe ressaltar que as condições 

físico-químicas (pH e temperatura) não favorecem a diversidade microbiana. 
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5.2.2 – Coleta de amostras e extração de DNA genômico 

 

As colunas que operaram a 35ºC foram inoculadas com micro-organismos mesófilos 

cultivados no Laboratório de Bio&Hidrometalurgia da Universidade Federal de Ouro 

Preto, nas quais, em estudos anteriores, foram determinadas a predominância de 

Acidithiobacillus ferroxidans (AZEVEDO, 2008). As colunas mantidas a 50ºC e 68ºC 

foram inoculadas com cepas de Sulfobacillus thermosulfidooxidans (DSMZ 9293) e 

Sulfolobus acidocaldarius (DSMZ 639), respectivamente, cultivadas em condições não 

estéreis neste mesmo laboratório. 

 

Nestas colunas, a solução lixiviante, contendo meio de cultura adequado a cada condição, é 

adicionada pelo topo das mesmas com o auxílio de bombas peristálticas. Após percolar 

pelo leito de minério, esta solução, agora rica em metal, é coletada na base da coluna, por 

meio de um sistema sifão (figura 2.4). As colunas também são aeradas pela base, com ar 

isento de óleo por meio de compressores odontológicos. Como pode ser visto na figura 2.4, 

a configuração das colunas não permite que amostras sejam retiradas do interior das 

mesmas, sendo a base o único acesso à solução contendo micro-organismos, por onde é 

coletada a solução rica. O recipiente de coleta é aberto e, além disso, a solução chega a 

esse recipiente por meio de lento gotejamento, ou seja, condições muito favoráveis à 

contaminação. Assim, o uso direto da solução coletada na base das colunas para os estudos 

moleculares poderia não refletir a condição real no interior das mesmas. Para contornar 

este problema, foram coletadas alíquotas do interior do sifão tomando cuidado para não 

haver contato do frasco de coleta com o meio externo. Estas alíquotas foram, então, 

enriquecidas com meio de cultura idêntico ao da coluna e na presença do mesmo minério, 

como descrito no item 4.5 (Materiais e Métodos). 

 

É importante ressaltar que os meios de cultura utilizados (tabelas 4.4 e 4.5) continham 

fontes de N, P e K. As colunas que foram inoculadas com culturas de Acidithiobacillus 

ferrooxidans possuem apenas Fe(II) como fonte de energia, sem adição de fonte de 

carbono orgânico, uma vez que estas bactérias são autotróficas. Por outro lado, as colunas 

inoculadas com Sulfobacillus e Sulfolobus foram suplementadas com extrato de levedura, 

pois estes organismos têm caráter heterotrófico. E, ainda, à coluna contendo Sulfobacillus 

também é adicionado Fe(II) como fonte de energia. Para Sulfolobus a fonte de energia é o 

próprio minério. 
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Durante o enriquecimento das amostras, o crescimento microbiano foi monitorado através 

da determinação do Eh para as colunas mantidas a 35ºC e 50ºC e por meio de contagem de 

micro-organismos em câmara de Neubauer para as amostras das colunas a 68ºC. Os 

organismos mesófilos e termófilos moderados (35ºC e 50ºC, respectivamente) são capazes 

de oxidar íons Fe(II) a Fe(III), equação 5.5, utilizando a transferência de elétrons desta 

reação para obtenção de energia (MADIGAN e MARTINKO, 2004). Dessa forma, as 

medidas do potencial eletroquímico (Eh) da solução podem ser utilizadas para 

acompanhamento do crescimento bacteriano, uma vez que esta determinação pode ser 

considerada como a relação entre a concentração de íon férrico e íon ferroso no sistema 

(equação 5.6). Quanto maior a concentração de íon férrico em relação à concentração de 

íon ferroso, maior o Eh do sistema, ou seja, maior o potencial de oxidação e, 

consequentemente, maior atividade bacteriana. Já os organismos termófilos extremos 

(68ºC) não utilizam Fe(II) como fonte de energia e, dessa forma, o crescimento dos 

mesmos é monitorado pela contagem em microscópio óptico com o auxílio de câmara de 

Neubauer. Neste caso, a fonte de energia utilizada é o íon sulfeto presente no minério. 

 

Fe2+ � Fe3+ + e-    (5.5) 

 

 

    (5.6) 

Onde: 

Eh = potencial de oxidação da lixívia em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio 

Eh
0
 = potencial padrão em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio 

R = constante universal dos gases ideais (1,987 cal/mol.K) 

T = temperatura (graus Kelvin) 

{Fe(III)} = atividade do íon férrico em mol.L
-1

 

{Fe(II)} = atividade do íon ferroso em mol.L
-1

 

 

Após a confirmação do crescimento dos micro-organismos (Eh acima de 500mV ou 

concentração maior que 1x108células/mL), cerca de 200mL das culturas foram filtrados 

para cada membrana de celulose, como descrito no item 4.3, e procedeu-se à extração de 

DNA genômico utilizando o método CTAB/NaCl 10%, com o objetivo de obter maior 

rendimento na extração e um DNA genômico íntegro.  
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Na tabela 5.6, são apresentados os resultados da quantificação do DNA genômico. 

Observa-se que o método resultou em bons rendimentos com concentrações de DNA 

variando de 0,18 a 1,8µg/µL. 

 

 

Tabela 5-6: Quantificação do DNA genômico extraído para as amostras provenientes das colunas 
de biolixiviação. 

Amostra** 
Conc. Média* 

(µg/µL) 
C2 1,20 
C4 1,80 
C5 1,20 
C6 0,80 
C8 1,10 

C10 1,00 
C11 1,00 
C12 1,00 
C14 0,40 
C16 0,40 
C17 0,18 
C18 0,24 

*As concentrações apresentadas representam a média aritmética dos valores obtidos para cada 
duplicata. **Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.3. 
 

 

5.2.3 – Avaliação dos produtos de PCR obtidos com primers específicos 

 

Por meio da técnica de PCR foi possível amplificar os fragmentos do gene 16S rRNA dos 

gêneros de interesse nesse estudo, Acidithiobacillus e Sulfobacillus, mas não foram obtidas 

amplificações para o gênero Sulfolobus. A figura 5.17 mostra os produtos obtidos nas 

reações de amplificação. O fragmento do gene 16S rRNA de Acidithiobacillus foi 

amplificado em alta temperatura de estringência (63ºC) e o produto obtido se aproximou 

do esperado (674pb); o mesmo aconteceu para o fragmento amplificado para o gênero 

Sulfobacillus, em alta temperatura de estringência (60ºC) e o produto obtido foi de 

aproximadamente 954pb, como esperado. Não foi obtida amplificação para o fragmento do 

gene 16S rRNA de Sulfolobus, sendo que vários testes com diferentes temperaturas de 

anelamento foram conduzidos e nenhuma banda foi obtida. A não amplificação com o 

primer estudado não descarta a presença deste organismo nas colunas de biolixiviação, 

pois a escolha do primer pode não ter sido adequada. Assim novos primers deverão ser 

testados (CHARLEBOIS et al., 1998; KUROSAWA e GROGAN, 2005) para solucionar 

esta questão. 
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5.2.4 – Análise dos perfis de restrição (RFLP) 

 

A técnica de RFLP baseia-se na hidrólise do DNA com enzimas de restrição e posterior 

separação por eletroforese dos fragmentos gerados, que correspondem a padrões de 

restrição específicos. Esta técnica é bastante útil podendo os fragmentos de restrição ser 

observados em gel de agarose, possibilitando que o DNA de duas ou mais amostras sejam 

comparados (BROWN, 2003). Em vista disto e dos resultados de PCR com primers 

específicos foram construídos mapas de restrição virtuais (figura 5.18) para as espécies 

Acidithiobacillus ferrooxidans e Sulfobacillus thermosulfidooxidans, a fim de confirmar a 

presença destas bactérias sem a necessidade de sequenciamento, uma vez que o inóculo de 

Acidithiobacillus já havia sido sequenciado anteriormente (AZEVEDO, 2008) e o de 

Sulfobacillus foi gerado a partir do cultivo de cepa pura (Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans DSMZ9293). Os mapas de restrição foram, então, construídos a 

partir destas sequências. Não foram utilizados controles positivos, porém os fragmentos 

observados na figura 5.19 A e B são idênticos aos produtos esperados no mapa de restrição 

virtual, comprovando a presença de Acidithiobacillus ferroxidans nas colunas a 35ºC (C2, 

C4, C5 e C6) e de Sulfobacillus thermosulfidooxidans nas colunas a 50ºC (C8, C10, C11 e 

C12), descritos na tabela 4.3. 

Figura 5.17: Produtos de PCR obtidos para os primers correspondentes aos gêneros 
Acidithiobacillus (A) e Sulfobacillus (B). Foram utilizados 50ng de DNA genômico para reações 
com volume final de 25µL. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2% corado 
com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas). Os códigos das 
amostras se encontram na tabela 4.3. 

A B 
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A 

B 

Figura 5.19: Mapa de restrição virtual construído a partir do programa “Restriction Mapper”. As 
setas indicam os sítios de clivagem das enzimas SacII, SmaI e EcoRI nas sequências 
correspondentes ao gene 16S rRNA de Acidithiobacillus ferroxidans e de Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans. Não há sítios para a enzima BamHI, utilizada como controle. 

Figura 5.18: Análise do perfil de restrição obtido para os fragmentos 16S rRNA amplificados de 
Acidithibacillus ferrooxidans (A), após digestão de 3µL da reação de PCR com SacII e de 
Sulfobacillus thermosulfidooxidans (B), após digestão de 3µL da reação de PCR com EcoRI e 
SmaI. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 1,2%, corado com brometo de 
etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas). Cont. – Controle (sem digestão). Os 
códigos das amostras se encontram na tabela 4.3. 
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O uso da técnica de RFLP para amostras oriundas de processos de biolixiviação é descrito 

na literatura e os resultados corroboram com os obtidos neste trabalho (XIE et al., 2007; 

ZENG et al., 2008; CHENG et al., 2009; QIU et al., 2011). Qiu et al. (2011) 

demonstraram, por análise de RFLP, que em colunas de biolixiviação, tratando minério de 

urânio de baixo teor, houve predominância de Acidithiobacillus ferrooxidans na solução 

rica. Cheng et al. (2009), estudando a biolixiviação de escória metalúrgicas, contendo Pb e 

Zn, analisaram as características de bactérias termófilas moderadas utilizando a técnica de 

RFLP, encontrando pouca diversidade entre elas. Comportamento similar foi observado 

por Zeng et al. (2008), que avaliaram o perfil de RFLP de fragmentos amplificados do 

gene 16S rRNA, a partir de micro-organismos extraídos de drenagem ácida de mina e 

utilizados em processos de biolixiviação. Xie et al. (2007) estudaram as populações 

microbianas em minas de cobre da China em sítios com processos de biolixiviação. As 

análises de RFLP distinguiram dezoito grupos de arqueias e bactérias e o sequenciamento 

dos fragmentos revelou os gêneros Sulfobacillus, Acidiphilium, Acidithiobacillus, 

Acidovorax, Nitrosospira, Leptospirillum, Desulfurococcus, Sulfolobus, Methanothermus, 

Thermoplasma e Ferroplasma, ressaltando que este número de genes foi coerente com as 

diferentes características físico-químicas em cada ponto de amostragem. 

 

5.2.5 – Análise da diversidade por PCR-DGGE 

  

A análise de PCR, utilizando primers específicos e dos fragmentos de restrição, não 

descarta a possibilidade de outros organismos estarem presentes nas colunas de 

biolixiviação. Além disso, as amostras provenientes das colunas operando a 68ºC não 

alcançaram resultados na caracterização microbiana, até o momento. Dessa forma, optou-

se pela análise de PCR-DGGE utilizando primers universais para Archaea (1100F-

CG/1400R) e Bacteria (968F-CG/1342R). Como esperado, as amostras correspondentes às 

colunas mantidas a 30ºC e 50ºC mostraram boa amplificação com o primer do grupo 

Bacteria, enquanto não houve amplificação para as reações conduzidas com o primer do 

grupo Archaea (1100F-CG/1400R). Surpreendentemente, também não houve amplificação 

com o par de primers 1100F-CG/1400R para as amostras das colunas a 68ºC, as quais 

foram inoculadas com culturas provenientes de cepa pura de Sulfolobus acidocaldarius, 

sabidamente uma Archaea. Estes resultados podem ser observados na figura 5.20 que 

mostra as amplificações obtidas para o primer 968F-CG/1342R, obtendo-se produto típico 

de 400pb. 
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Estes produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel com gradiente 

desnaturante (DGGE) a fim de separar os diferentes fragmentos de DNA presentes nas 

amostras e o resultado é mostrado na figura 5.21. O resultado da PCR-DGGE mostrou que 

não há grande diversidade entre as amostras e que o perfil de bandas é praticamente 

idêntico para as colunas que operam na mesma temperatura. É importante ressaltar que o 

perfil de bandas das amostras C14, C16, C17 e C18 correspondentes à colunas de 68ºC é 

diferente dos demais, mostrando que não houve contaminação destas amostras. Estas 

observações serão discutidas posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20: Produto de PCR obtido com o primer universal 968F-CG/1342R (Domínio Bacteria) 
para as amostras oriundas das colunas de biolixiviação. Foram utilizados 50ng de DNA genômico 
para reações com volume final de 25µL. 5µL da preparação foram analisados em gel de agarose a 
1,2% corado com brometo de etídeo. MM – padrão de massa molecular de 1kb (Fermentas) e C-
(controle negativo). Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.3. 
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Poucos são os relatos de bactérias termófilas extremas, mas alguns exemplos podem ser 

citados. A espécie Geobacillus thermoleovorans que tem capacidade de crescer a 80ºC, é 

um possível candidato para pré-branqueamento de poupas de papel e também para geração 

de pró-bióticos a partir de agro-resíduos (VERMA e SATYANARAYANA, 2012). Outros 

exemplos são bactérias encontradas em fontes hidrotermais como Thermosulfurimonas 

dismutans (SLOBODKIN et al., 2011) ou do gênero Thermococcus (SYLVAN et al., 

35ºC 50ºC 68ºC 

Figura 5.21: Padrões de bandas representantes das comunidades dos consórcios de bactérias 
obtidos a partir de DGGE com gradiente de desnaturação de 40% e 60% para as amostras 
provenientes das colunas de biolixiviação. 12µL da reação de PCR com o primer universal 968F-
CG/1392R foram aplicados no gel e após corrida a 100V por 16h o mesmo foi corado com nitrato 
de prata. Os códigos das amostras se encontram na tabela 4.3. 
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2012). Há relatos de bactérias hipertermófilas com papel na degradação da celulose como 

Caldicellulosiruptor saccharolyticus (OZDEMIR et al., 2012) e Caldicellulosiruptor 

obsidiansis (LOCHNER et al., 2011) capazes de crescer a 75ºC. Thermus thermophilus e 

Thermus scotoductus foram isoladas a partir de amostras coletadas a 3,2km abaixo da 

superfície, em minas de ouro da África do Sul. Essas bactérias podem crescer entre 65ºC e 

70ºC (GOUNDER et al., 2011). No entanto, ainda não existem relatos deste tipo de 

organismos atuando em processos de biolixiviação. Por esse motivo, é imperioso o 

sequenciamento das bandas obtidas no DGGE para as amostras provenientes das colunas 

C14, C16, C17 e C18 que operam a 68ºC, para determinar qual bactéria está presente 

nestas soluções. O suporte científico ao desenvolvimento das colunas de biolixiviação, por 

técnicas de biologia molecular, terá continuidade pelo Laboratório de Bioquímica e 

Biologia Molecular da UFOP, onde novos experimentos serão realizados a fim de efetuar o 

sequenciamento das bandas obtidas no DGGE e testar novos primers para Archaea com a 

utilização de controles positivos. 

 

Com relação ao perfil de bandas, obtido para as bactérias mesófilas (C2, C4, C5 e C6) e 

termófilas moderadas (C8, C10, C11, C12), apesar das bandas não terem sido 

sequenciadas, os resultados são bastante coerentes com a literatura, sendo a DGGE uma 

técnica consagrada para análise de diversidade em ambientes de mineração. Batista (2009) 

estudou a diversidade de micro-organismos em colunas de biolixiviação operando a 

temperatura ambiente e com leito formado por minerais de níquel. A amplificação do gene 

16S rRNA com primer universal para o domínio Bacteria foi bem sucedida e resultou em 

fingerprints de DGGE reprodutíveis, mas também com pequeno número de bandas e o 

sequenciamento das mesmas mostrou predominância de Acidithiobacillus ferroxidans e 

Acidithiobacillus thiooxidans.  

 

Demergasso et al. (2005) estudaram a comunidade microbiana de pilhas de biolixiviação 

de minério de baixo teor de cobre, mostrando o resultado de um ano de monitoramento 

destas pilhas. As amostras para estes experimentos também foram coletadas na base das 

pilhas. Foram obtidos fragmentos gênicos 16S rRNA para os domínios Bacteria e Archae e 

a análise do DGGE também mostrou o aparecimento de poucas bandas, sugerindo baixa 

riqueza de espécies. Os resultados moleculares puderam definir três estágios de 

funcionamento das pilhas, de acordo com os micro-organismos predominantes. No 

primeiro estágio, houve predominância de Acidithiobacillus ferroxidans condizente com as 
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altas concentrações de ferro no início de operação das pilhas. Com a diminuição da 

disponibilidade de ferro e aumento da concentração de sulfato e íons metálicos, ou seja, 

condições mais extremas, ocorreu predomínio de Leptospirillum ferroxidans no segundo 

período e, por fim, mudanças na temperatura da solução levaram ao predomínio de 

Sulfobacillus sp. e Ferroplasma sp. Os autores sugeriram que o conhecimento dessa 

ecologia microbiana ao longo do ano poderia levar a estratégias de inoculação de maior 

sucesso. 

 

Um estudo bastante interessante foi conduzido por Halinen et al. (2009b) que estudaram 

sistemas de biolixiviação em pilhas em diferentes temperaturas, utilizando minérios de 

níquel. O perfil de DGGE obtido pelos autores foi semelhante ao obtido nesta dissertação, 

mostrando baixa riqueza de bandas. Os autores observaram que a mudança de temperatura 

alterou a dominância de micro-organismos na fase líquida obtida das colunas. A 7ºC, 

houve predomínio apenas de Acidithiobacillus ferrooxidans, enquanto a 21ºC e 35ºC esta 

espécie juntamente com Leptospirillum ferrooxidans foram as mais abundantes. A 50ºC, 

houve predomínio de Sulfobacillus thermotolerans. Acidithiobacillus caldus e 

Acidithiobacillus thiooxidans foram encontrados apenas nos primeiros 30 dias de cada 

operação.  

 

De acordo com os relatos da literatura e com os resultados deste trabalho, é possível 

concluir que em ambientes ácidos, principalmente os envolvidos em processos de 

biolixiviação, independentemente do tipo de minério utilizado, em temperaturas na faixa 

de 35-40ºC há predomínio de Acidithiobacillus ferrooxidans. Quando a temperatura 

aumenta para valores em torno de 50ºC, organismos do gênero Sulfobacillus passam a ser 

mais abundantes. 
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6. Conclusões 

 

Este trabalho disponibilizou informações sobre diversas técnicas moleculares empregadas 

na caracterização de consórcios microbianos em biorreatores anaeróbios para tratamento de 

águas residuárias contendo sulfato e também em colunas de biolixiviação de minérios de 

cobre. A partir dos resultados apresentados é possível chegar às seguintes conclusões: 

• A complexidade das populações presentes em sistemas anaeróbios não permite que 

a utilização de uma única técnica de biologia molecular mostre resultados 

satisfatórios. A combinação de métodos dependentes e independentes de clonagem 

são ideais para o acompanhamento ao longo do tempo nestes sistemas. As análises 

de BOX-PCR e PCR-DGGE mostraram-se de grande utilidade para este tipo de 

acompanhamento, mas o sequenciamento inicial para conhecer as populações 

predominantes não pode ser descartado. Além disso, para melhor compreensão da 

dinâmica dos reatores, a caracterização molecular das populações deve ser 

acompanhada das análises químicas, principalmente as relacionadas ao perfil de 

ácidos graxos. 

• Com relação às populações presentes nas colunas de biolixiviação, análises de PCR 

com primers específicos, seguidas de RFLP, geraram resultados satisfatórios, uma 

vez que, devido às características físico-químicas destes ambientes, a diversidade 

populacional é pequena. E independente dos estudos e métodos utilizados, 

basicamente são encontrados nestes sistemas representantes dos gêneros 

Acidithiobacillus e Sulfobacillus. 
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7. Sugestões de Trabalhos Futuros 

 

• Sequenciar as bandas obtidas nos géis de PCR-DGGE para as amostras dos reatores 

UASB e de leito fluidizado, a fim de confirmar a diversidade e os organismos 

predominantes em cada amostra estudada. 

 

• Avaliar as populações presentes no reator de leito fluidizado alimentado com 

glicerol, como única fonte de carbono orgânico, através do sequenciamento dos 

amplicons gerados com os primers gênero-específicos e das bandas obtidas no gel 

de DGGE. E, ainda, utilizando a técnica de PCR-DGGE, avaliar ao longo do tempo 

a manutenção dessa diversidade. 

 

• Sequenciar as bandas de DGGE obtidas para as colunas de biolixiviação, a 68ºC, a 

fim de avaliar qual o micro-organismo predominante neste sistema. Além disso, 

testar outros primers para o Domínio Archaea, com o objetivo de descartar 

problemas com o primer utilizado neste estudo, a partir de uma cepa pura de 

Sulfolobus acidocaldarius cultivada em condições estéreis (controle positivo). 

 

• Obter sequências gênicas dos organismos predominantes tantos nos reatores 

anaeróbios (UASB e de leito fluidizado), quanto nas colunas de biolixiviação e, a 

partir destas sequências, propor primers para quantificação específica por qPCR. E, 

ainda, padronizar a técnica de quantificação para estas amostras. 
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