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RESUMO 

 

O Quadrilatéro Ferrífero (QF) está localizado na porção centro-sul de Minas Gerais. Possui solo 

rico em metais e minerais de alto interesse econômico, o que justifica a intensa atividade 

mineradora na região. Ao mesmo tempo, possui alta diversidade de plantas com elevado grau 

de endemismo, que estão diretamente associadas à elevada pressão seletiva induzida por 

características como ampla variação diária de temperatura, alta incidência de radiação solar, 

baixa umidade relativa do ar, pobreza de nutrientes e água, além da presença massiva de metais 

no solo. Dadas características peculiares, o objetivo deste trabalho foi prospectar o potencial 

biotecnológico de 64 bactérias cultiváveis previamente isoladas de solos de canga e plantas 

obtidas na Serra da Moeda e Jardim Canadá quanto a capacidade de tolerar distintos agentes 

tóxicos. Para isso todas as bactérias foram desafiadas a diversas doses de sais metálicos, luz 

ultravioleta, peróxido de hidrogênio (H2O2), bromato de potássio (KBrO3), variações de pH, 

além de ensaio para a quantificação da produção de biofilme. Do total de isolados testados, 11  

apresentaram tolerância a todos os metais pesados e ao arsênio em todas as doses utilizadas. 

Quanto a tolerância à luz UVC, 14 isolados foram tolerantes à dose de 75,6 J/m2 de luz UVC. 

Nove isolados foram tolerantes ao peróxido de hidrogênio (100mM). Cinquenta e um isolados 

cresceram em pH 5,0; 7,0; 9,0; 11,0 e 12;0 e todos apresentaram também a capacidade de 

produzir biofilme. O sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S permitiu identificar 

algumas bactérias dos  gêneros Pantoea sp, Acinectobacter sp, Bacillus sp, Lysinibacillus sp e 

Sporolactobacillus sp, gêneros previamente relatados em processos de biorremediação de águas 

e solos. Deste modo, nossos dados apontam que as bactérias isoladas da região do quadrilátero 

ferrífero poderão contribuir para o desenvolvimento de produtos de elevado interesse 

econômico como para a utilização em processos de biorremediação de efluentes ou áreas 

contaminadas com metais pesados. 

 

PALAVRAS – CHAVES: Quadrilátero Ferrífero, Danos de DNA, Bioprospecção. 
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ABSTRACT 

 

The Quadrilatéro Ferrífero (QF) is located in the south-central portion of Minas Gerais. It has 

soil rich in metals and minerals of high economic interest, which justifies the intense mining 

activity in the region. At the same time, it has a high diversity of plants with a high degree of 

endemism, which are directly associated with high selective pressure induced by characteristics 

such as wide daily variation in temperature, high incidence of solar radiation, low relative 

humidity, nutrient and water poverty in the soil, in addition to the massive presence of metals 

in the soil. Given these peculiar characteristics, the objective of this work was to explore the 

biotechnological potential of 64 cultivable bacteria previously isolated from canga soils and 

plants obtained in Serra da Moeda and Jardim Canadá in terms of their ability to tolerate 

different toxic agents. For this purpose, all bacteria were challenged to a range doses of metal 

salts, ultraviolet light, hydrogen peroxide, potassium bromate, pH variations, in addition to tests 

the quantification of biofilm production were also performed. Eleven of the total of isolates 

showed tolerance to all heavy metals and to arsenic in all tested doses. Fourteen isolates were 

tolerant to the dose of 75.6 J/m2 of UVC light. Nine isolates were tolerant to hydrogen peroxide 

(100mM). Fifty one isolates grew in the pHs 5.0, 7.0, 9.0, 11.0 and 12; 0 and all of then showed 

the ability to produce biofilm. The sequencing of the partial region of the 16S gene allowed the 

identification of some bacteria of the genera Pantoea sp, Acinectobacter sp, Bacillus sp, 

Lysinibacillus sp and Sporolactobacillus sp, genera previously reported in processes of water 

and soil bioremediation. In this way, our data indicate that bacteria isolated from the region of 

the iron quadrilateral may contribute to the development of products of high economic interest 

as well as for use in processes of bioremediation of effluents or areas contaminated with heavy 

metals. 

 

KEY WORDS: Quadrilátero Ferrífero, DNA Damage, Bioprospecting. 
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1. INTRODUÇÃO  

No estado de Minas Gerais (MG), sudeste do Brasil, se encontra uma região cercada por 

peculiar estrutura geológica de formato quadrangular, denominada Quadrilátero Ferrífero (QF), 

com seus cerca de 7200 km² (JACOBI et al., 2007). Nessas unidades encontramos uma série de 

metais e minerais de interesse econômico associados a rochas, como arsenopirita (FeAsS) 

(BORBA, R. P.; FIGUEIREDO, R. B.; CAVALCANTI, 2004). 

No Quadrilátero, verificamos a formação de campos rupestres em áreas mais elevadas 

(MENEZES & GIULLIET, 1986) e substrato composto principalmente por quartzitos 

ferruginosos e faixas de canga, com ocorrência natural elevada de metais pesados como Fe, As 

e Al (ANDRADE et al., 2012). Em algumas áreas de campos rupestres podemos identificar 

ainda alguns tipos básicos de formações vegetais, como os capões de mata, os campos 

graminosos secos e úmidos e aqueles associados aos afloramentos rochosos quartzíticos 

(PERON, 1989). 

A vegetação que evoluiu nesse cenário é influenciada por fatores do solo, climáticos e 

possuem alta biodiversidade e endemismos, devido aos inúmeros anos de isolamento geográfico 

(GIULIETTI et al., 1987). As grandes variações de temperatura diárias, alta incidência de 

radiação solar, exposição ao vento, escassez de água e baixa umidade relativa do ar, pobreza do 

substrato e presença de metais pesados, impostos por esse ambiente, são considerados 

adversidades para muitos organismos. As espécies dessas regiões, inclusive as endêmicas, 

desenvolveram inúmeras adaptações anatômicas, morfofisiológicas, ecológicas e 

comportamentais para sobrevirem ali (RIZZINI, 1979; GIULIETTI et al.,1997; POREMBSKY 

et al., 1994). Os metais pesados estão presentes naturalmente no solo, porém devido a ação de 

eventos como os intemperismos e a alta demanda industrial, relacionada também ao aumento 

do crescimento populacional trás consequentemente maior exploração do solo e 

consequentemente, maior quantidade de rejeitos contaminados oriundos das ações antrópicas, 

ocasionando assim aumento considerável da poluição do meio ambiente (BAKER et al., 1994; 

BISINOTI et al., 2004; SANTOS, 2005). Alguns dados demonstram que o aumento da 

biodisponibilidade de metais pesados no solo ocorreu devido as atividades mineradoras no 

início do século XIX através do processamento de metais (BISINOTI et al., 2004). 

Os metais pesados são um grupo heterogêneo de elementos químicos, que incluem, 

metais, semi-metais e não metais, possuindo número atômico maior que 20 ou peso específico 

superior “g/cm³, sendo encontrados na natureza em forma de traços em partes por milhão (ppm) 
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(MALAVOLTA, 1994). Existem naturalmente no ambiente e são necessários em concentrações 

mínimas para manutenção dos processos vitais dos seres vivos, conhecidos como 

oligoelementos ou micronutrientes (GRIFFIN, 1994). A quantidade excessiva de metais 

pesados no solo, prejudicam todo o meio ambiente, contaminando desde as águas subterrâneas 

até mesmo o ar e os animais. Isto devido aos metais pesados serem altamente reativos, sendo 

capazes de interagir com outras substâncias presentes no meio ambiente, além serem 

biocumulativos (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2011). Alterações na diversidade de 

microrganismo do solo contaminado por metais pesados ocorre com a seleção dos mais 

tolerantes. Algumas espécies podem ser eliminadas e outras podem ter seu tamanho de 

população aumentado ou diminuido (GILLER et al., 1998). 

1.1. Metais pesados e contaminação ambiental 

A atividade mineradora traz grandes consequências para o meio ambiente, como 

intoxicação dos organismos aquáticos, severas modificações na fauna e flora aquáticas e 

diminuição da biodiversidade das espécies sobreviventes (MARIANO, 2001). Os metais 

pesados estão naturalmente no solo, porém devido a fatores como as atividades antrópicas 

oriundas principalmente do processo de mineração, tem aumentado consideravelmente a 

concentração de metais pesados no solo, água e atmosfera (DARBON et al., 1992). Emissões 

contínuas de metais pesados podem ser absorvidos por vegetais e animais, causando 

intoxicações em todos os níveis da cadeia alimentar (MARKERT et al., 2007). A atividade 

cumulativa dos metais pesados no solo ocorre através de diversos processos e fontes,  como a 

queima de combustíveis fósseis, mineração, fundição de minérios metálicos, resíduos 

municipais, pesticidas, uso de pigmento e baterias (DARBON et al., 1992). 

   O ministério do meio ambiente, junto ao conselho nacional do meio ambiente 

estabelecem na RESOLUÇÃO Nº 460, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013, que altera a 

Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 420/2009 (altera o prazo do 

art. 8º e acrescenta novo parágrafo) e Altera a Resolução CONAMA no 420, de 28 de dezembro 

de 2009, que dispõe sobre a concentração máxima que algumas substâncias inorgânicas, como 

íons metálicos, podem ser encontradas no meio ambiente, para fins de fiscalização e de proteção 

ao meio ambiente já encontra-se estabelecido, conforme TAB.(1).  
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TABELA (1): Valores orientadores para solos e para águas subterrâneas CONAMA. 

 

Substância 
Solo (mg.kg-1 de peso seco) 

Água 

Subterrânea 

(µg.L-1) Agrícola Residencial Indústrial 

Arsênio 35 55  750 10 

Cádmio 3 8  20 5 

Ferro - - - - 2450 

Manganês - - - - 400 

Chumbo 180 300 900 - 10 

Cobre 200 400 600 - 2000 

Alumínio - - - - 3500 

Legenda: Valores estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009 que 

dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de atividades antrópicas. A Resolução Nº 460, de 30 de dezembro de 

2013, altera a Resolução CONAMA nº 420/2009 (alterando o prazo do art. 8º, e acrescenta novo 

parágrafo). 

A resolução Nº 460, de 30 de dezembro de 2013, altera a Resolução CONAMA nº 

420/2009 (altera o prazo do art. 8º, e acrescenta novo parágrafo). O Art. 1º  do art. 8 da 

Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-

CONAMA, publicada em 30 de dezembro de 2009, Seção 1, página 81 a 84, passa a vigorar 

com a seguinte redação: "Art. 8º Os VRQs (Valores de referência de qualidade do solo) para 

substâncias químicas naturalmente presentes serão estabelecidos pelos órgãos ambientais 

competentes dos Estados e do Distrito Federal até dezembro de 2014. E acrescenta o parágrafo 

3º onde informa que os Estados e o Distrito Federal informarão trimestralmente ao Ministério 

do Meio Ambiente e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA os resultados das 

ações adotadas. 
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 A região do quadrilátero ferrífero é uma área muito antiga e bastante explorada pela 

indústria mineradora. Ainda não existem muitos estudos sobre as interações das plantas e do 

solo, na presença dos metais pesados em contato, com a água, o solo e os microrganismos 

presentes na região. 

A contaminação de sedimentos com metais pesados na bacia hidrográfica do Rio do 

Peixe, no Estado de Minas Gerais, entre os municípios de Itabira e Nova Era, pertencente ao 

Quadrilátero Ferrífero, região que apresenta um cenário geológico distinto e diversas atividades 

antrópicas foi alvo de estudo. Devido a essas condições, foram realizados ensaios utilizando a 

técnica analítica de espectrometria de emissão óptica com plasma, a fim de quantificar as 

concentrações de Al, Ca, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti e Zn nos sedimentos de fundo. Este trabalho 

comprovou a existência de valores indicativos de contaminação ambiental por metais pesados 

(NASCIMENTO et al., 2018). Para avaliar as contribuições antropogênica que ocasionaram a 

contaminação ambiental mediada por pesados foram utilizados os valores de referências 

(backgrounds regionais) propostos por Costa (2015), pois o Brasil não possui valor de referência 

adaptado em relação às condições geológicas locais para a avaliação da qualidade dos 

sedimentos de fundo. Os valores de referência utilizados (em mg.kg-1) de backgrounds de 

metais pesados encontrados em sedimentos do quadrilátero ferrífero, segundo, Costa (2015), 

apresentam os valores para arsênio: 17,55; alumínio (Al): 45.200,00; cobre (Cu): 48,34; ferro 

(Fe): 281.000,00; manganês (Mn): 3.264,00; chumbo (Pb):  45,40 e cádmio (Cd): 2,07 (COSTA, 

2015). 

Testamos no projeto alguns metais pesados, sendo os mais presentes da região sendo de 

importância economica e na área da saúde. Serão utilizados os metais descritos abaixo, eles 

foram escolhidos devido a capacidade já conhecida de genotoxicidade, por estarem presentes e 

normalmente em grande quantidade na constituição do solo do Quadrilátero Ferrífero.  

1.1.1 Arsênio 

O arsênio é considerado o vigésimo elemento um dos mais abundante da crosta terrestre, 

encontrado na natureza normalmente associado a compostos sulfurosos de ferro, sendo a 

arsenopirita (FeAsS) (OLSEN, E.J. et al., 1999; ROY, M. et al., 2015; SILVA, J.C.M., 2016). 

Os processos de intemperismos e a extração realizada pelas mineradoras pode levar à liberação 

desse metalóide no solo e acometer também corpos de água adjacentes (LIÈVREMONT et al., 

2009; TSAI et al., 2009). Além da atividade mineradora, a industria farmacêutica, bem como 
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as indústrias de fabricação de vidro e a de produtos agrícolas, podem contribuir para a liberação 

do metalóide no meio ambiente (LIÈVREMONT et al., 2009). 

O arsênio está presente na natureza sob diversas formas químicas sendo a orgânica e a 

inorgânica, está presente em diversos complexos biológicos e industriais como na produção de 

vidros e materiais utilizados como semi ou fotocondutores (HOWARD et al., 1993 & 

STUMMEYER et al., 1996). O As também é utilizado atualmente na agricultura, estando 

presente na composição de herbicidas e inseticidas, assim como também na flora e fauna 

marinha, pois as vias metabólicas desses organismos contêm em sua composição nitrogênio e 

fósforo, possuindo a capacidade de realizar trocas químicas com o arsênio (BURGUERA et al., 

1993). O arsênio também pode estar presente em águas naturais, sendo chamado assim de 

arsenito (As3+), (As5+) arsenato, íon monometilarsônico (MMA) e íon dimetilarsínico (DMA). 

Em águas subterrâneas o arsênio se encontra na forma de arsenito e também de arsenato 

(ANDERSON, 1996).  

 Pode ser encontrado no ambiente em estados oxidativos diferentes. O arsênio pode ser 

encontrado na forma de arsenato “As5+”, arsenito “As3+”, arsênio elementar (As0) e arsenieto 

(As-III), sua mobilidade permite sua presença em diversas condições ambientais (TSAI et al., 

2009). As formas inorgânicas (As5+) e (As3+), são as principais formas encontradas em 

ambientes aquáticos, sua proporção é dependente de processos biológicos e condições físico-

químicas (ESCALANTE et al., 2009; LIAO et al., 2011). As0 e arsina (AsH3) são encontrados 

em ambientes extremamente redutores. O (As5+) é a forma inorgânica de As em ambientes 

aeróbicos com alto Eh (potencial oxidação-redução) e pH baixo, enquanto que, inversamente, 

(As3+), se torna dominante em ambientes anaeróbicos, com baixo Eh e pH alto. Além de ser 

menos tóxico que (As3+), o (As5+), tem a tendência de ser fortemente adsorvido ligando-se com 

minerais inorgânicos, especialmente minério de ferro e óxidos de alumínio, sendo imobilizado 

no sedimento, enquanto que (As3+) é considerado mais solúvel mantendo-se biodisponível na 

água (OREMLAND & STOLTZ, 2005). Portanto, dependendo das características abióticas do 

ambiente, como o potencial redox e o pH, estados oxidativos distintos do As podem predominar. 

1.1.2 Ferro 

O elemento ferro é o quarto metal mais abundante na crosta terrestre e o maior aceptor 

de elétrons do solo (REIS, 2013). O cloreto de ferro III ( Cloreto Férrico) é obtido através da 

reação direta do óxido de ferro III em resultado do processo de ustulação de rejeitos de carvão, 

com o ácido clorídrico comercial (LEPREVOST, 1975). 
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A produção do coagulante cloreto férrico, utiliza como fonte de ferro o resíduo do 

processo de ustulação de rejeitos piritosos relacionado a mineração do carvão a fim de obter um 

produto de qualidade no mercado de coagulantes para o tratamento de água e efluentes líquidos 

(LOPES et al.,2015). O cloreto de ferro III é utilizado no tratamento de esgotos industriais e 

domésticos (SPIRO & STIGLIANI, 2009). Na manufatura de cores, pigmentos e tintas; como 

um agente clorificante e como catalisador em reações de cloração de aromáticos (PATNAIK, 

2003). O cloreto de ferro III foi introduzido no processo de fotogravura por ser um composto 

pouco tóxico em comparação com os ácidos que eram utilizados anteriormente, como o caso 

do ácido nítrico. O descarte indevido da solução de cloreto de ferro III pode causar danos 

ambientais, como a alteração de pH, exterminação de determinadas colônias de bactérias e 

fungos, além de corrosão de estruturas metálicas submersas (NISHIYAMA et al.,2012). 

1.1.3 Manganês 

O manganês é encontrado na natureza combinado a outros elementos formando 

minerais, na sua maioria, óxidos. Está disperso em rochas, geralmente estão sob a forma de 

óxidos, hidróxidos, silicatos, sulfatos e carbonatos (HAROLD & TAYLOR, 1994). O manganês 

pode chegar ao mercado no estado natural ou tratado. O tratado é beneficiado de acordo com a 

utilização industrial do mineral, podendo ser utilizado na fabricação de baterias, em largo uso 

na agricultura através da utilização na composição de fertilizantes, fungicidas e também na 

fabricação de rações. Também é utilizado como agente de secagem de pintura, agentes 

oxidantes para corantes, aromatizantes e agentes de vedação, no meio ambiente as aplicações 

vão desde o tratamento de água, aditivos de combustão, e na hidrometalurgia (urânio e zinco). 

A utilização não metalúrgica do mangânes está relacionada como agente corante em vidros, 

produtos da cerâmica vermelha, e, no caso dos óxidos de manganês, são utilizados como: 

oxidantes na manufatura de cloro, cromo e oxigênio; desinfetante, como em algumas aplicações 

do permanganato de potássio; agente de secagem de tintas; corante ou descorante (agente de 

branqueamento) do vidro, devido às propriedades oxidantes do metal; componentes de pilhas e 

baterias. O permanganato de potássio e o sulfato de mangânes são um dos mais importantes 

produtos obtidos com base no minério de grau químico. O permanganato de potássio (KMnO4) 

é um agente oxidante utilizado na purificação em processos químicos, como tratamento de água, 

controle de poluição, pois possui a capacidade de eliminar odores e gostos indesejados. 

(SAMPAIO et al.,2008). O manganês proveniente do sulfato de manganês e do cloreto de 

manganês, que são encontrados em solo contaminado, reage com a água formando um 
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complexo (Mn6.H2O), que consegue penetrar facilmente no organismo. O metal dissolvido em 

água consegue atravessar a massa encefálica, se acumulando no cérebro, podendo ocasionar 

neurotoxicidade (HERNÁNDEZ, R.B. et al., 2011). 

1.1.4 Cádmio 

Dentre os metais pesados, o cádmio é considerados o mais perigoso, os íons desse metal 

não participam de nenhuma via metabólica (FRIBERG et al., 1974). O cádmio, inibe as funções 

das proteínas que possuem pontes dissulfeto devido a sua afinidade pelos grupos sulfidrilas, 

também compete com vários íons bivalentes como Ca2+, Zn2+ e Mn2+ por sítios de ligação de 

metais nos sistemas biológicos. Este metal, pode ainda ligar-se a nucleotídeos levando a quebra 

da fita de DNA, ocasionando possíveis mutações (WANG et al., 1997). O cádmio é 

principalmente obtido como subproduto da refinação do zinco (DI TOPPI & GABRIELLI, 

1999). É separado do zinco pela precipitação com sulfatos ou através do processo de destilação. 

O zinco e o cádmio estão nos minerais na forma de sulfetos que quando em combustão originam 

óxidos e sulfatos e o cádmio é separado devido a maior facilidade que apresenta para 

sofrer redução. O metal, além de ser obtido da mineração e metalurgia do sulfeto de zinco, 

também é adquirido, em menor quantidade da mineração de chumbo e cobre (COLIN, B., 

2005). É muito empregado na fabricação de pilhas e foi descoberto em 1817 por Friedrich 

Strohmeyer. A exposição ao cádmio se dá predominantemente através de água e alimentos 

contaminados, inalação de fumaça de cigarros e utilização de águas contaminadas na irrigação 

ou mesmo pelo solo contaminado (PRASAD, 1995). Em bactérias, o cádmio é internalizado 

pelo sistema de transporte do magnésio, enquanto que em plantas o cádmio entra pelo sistema 

de transporte do cálcio (LIMA, 2007). O elemento cádmio tem meia-vida de aproximadamente 

10 anos, o que o torna um contaminante cumulativo (WAALKES, 2000). O cádmio é um 

elemento químico altamente tóxico para seres humanos, sendo absorvido através dos tratos 

respiratório e intestinal (BERNARD & LAUWERYS, 1984; HALLENBICK, 1984). Foi 

designado carcinógeno humano e animal pela “International Agency for Research on Cancer” 

e o “US National Toxicology Program”. A exposição ocupacional ao cádmio está relacionada 

ao câncer de pulmão e ao câncer de próstata (ROMAN et al., 2002).  
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1.1.5 Cobre 

O cobre é um elemento muito difundido na natureza. Trata-se, no seu estado puro, de 

um metal flexível muito utilizado na fabricação de moedas, fios elétricos, tubulações, 

encanamentos de água quente, e em combinação com outros metais para a produção de ligas e 

chapas metálicas. Os compostos de cobre são usados na agricultura, no tratamento da água para 

controle de algas (sulfato de cobre pentahidratado), na preservação de madeira, couro e tecidos 

e como aditivo em alimentos. O cobre elementar não se degrada no ambiente. As principais 

fontes antropogênicas do metal são: mineração, fundição, queima de carvão como fonte de 

energia e incineração de resíduos municipais. Pode ser encontrado em animais (ostras e 

mexilhões), plantas, alimentos e bebidas. No ar, o cobre geralmente é encontrado na forma de 

óxidos, sulfatos e carbonatos. As partículas, dependendo do tamanho, sofrem deposição seca 

ou são arrastadas pela água da chuva. O cobre é um elemento essencial aos organismos vivos 

em pequenas quantidades. Entretanto a ingestão de sais de cobre pode produzir vômito, letargia, 

anemia hemolítica aguda, dano renal e hepático e, em alguns casos, morte. A ingestão de água 

contendo altas concentrações do metal pode produzir também náusea, vômito, dor abdominal e 

diarreia. (AZEVEDO, 2003; KLASSEN, C.D., 2013).  

Foi confirmada a associação entre a exposição ocupacional em fundições de cobre e 

câncer pulmonar (MARSH et al.,1989). O elemento cobre é um micronutriente necessário ao 

desenvolvimento vegetal, porém o excesso torna se tóxico a muitas espécies, devido à formação 

de radicais livres que danificam as células, ou pela interação com proteínas que prejudicam 

processos celulares (YRUELA, 2009). No ambiente aquático encontram-se as maiores 

concentrações de cobre devido aos pesticidas despejados inadequadamente, processos 

industriais como produção de baterias e o despejo de efluentes e também no controle de algas 

em piscinas (SONG et al., 2011).  

O teor natural de cobre em solos é variável, depende da rocha matriz e da intensidade 

dos processos de formação do solo (fisico-químico e biológico) sobre a rocha (KING, 1996). A 

presença de cobre na água ameaça a saúde humana e dos organismos aquáticos (HU et al., 

2007). O sulfato de cobre (CuS04) é utilizado também como biocida, substância conhecida pela 

capacidade  de eliminar microrganismos, o sulfato de cobre é muito utilizado também como 

pesticida (KRUMBEIN, 1988). 
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1.1.6 Alumínio 

O alumínio é liberado no meio ambiente através de processos como erupções vulcânicas, 

erosão do solo e atividades antropogênicas (FERREIRA et al., 2008). A indústria do alumínio 

metálico está vinculada às produções de bauxita, hidróxido de alumínio e alumina (EVANS, 

K., 1995; LOWE, B. M., 1992). O cloreto de alumínio (AlCl3) é um importante catalisador nas 

indústrias química e petroquímica, usados também em desodorantes e na produção de 

detergentes. O alumínio é utilizado também como coagulantes atuando na redução da matéria 

orgânica no tratamento de água, aumentando a ocorrência do metal em água potável 

(FERREIRA et al., 2008). A presença de alta concentração Al no solo inibe o crescimento e o 

desenvolvimento das raízes, alterando assim a absorção de água e nutrientes, tornando o 

desenvolvimento das plantas reduzido (CASSIOLATO et al., 2000; KOCHIAN, 1995).  

A ingestão do alumínio ocorre através de água e alimentos contaminados com o metal, 

pode ser ingerido também pela presença de corantes industrializados e conservantes utilizados 

na indústria alimentícia. A utilização de sais de alumínio como princípios ativos em 

antitranspirantes possui atividade estrogênica, que está relacionado ao aparecimento de câncer 

de mama (DARBRE, 2013). O alumínio pode causar danos cerebrais, além de desencadear 

processos redox (FERREIRA et al., 2008). 

1.1.7 Chumbo 

O metal chumbo é considerado um elemento tóxico, não essencial ao organismo e 

bioacumulativo. O chumbo afeta todos os órgãos e sistema do organismo. O chumbo produz 

efeitos deletérios sobre muitos processos bioquímicos, afetando a síntese do grupo heme de 

proteínas, além de sua habilidade de inibir ou imitar a ação do cálcio, interagindo com proteínas 

(MOREIRA, F.R.; MOREIRA, J.C., 2004). As fontes comumente relacionadas à exposição ao 

chumbo são através do solo, ar, alimentos contaminados com o metal (PAOLIELLO et al., 

2002). A toxicidade do chumbo está relacionada à várias atividades bioquímicas que podem 

atingir o sistema nervoso, renal, sanguíneo, endócrino, além do sistema gastrointestinal e 

reprodutivo (GOYER, R.A., 1991). O chumbo interfere no funcionamento de membranas 

células e enzimas, o metal é capaz de formar complexos estáveis com outros elementos 

químicos contendo enxofre, fósforo, nitrogênio ou oxigênio (grupamentos –SH, – H2PO3, –

NH2, –OH), que doam elétrons para o chumbo (MOREIRA, F.R.; MOREIRA, J.C., 2004). O 

chumbo é utilizado em indústrias como as mineradoras, na confecção de baterias é utilizado 
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também na produção de tintas (FERREIRA et al.,2007).  

1.2. Biorremediação 

A biorremediação engloba processos que utilizam microrganismos como, bactérias, 

fungos ou leveduras, para a diminuição, completa remoção ou ainda a diminuição da toxicidade 

de um contaminante no meio ambiente, principalmente de metais pesados (YAKUBU, 

2007). Não são processos rápidos, porém são processos alternativos e ecologicamente viáveis, 

que possuem um custo menor e que através de pesquisas científicas tem demonstrado bastante 

eficientes (GAYLARDE et al., 2005). Os processos de biorremediação são ainda mais 

importantes atualmente devido à alta concentração de contaminantes oriundos das atividades 

industriais ocasionadas pelo aumento do crescimento populacional (BRITO et al., 2004). Os 

métodos convencionais utilizados para a remoção de metais de efluentes industriais são: 

precipitação, redução ou oxidação química, troca iônica, filtração, tratamento eletroquímico, 

osmose reversa, tecnologia de membranas e recuperação por evaporação (AHLUWALIA & 

GOYAL, 2007). Porém, essas metodologias podem ser ineficazes ou de custo elevado, 

principalmente se os metais estão em altas concentrações na faixa entre 1-100 mg/L (LOU & 

LIN, 2008).  

Em relação ao meio ambiente, a mineração é das atividades antropogênicas que mais o 

afeta negativamente, devido a diversos impactos advindos da extração de minerais diretamente 

do subsolo e também devido ao pós tratamento inadequado dos rejeitos. Devido à crescente 

demanda tecnológica, a extração de minérios é muito realizada e a dispersão de metais pesados 

no meio ambiente crescente (HATJE et al., 2017). 

A ação antrópica altera a qualidade do solo, água e do ar. Os rejeitos industriais são 

descartados em grande quantidade e inadequadamente na natureza, ocasionando diversos 

prejuízos ecológicos (DELLAMATRICE, 2005). Alguns microrganismos exibem capacidade 

de crescer em elevadas concentrações de metais. Essa capacidade pode ser resultado de diversos 

mecanismos intrínsecos ou induzidos (adaptativos), capazes de modificar a estrutura química 

dos componentes tóxicos, transformar os poluentes em uma estrutura menos tóxica em relação 

à molécula original ou até mesmo eliminar completamente a toxicidade de substâncias (BRITO 

et al., 2004) (GOMES et al., 1998). 

As tecnologias utilizadas nos processos de biorremediação são bastante complexas e 

requerem estudos aprofundados , como o conhecimento sobre os tipos de contaminantes e seus 

riscos para o meio ambiente, para a saúde dos seres humanos e animais, bem como um estudo 



 

24 

 

sobre a composição geológica do ambiente que foi contaminado e também da legislação vigente 

(BALAN, 2001). Devido a atual importância dos processos de biorremediação e a necessidade 

urgente de encontrar novas metodologias, que sejam menos nocivas ao meio ambiente, as 

pesquisas científicas nesta área são importantes e necessárias para a identificação de novos 

microrganismos que possuem a capacidade de utilizar seus mecanismos de adaptações em 

processos de biorremediação, auxiliando assim de forma efetiva na recuperação de áreas 

contaminadas com componentes tóxicos. 

Os termos resistência e tolerância são atualmente utilizados como sinônimos. A 

definição de resistência é como a habilidade de sobreviver a metais tóxicos por mecanismos de 

detoxificação produzidos em resposta direta ao metal. A tolerância, por outro lado, seria a 

habilidade de sobreviver à toxicidade de metais por meio de propriedades intrínsecas do 

organismo (GADD, 1992). Dentre os mecanismos de tolerância aos metais pesados, estão o 

seqüestro intra e extracelular, através da presença de bombas de efluxo, ou da redução e 

deposição enzimática (BIRCH & BACHOFEN, 1990; GOMES et al., 1998; NIES, 1999).  

1.3. O uso de bactérias na remoção de metais 

Apesar dos municípios e cidades que compõem o Complexo do Quadrilátero Ferrífero 

estarem em atual e frequente processo de exploração, devido à grande demanda da indústria, a 

região  possui vasta diversidade microbiana. Estudos realizados com as bactérias coletadas da 

região demonstraram o potencial biotecnológico das mesmas (CANESCHI, W. L. et al.; 

FELESTRINO, E.B. et al., 2017). Amostras de solo, oriundas de mineradoras desativadas, 

localizadas nos municípios de Sabará e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, apresentaram 

bactérias dos gêneros: Burkolderia, Serratia, Bacillus, Stenotrophomonas e Artrobacter, que 

possuem alto potencial para a utilização em processos de biorremediação de cobre, cromo e 

níquel em solo e água (LOPES, 2016). As bactérias dos gêneros Burkolderia e Arthrobacter, 

apresentaram especificamente a capacidade metabólica de biossorção e interiorização de metais 

pesados. Demonstrando que bactérias isoladas do Quadrilatéro Ferrífero apresentam alta 

atividade metabólica, pela capacidade de degradação de fontes de carbono, que são processos 

primordiais no ciclo biogeoquímico e em biorremediação. Especificamente, os microrganismos 

isolados dos solos de Sabará e Brumadinho apresentam diversidade funcional para degradação 

de aminoácidos, compostos fenólicos, além de apresentar também genes funcionais com a 

capacidade de remoção e interiorização de metais oriundos dos resíduos de mineração, que 

podem serem utilizados em processos de biorremediação (LOPES, 2016). 
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Bactérias redutoras de sulfato também já foram identificadas em regiões do Quadrilatéro 

Ferrífero. Esses microrganismos que também podem ser utilizados no tratamento de efluentes 

de processamento mineral especificamente em drenagem ácida, conseguem realizar a 

precipitação dos metais, através dos seus mecanismos adaptativos. Além disso, podem ser 

cultivados em biorreatores, auxiliando assim no tratamento e na recuperação dos metais que 

estão dissolvidos nas águas de drenagem, sob a forma de sulfetos (DE JESUS, 2011).  

Amostras de solo e água foram coletadas de dois locais da Bacia do Rio das Velhas, 

sendo a corrente Mina, localizada adjacente a uma usina de beneficiamento de ouro e a corrente 

Mutuca, que não sofre influência de atividades antrópicas e faz parte da estação de tratamento 

de água da empresa de saneamento básico de Minas Gerais (COPASA). As amostras 

apresentaram predominância de bactérias pertencentes aos filos Proteobacteria e Bacteroidetes. 

Além da presença de Alphaproteobacteria que pode estar relacionadas como potenciais 

indicadores biológicos de sedimentos ricos em arsênio (REIS, 2013). 

A mobilidade do arsênio em amostras de solo na presença de matéria orgânica e 

bactérias redutoras de sulfato (BRS) também tem sido alvo de estudo, com o propósito de 

biorremediação de áreas contaminadas com o uso de bactérias resistentes. A capacidade desses 

microrganismos de mobilização do arsênio, através da deposição da matéria orgânica testadas 

no solo e a da diversidade bacteriana dos solos da caverna foi demostrada em microrganismos 

de solo coletados das minas de ouro desativadas: Mina Velha, Mina Chico Rei e a Mina Santa 

Rita (LOPES, 2014). 

A biorremediação de áreas contaminadas com arsênio foram alvo de estudo com a 

utilização de bactérias consorciadas sendo, Pantoea agglomerans, Enterobacter sp., 

Citrobacter sp., Cupriavidus metallidurans, Ralstonia sp. e Burkholderia cepacia  prospectadas 

em áreas de minas subterrâneas da região do Quadrilátero Ferrífero. Os microrganismos 

apresentaram a capacidade de  oxidar compostos orgânicos levando à  precipitação como sulfeto 

de arsênico. A remoção de íons arsênico e sulfeto utilizando tratamentos biológicos é de grande 

importância  e amplia a possibilidade de alternativas de baixo custo para o tratamento de águas 

residuais (MATOS et al., 2018).  

Amostras coletadas do sedimento do Córrego da Mina, região pertencente ao 

Quadrilátero Ferrífero e muito impactada pela ação mineradora, apresentaram concentrações 

superiores de arsênio às permitidas pela lei brasileira (CONAMA) e pelo Guia Canadense de 

Qualidade Ambiental. A região de estudo já é conhecida por conter muitos metais pesados em 

sua composição. As bactérias predominantes no sedimento do Córrego da Mina são as dos filos 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sulfides
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sulfides
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biological-treatment
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Proteobacteria e Bacteroidetes. As cepas encontradas e sequenciadas apresentam genes 

responsáveis pela transformação de arsênio. As bactérias responsáveis pela capacidade de 

reduzir As5+ e de As3+, foram as dos gêneros Thermomonas sp. e Pannonibacter sp., descritos 

pela primeira vez como gêneros transformadores de arsênio (COSTA, 2014). Outra pesquisa 

foi realizada em amostras de águas coletadas na Lagoa Gambá, na cidade de Ouro Preto, um 

consórcio bacteriano foi isolado das águas da lagoa e demonstraram a capacidade de 

metabolização de sulfato e arsênio. Os microrganismos encontrados foram os das espécies: 

Burkholderia cepacia, Citrobacter sp., Ralstonia sp., Enterobacter sp., Cupriavidus 

metallidurans e Pantoea agglomerans (MOREIRA, 2013). 

Outro estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa, desenvolvido na Serra da Moeda, 

isolou microrganismos da planta endêmica de espécie Mimosa calodendrum (Fabaceae) que 

apresentaram resistência ao arsênio. Uma das  bactérias, isolada de raízes desta planta foi 

identificada como Alcaligenes faecalis. Essas pesquisas demonstraram que a bactérias 

associadas às plantas da região podem apresentar também o potencial de rizorremediação do 

solo e adaptação de plantas, podendo ser utilizadadas na recuperação de áreas de degradação 

ambiental  (FELESTRINO et al., 2017). 

Em relação ao manganês a biorremediação ocorre através de três principais mecanismos, 

todos eles estão envolvidos na imobilização do metal pelos microrganismos através de 

processos de biossorção, acumulação intracelular e biomineralização (GADD, 2007). Estudo 

realizado com amostras de bactérias isoladas do munícipio de Ouro Preto demonstrou que a 

estirpe de Serratia marcescens, que foi isolada de águas de drenagem de mina, apresenta 

potencial para ser utilizada na remoção do Mn2+, uma vez que é ela é capaz de oxidá-lo para 

Mn3+
 e Mn4+

 (QUEIROZ et al., 2018).  

Outros estudos realizados com bactérias isoladas de frutos originados do café e do cacau 

foram conduzidos a fim de  avaliar a capacidade de crescimento  bacteriano em concentrações 

de ferro de 5, 500 e 1000 mg/L. Os isolados utilizados são pertencentes ao banco de 

microrganismos da Universidade de Lavras (UFLACESB 127 (Bacillus simplex), bactérias do 

solo do Cerrado, UFLASCF 590 (Bacillus subtilis) bactérias do café e UFLADR 6.12 

(Acetobacter tropicalis) bactérias presentes no cacau), essas bactérias são conhecidas pela 

capacidade de reduzir o ferro III, utilizando o metal para seu próprio crescimento (REIS, 2013).  

Como descrito acima, o uso de microrganismos para a remoção de metais tem sido alvo 

de muitos estudos. No entanto, dentro dos processos de remoção destes metais, as condições do 

meio em que esses microrganismos precisarão atuar podem ser os mais inóspitos para o 
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crescimento bacteriano, como extremos de pH, meio altamente oxidante, baixa disponibilidade 

de carbono, entre outros. Por isso, estudos que procurem microrganismos com capacidades 

adicionais são muito interessantes. Abaixo destacaremos algumas características que serão 

exploradas neste trabalho e sua importância biotecnológica. 

1.4. Produção de Biofilme 

O biofilme é definido como uma comunidade bacteriana aderida a uma matriz 

polimérica, superfície inerte ou biológica com taxa de crescimento e nível de transcrição 

diferentes das bactérias livres. Funcionando como proteção contra antimicrobianos naturais, 

amebas, surfactantes, substâncias tóxicas e ameaças ambientais (COSTERTON, 1999). 

Apresenta também um papel importante como meio de comunicação entre os microrganismos, 

por garantir a proximidade de grupos fisiológicos dependentes metabolicamente (MEYER-

REIL, 1994; DUNNE, 2002; DONLAN & COSTERTON, 2002). Diversos estudos 

demonstram que a produção de biofilme pelas bactérias de maneira simbiótica está relacionada 

à proteção e tolerância às condições ambientais de estresse (COSTERTON J.W., 1995; 

CHMIELEWSKY R.A.N., FRANK J.F., 2003). A resistência dos microrganismos presentes no 

biofilme está relacionada à fisiologia e arquitetura do biofilme, como a produção de enzimas 

que degradam substâncias nocivas, alterações fisiológicas e as interações entre espécies 

(MATTILA T.S., WIRTANEN G.,  1992; SIMOES M., SIMOES L.C., VIEIRA M.J., 2010). 

A capacidade de produção de biofilme pelas bactérias é importante para as áreas médicas, 

indústrias de alimentos, biorremediação ambiental. O biofilme envolve diversos processos de 

troca energética e ciclagem de nutrientes. Algumas espécies presentes no biofilme tem a 

capacidade de degradar compostos orgânicos (AZIM, 2009). 

Na fase madura do biofilme ocorre o desenvolvimento da sua composição e estrutura, 

essas características podem ser utilizadas em processos de remoção de vários contaminantes 

(HOLDING et al., 2003; WU et. al., 2014). O biofilme possui a capacidade de absorção 

principalmente de nitrogênio e fósforo envolvendo processos de utilização para o próprio 

crescimento ou a transformação em fósforo solúvel disponível para outros organismos. Agindo 

como depósito temporário de nutrientes e auxiliando na diminuição de matéria orgânica nos 

processos de eutrofização, o biofilme pode ser utilizado no tratamento de águas residuais (WU 

et al., 2014).  

 

http://www.imedpub.com/scholarly/computational-biology-journals-articles-ppts-list.php
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1.5. Processos redox e pH 

Em condições celulares estáveis, existe equilíbrio entre a produção de radicais livres e 

a neutralização através dos sistemas antioxidantes (CAROCHO, M., FERREIRA, I. C. F. R., 

2013). Porém, sob determinadas condições, como na produção excessiva de radicais livres ou 

a deficiência dos sistemas antioxidantes, ocorre a formação de lesões aos constituintes celulares, 

como peroxidação dos lipídeos de membrana, oxidação de receptores hormonais, proteínas e 

danos ao material genético, como as oxidações de bases do DNA que podem provocar processos 

mutagênicos e tumorais (MAGDER, S., 2006; LAMBETH, J. D., NEISH, A. S., 2014; 

SVILAR, D. GOELLNER, E. M.; ALMEIDA, K. H., SOBOL, R. W., 2010). As principais 

moléculas combatentes dos processos redox, são agentes óxidos redutores e o sistema de defesa 

antioxidante em sistemas aeróbios. A proteção celular possui um sistema antioxidante de defesa 

que atua em duas fases. Uma que atua na detoxicação do agente antes que ele possa causar uma 

lesão. Essa linha é composta por glutationa reduzida (GSH), superóxido-dismutase (SOD), 

catalase, glutationa-peroxidase (GSH-Px) e vitamina E. A outra linha de defesa tem a função 

de reparação da lesão, é composta pelo ácido ascórbico, pela glutationa-redutase (GSH-Rd) e 

pela GSH-Px, entre outros. A vitamina D é um antioxidante estrutural da membrana. A maior 

parte dos agentes antioxidades estão presentes no meio intracelular (ROSS, D., MOLDEUS, P., 

1991; HEBBEL, R.,P., 1986).  

Os radicais livres como espécies reativas de oxigênio (ROS), ânion superóxido (O2
•-), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (HO•) e outros, são produzidos por agentes 

endógenos e exógenos.  As fontes endógenas de geração de ROS são peroxissomos, NADPH 

oxidase, xantina oxidase, mitocôndria e citocromo P-450 (AFANAS'EV, I, 2014; BLAKE, R, 

TROUNCE, I. A., 2014). As fontes de origem exógenas ocorrem através da exposição à 

radiação, cigarro, pesticidas, uso de drogas, exercícios físicos em excessos e solventes 

(CAROCHO, M., FERREIRA, I. C. F. R, 2013).  

O peróxido de hidrogênio é um potente agente oxidante, superior ao dióxido de cloro e 

permanganato de potássio. Através da atividade de catálise, o peróxido de hidrogênio pode se 

converter a um radical hidroxila (•OH) e é menos reativo somente que o elemento flúor. Pode 

também ser empregado como um agente redutor. É um metabólito natural em muitos 

organismos e que quando decomposto, forma oxigênio e água. (PRICE, D., WORSFOLD, 

P.J., MANTOURA, R.F.C., 1992). 
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 É reconhecido como o oxidante mais eficiente na conversão de SO2 em SO4. O 

tratamento de solos através da oxidação química com o peróxido de hidrogênio pode ser 

realizado em hidrocarbonetos, solvente, resíduos da indústria do petróleo, pesticidas 

(KLEISER, G.; FRIMMEL, F. H.; S.C.I., 2000).  

O bromato de potássio (KBrO3) é caracterizado por um pó branco e incolor. É inodoro 

e insípido. Ele se dissolve em água e é utilizado como substância química em laboratório, 

agentes oxidantes em produtos capilares, aditivo alimentar em farinhas, cereais maltados, 

utilizado também na fabricação de cerveja ou destilação de cerveja. Pesquisas realizaram 

ensaios em células renais de ratos e verificaram que a substância tem a capacidade de induzir 

tumores em células renais de ratos. O bromato de potássio também induz a formação de de 8-

oxo-7, 8-di-hidro-2'-desoxigguanosina (8-oxodG), produto da  oxidação do DNA. Na produção 

e utilização do bromato de potássio, podem ser liberados indevidamente no meio ambiente 

através de resíduos da substância (PUBCHEM, 2019). 

 As reações de oxido-redução são primordiais para a manutenção da vida no planeta 

Terra. Essas reações relacionam -se com o potencial redox, que pode ser descrito como a medida 

de tendência do ambiente em ganhar ou ceder elétrons (MADIGAN et al., 2010). A partir de 

processos de oxidação dos materiais reduzidos os seres vivos obtém energia, removendo 

elétrons de substâncias inorgânicas e orgânicas a fim de capturar a energia disponível.  Esse 

processo é afetado por pH, pressão e composição atmosférica, temperatura e também o quanto 

de substrato disponível (MOREIRA, S., 2002). 

O pH é um dos parâmetros físico-químicos mais descritos e capazes de influenciar o 

crescimento dos microrganismos. Sabe- se que os valores de pH afetam a solubilidade dos 

minerais no solo, influenciando assim na disponibilidade de nutrientes. Por exemplo, o ferro, 

manganês são menos disponíveis em valores de pH acima de 7,0., enquanto o ferro, alumínio e 

manganês atingem níveis tóxicos em valores de pH menores que 5,0 e estão menos disponíveis 

em valores muito altos ou muito baixos (MOREIRA, S., 2009). Outra característica marcante 

do Quadrilátero ferrífero é a grande variação de pH do solo. A maior parte das bactérias 

possuem um pH ótimo próximo da neutralidade ou em ambiente alcalino na escala de (6,8 - 

7,5). Algumas só sobrevivem em pH mais baixo (4,0 - 6,0), criando elas próprias estas 

condições ao produzirem ácido através da degradação dos hidratos de carbono. São poucas as 

bactérias que têm preferência para condições fortemente alcalinas (8,5 - 9,0) (PEREIRA, R., 

2001).  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8-oxo-7%2525252525252525252C8-dihydro-2%25252525252525252527-deoxyguanosine
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8-oxo-7%2525252525252525252C8-dihydro-2%25252525252525252527-deoxyguanosine
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8-oxodG
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1.7 Tolerância à Luz UVC 

 A região do Quadrilátero Ferrífero possui alta incidência e oscilações  de luz UV 

durante o dia, por isso o conhecimento do comportamento das bactérias isolados do 

Quadrilatéro Ferrífero é de grande interesse. A radiação não ionizante compreende a luz 

ultravioleta que apresenta comprimento de onda (100 a 400), luz visível (400 a 800) e luz 

infravermelha (800 a 1700). A luz ultravioleta é a principal causadora de fotodanos cutâneos. 

A radiação UV é dividida em três partes sendo: UVC com comprimento de onda (100 a 280 

nm), UVB (280 a 320nm) e UVA (320 a 400nm). A luz ultravioleta (UVC) é considerada 

bactericida e possui alto nível de energia com o menor comprimento de onda, sendo altamente 

lesiva ao homem e responsável por processos mutagênicos. A camada de ozônio absorve grande 

parte da luz UVC, de modo que a quantidade que atinge a população é pequena. A radiação 

UVB possui menor poder de penetração na pele, porém possui alta energia, a exposição à 

radiação pode ocasionar danos agudos e crônicos na pele pois consegue atingir a epiderme. A 

radiação UVA é menos energética e a exposição está relacionada a formação de espécies 

reativas, responsáveis pelo envelhecimento cutâneo precoce, fotossensibilidade e câncer 

(MENDONÇA, V.L.M., 1996; MASSON, P., SCOTTI, 2003; MEYBECK, A., 1983). De modo 

geral, a radiação não ionizante (UV) danifica o material genético da célula, tem a capacidade 

de oxidar lipídeos, origina radicais livres, além de causar inflamação e romper a comunicação 

celular, modificando a expressão dos genes e enfraquecendo a resposta imune da pele 

(RANGARAJAN, M.; ZATS, J., 2003). 

A exploração para fins biotecnológicos é um dos ramos mais estudados dentro deste 

tema e é alvo de alguns trabalhos já realizados na região. (FELESTRINO et al., 2017; 

QUEIROZ et al., 2018).  Porém, se faz necessário a expansão de projetos que visem explorar 

profundamente essa região e a capacidade de microrganismos tolerantes, a fim de buscar 

resultados biotecnológicos que visem tecnologia sustentável e inovação. Através de liberação 

de recursos para a realização de projetos maiores e que apresentem continuidade. 

  



 

31 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Investigar o potencial biotecnológico de bactérias do Quadrilátero Ferrífero quanto à tolerância 

a condições de estresse induzidas por diferentes agentes tóxicos. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar a capacidade de 64 isolados bacterianos em tolerar 12 diferentes agentes 

tóxicos;  

• Investigar a capacidade da produção de biofilme por esses isolados; 

• Identificar taxonômicamente os isolados mais tolerantes aos agentes investigados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Isolados investigados  

Os isolados bacterianos selecionados para a realização deste trabalho foram coletados 

de plantas e amostras de solo de canga da Serra da Moeda, no município de Moeda e Jardim 

Canadá, no município de Nova Lima, ambos em Minas Gerais, conforme descrito na TAB.(2 e 

2.1). Os isolados utilizados no trabalho foram selecionados de amostras de vegetais (caules, 

raízes, folhas e flores), que foram isoladas pelo aluno Washington Luiz Caneschi em seu projeto 

de Doutorado. Foi realizada a lavagem das amostras com água destilada, posteriormente com 

solução de hipoclorito de sódio 2,5% por 2 min, lavagem em etanol 70% por 2 min, lavagem 

com água destilada estéril e plaqueadas em meio LB sólido (10 g/l NaCl, 10 g/l peptona, 5 g/l 

extrato de levedura, 15 g/l ágar, em pH 7.0) contendo 0,03 mg/l do antifúngico tiofanato 

metílico e incubadas à 28 °C por 3 a 4 dias. As colônias isoladas foram coletadas com hastes de 

madeira estéreis e posteriormente plaqueadas em meio LB líquido. Após o isolamento, as 

suspensões bacterianas foram suplementadas com 30% de glicerol e em seguida foram 

estocadas a - 80 °C (CANESCHI, 2018). 

TABELA (2): Identificação e origem dos isolados coletados de solo de Canga 

utilizados nos  experimentos 

                   Solo de Canga 

C11 C42 

C12 C43 

C13 C44 

C14 C51 

C21 C52 

C22 C53 

C23 C54 

C24 C56 

C25 C61 

C31 C71 

C32 C72 

C33 C73 

C34 C72 

C41 C73 

Legenda: a tabela informa os isolados coletados de solo de canga utilizados no trabalho. 

Adaptado de (CANESCHI, W.L., 2018). 
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TABELA (2.1): Identificação e origem dos isolados coletados de amostras de plantas  utilizados 

nos experimentos. 

Nome científico Nome popular Origem ID  

Lychnoph pinaster Mart. Arnica Mineira 

Flores FA1 

Raiz 

RA2 

RA3 

RA4 

RA5 

Stachytarpheta glabra 

Cham. 
Gervão 

Rizosfera 
RIZA1 

RIZA2 

Flores FG1 

Baccharis reticularia DC 
Alecrim-do-

campo 

Flores 

FG2 

FG3 

FB2 

FB3 

Folha 

FoB1 

FoB3 

IPT1 

Gomphrena arborescens 

L.f. 

Paratudo-

Perpétua 

Flores IPT2 

Raiz 

IPT3 

RPT1 

RPT3 

RizPT1 

Rizosfera RizPT3 

Tubérculo 

TPT1 

TPT2 

TPT3 

TPT5 
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TABELA (2.2): Identificação e origem dos isolados coletados de amostras de plantas  

utilizados nos experimentos. Continuação. 

 
Nome científico Nome popular Origem ID  

 

Symphyopappus compressus (Gardner) 

B. L. Rob. 

- 

Raiz RS1 

Raiz RS2 

Lagenocarpus rigidus Nees - Folha LR1 

Pleroma heteromallum D. Don (D. 

Don) 
- Folha TH1 

Peixotoa tomentosa A. Juss. - 
Flores P1 

Flores P2 

Vellozia compacta Mart. ex Schult. & 

Schult.f. 
- 

Folha FCE 

Raiz 

RCE1 

RCE2 

RCE3 

RCE4 

Legenda: a tabela informa a espécie e o nome popular das plantas utilizadas no isolamento das 

bactérias pesquisadas no trabalho, bem como a origem de qual parte da planta foi utilizada para 

o isolamento bacteriano. Adaptado de (CANESCHI, W.L., 2018). 

3.2. Preparo da placa matriz 

Para dinamizar as análises, foi feita uma placa matriz dos isolados bacterianos utilizando 

uma placa estéril de 96 poços. Nesta placa, todos os 64 isolados (50µl de suspensão bacteriana), 

previamente acondicionados em freezer -80ºC,  foram colocados em 140µl de  meio de cultura 

Luria Bertani – (LB) que é um meio nutritivo e não seletivo, composto por cloreto de sódio 

Nacl 1g/L, extrato de levedura 5 g/L, peptona 10 g/L, para LB sólido foi adicionado 15g/L de 

ágar. A placa foi incubada em  B.O.D. (Spalor, São Paulo, Brasil), por 24 horas a 28ºC. Após o 

tempo de incubação foi adicionado glicerol estéril 1/1 e a placa foi congelada a -20ºC.  Para a 

realização do experimento a placa matriz exemplificada na FIG. (1), foi descongelada e os 

isolados foram reinoculados em outra placa de 96 poços (Estéril) com uso do multi-inoculador 

de 96 pontas, novamente em meio LB líquido e incubados a 28ºC por 24hs. Após este período 
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as amostras foram plaqueadas em meio LB solidificado em placas de Petri Grande, contendo as 

concentrações das substâncias desejadas (agentes tóxicos). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA (1): Modelo de placa matriz contendo 64 isolados bacterianos utilizados (em rosa) na 

realização dos ensaios de metais pesados, arsênio e também de pH. As regiões identificadas como LB, 

representam o meio de cultivo utilizado (LB), como controle negativo. Os quatros poços identificados 

como E.c. representam a posição do crescimento da Eschericia coli, bactéria utilizada como controle 

de sensibilidade (lilás). Figura elaborada pelo autor.  

3.3 Ensaio de tolerância bacteriana a metais 

Todas as soluções foram preparadas de maneira estéril, adicionando a solução metálica 

(previamente preparada em água ultrapura) em tubo de 50mL contendo meio LB (sólido) e 

vertido em placa de Petri de diâmetro 15mm x 90mm. Placas com meio LB - sólido sem o metal 

foram utilizadas como controle negativo. Os isolados foram inoculados através do multi-

inoculador de pontas à 28ºC e incubados por 24hs em B.O.D. O experimento foi realizado em 

duplicatas independentes, utilizando placas matriz diferentes. As soluções e as doses utilizadas 

nos experimentos estão descritas na TAB. (3). A leitura dos resultados foi realizada em cada 

dose em comparação com o controle,  sendo considerado como tolerante à dose e ao tratamento 

utilizado, o isolado que cresceu em todas as 4 placas. Os resultados foram quantificados através 

da medida do tamanho do diâmetro da colônia da bactéria segundo (NEDER, R., N., et al, 

1992), com o uso de um paquímetro (Western- DC-60). A escala numérica corresponde ao 

tamanho dos halos dos isolados, foi atribuída como número (0) que corresponde a ausência de 
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crescimento bacteriano, (1) a escala de isolados na faixa de (1mm à 2mm), a escala número (2) 

halos de valores entre a faixa de (2mm à 5mm) e a escala de número (3) apresenta halos de 

diâmetro ≥ à 5mm. De acordo com o tamanho do halo apresentado pela bactéria, constitui-se a 

maior ou menor tolerância ao agente utilizado.  Os valores obtidos para o tamanho das colônias 

foram tabelados e submetidos à análise no Software Best informatics Software Segundo Babick 

et al., (2016) gerando heatmap ou mapas de calor, em formato de dendogramas de similaridade, 

pelo método hieráquico de ligação completo, tendo a distância Euclidiana como medida de 

similaridade. Através do HeatMap podemos verificar o agrupamento sob a forma de cores e da 

faixa de agrupamento (0, 1, 2, 3) ou através de uma faixa de porcentagem. Os isolados que são 

agrupados com a mesma cor possuem nível de tolerância semelhante. O HeatMap separa 

também as doses que foram utilizadas e os códigos dos isolados. A escala de número (0) 

significa que não houve crescimento bacteriano, a escala de número (1) demonstra pequena 

tolerância, o número (2) tolerância média e o (3) apresenta os isolados de maior tolerância. 

TABELA (3). Concentração (mM) dos Íons Metálicos e Arsênio utilizados para os ensaios de 

tolerância dos isolados bacterianos. 

Soluções utilizadas Concentrações (mM) 

Sulfato de Mangânes (MnSO4) 0,5 ; 2,5 ; 5 ; 10 

Cloreto de Ferro III (FeCl3) 1 ; 2 ; 5 

Arsenito de Sódio (NaAsO2) – As3+ 1 ; 3 ; 5 

Arsenato de Sódio (Na3AsO4) – As5+ 1  ; 5 

Nitrato de Chumbo II (Pb(NO3)2) 0,5 ; 2 ; 5 

Cloreto de Alumínio (AlCl3) 0,5 ; 2,5 ; 5 

Cloreto de Cádmio (CdCl2) 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 3 

Sulfato de Cobre Pentahidratado (CuSO4.5H2O) 0,5; 1,5; 2,5; 5; 7,5; 10 

Legenda: doses utilizadas (mM) nos ensaios de tolerância a metal pesado e arsênio. 
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3.4 Ensaio de tolerância bacteriana à luz UVC 

As bactérias foram cultivadas em meio LB (líquido), com densidade óptica (OD) 

padronizada em 0,5. Foi plaqueado 50µl da suspensão bacteriana em meio LB sólido em placa 

de Petri e realizado o plaqueamento com auxílio da alça de drigalski. As bactérias foram 

expostas à luz UVC e em seguida incubadas em B.O.D por 24h à 28ºC, conforme as doses 

demonstradas na TAB (4). A bactéria Escherichia coli, neste experimento, foi utilizada como 

controle negativo pois apresentou menor crescimento bacteriano. A intensidade de luz UVC foi 

aferida com uso de um dosímetro (Vilber LourMat, número de série: 3488) em 254 nanômetros. 

Para identificar qual a taxa de crescimento dos isolados expostos à luz UVC, foi realizada a 

densitometria das colônias pelo uso do programa ImageJ (RASBAND, W.S. et al., 2018). . 

Através da divisão entre a medição da área da placa e a medição da área de crescimento da 

bactéria, gerando assim a porcentagem de crescimento bacteriano em cada placa. 

TABELA (4). Doses de UVC (J/m2) e o equivalente em tempo de exposição utilizadas na 

exposição dos isolados 

Doses - Joules/ m² Tempo de exposição (s) 

 25,2 30s 

50,4 60s 

75,6 90s 

151,2 180s 

302,4 360s 

504 600s 

854,4 240s 

Legenda: doses de UVC equivalente ao tempo de exposição. 
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3.5 Ensaio de tolerância bacteriana ao peróxido de hidrogênio 

Inicialmente, os isolados (50µl) foram incubados em 2000µl de LB (Líquido) à 28ºC 

por 24 horas. Após o período, as amostras em suspensão foram centrifugadas a 8000 x g por 10 

min. As bactérias foram padronizadas a uma densidade óptica de 0,5 em 2000µl de solução 

salina tamponada de fosfato (PBS - NaCl 1,40M; Na2HPO4 73,90mM e NaH2PO4.H2O 25,73 

mM em água ultrapura). 

As soluções de peróxido de hidrogênio foram preparadas em água a partir da aferição 

da concentração estoque da droga por espectrofotômetro (Perkin Elmer - Victor X3, número de 

série: 20301368) à 280nm (ε = 0,43 M-1cm-1 ). Em placas de 96 poços foi adicionado 120µl de 

bactéria (padronizada em OD 0,5 em PBS) + 30µl de peróxido de hidrogênio na dose desejada, 

seguida de incubação por 30 min ao abrigo da luz. Em seguida, com o multi-inoculador de 

pontas devidamente esterilizado, as bactérias foram inoculadas em meio LB sólido. As placas 

foram incubadas à 28 ºC por 24h e o crescimento bacteriano foi verificado de acordo com o 

tamanho do halo de crescimento da colônia da bactéria. Os ensaios foram realizados em 

triplicata. 

 

FIGURA (2): Placa Matriz do ensaio de tolerância ao peróxido de hidrogênio e as doses que foram 

utilizadas no ensaio. As primeiras colunas (azul) correspondem ao controle. Em seguida, a cada três 

colunas uma dose ( 25mM, 50mM e 100mM) de H2O2. A cor vermelha, indica que o isolado não foi 

tolerante à aquela dose e, o amarelo que o isolado é tolerante a dose utilizada. Figura elaborada pelo 

autor. 
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3.6. Ensaio de tolerância bacteriana ao bromato de potássio (KBrO3) 

O ensaio foi realizado conforme a metodologia utilizada no experimento do peróxido de 

hidrogênio (Item 2.5) porém, utilizando as concentrações de 75mM, 150mM e 300mM de 

bromato de potássio. As bactérias foram inoculadas na placa de 96 poços e ficaram em contato 

com o bromato de potássio por 1h, antes de serem inoculadas no LB sólido. Após a exposição, 

as placas foram incubadas a 28ºC por 24h e o crescimento bacteriano foi verificado de acordo 

com o halo de crescimento da colônia. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

FIGURA (3): Modelo de placa de 96 poços, utilizada no ensaio de bromato de potássio. As três 

primeiras linhas da primeira coluna representam o controle (-) E.coli, em azul. As células de cor verde 

após o controle apresentam as doses utilizadas para o tratamento dos isolados. Para o ensaio de 

bromato de potássio foram utilizados 75 mM, 100mM e 300 mM, todas as amostras e todas as doses 

foram tolerantes ao bromato de potássio, representados pela cor verde. Figura elaborada pelo autor. 

3.7. Ensaio de tolerância bacteriana a diversos valores de pH do meio  

A fim de verificar a tolerância dos isolados à diversas faixas de pH, foi utilizado placas 

com meio de cultura LB sólido preparados nos pHs: 4,0; 5,0; 7,0; 8,0; 9,0; 11,0 e 12,0. A 

variação do pH foi estabelecida com adição de ácido clorídrico ou hidróxido de sódio ao meio 

LB líquido que posteriormente foi autoclavado. O meio de cultura foi então vertido em placas 

de petri de tamanho grande e com o multi-noculador de pontas, as bactérias previamente 

incubadas foram inoculadas ao meio de cultura de acordo com a Placa Matriz. As placas foram 

incubadas à 28 ºC por 24 hs e o crescimento bacteriano foi verificado de acordo com o tamanho 

do halo de crescimento da colônia. Este ensaio foi realizado em duplicata. 
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3.8. Ensaio de produção de biofilme 

  Os isolados foram cultivados em meio LB líquido por 18h à 28ºC. A densidade óptica 

foi padronizada em 1,0. Foi adicionado em placa de 96 poços 100µl de cada amostra e a placa 

foi incubada por 18h à 28°C. Após a incubação, a placa foi lavada com água destilada para 

remoção das células e a mesma foi colocada em temperatura ambiente por aproximadamente 

1h para secagem. Após a secagem, foi adicionado 125µl de solução de cristal violeta em cada 

poço e a placa foi deixada em repouso por 45 min. Após a incubação com o cristal violeta, a 

placa foi novamente lavada com água destilada e a mesma foi colocada em temperatura 

ambiente por aproximadamente 1h para secagem da placa. Após a secagem, foi adicionado 

125µl de etanol 95% em cada poço da placa e deixado em repouso por 45 min para a total 

dissolução do cristal violeta. O experimento foi realizado em triplicata, de acordo com o método 

descrito por (O'Toole, 2011 ), com adaptações. Para a leitura da produção de biofilme foi 

utilizado o Spectramax 340pc384 de número de série: LNR 06345. A bactéria S2M atuou como 

controle positivo para a presença de biofilme apresentando o valor de absorbância de 0,40. O 

critério para a produção de biofilme foi o valor da relação entre OD 550nm e 600nm. O valor 

de 0,1 de absorbância foi considerado como produção fraca de biofilme, de 0,2 até 0,4 produção 

moderada e acima de 0,4 como alta produção de biofilme. O ensaio foi realizado em triplicata, 

sendo a média dos resultados utilizada como valor final.  

3.9. Identificação de isolados bacterianos – Extração de DNA 

A técnica utilizada para a extração do DNA dos isolados bacterianos foi descrita por 

Queipo-Ortuño et al., (2008) e Diana et al. (2012). Um volume de 1,5mL de meio líquido 

contendo células bacterianas, crescidas durante a noite, foram centrifugadas a 15000 x g por 15 

minutos. Ao pellet foi adicionado 1 mL de água ultrapura e centrifugado a 15000 x g por 10 

min. Em seguida, ao pellet foi adicionado 40µL de água ultra pura, e assim as amostras foram 

colocadas em banho-maria a 100°C por 10 min e logo depois colocadas no freezer a -20°C por 

10 min. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 15000 x g por 20s e o sobrenadante 

contendo o DNA genômico foi coletado.  

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.01638/full%25252525252523B34
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3.9.1. Amplificação da região parcial do gene ribossomal 16S 

Alguns isolados foram selecionados conforme TAB (5) para a realização da 

identificação molecular mediada por sequenciamento parcial do gene  ribossomal 16S, entre 

eles: C23, C25, C52, C73, C74, TH1, FB2, FOB1, FOB3, FB3, FCE, RA4, FA1, RIZA1, 

RIZA2, RIZPT1, TPT5, RPT3, IPT2, LR1, RPT1, RA3, IPT3 e RS1. Esses isolados foram 

selecionados devido a diversidade do perfil de tolerância que apresentaram, com características 

e origens diferentes. 

TABELA (5): Isolados selecionados para a realização do sequenciamento 16S. 

Fonte ID UVC H2O2 Metais pH Biofilme KbrO3 

Solo C23 - - - x x x 

Solo C25 x - - x x x 

Solo C52 x - - - x x 

Solo C73 x - - - x x 

Solo C74 x - x x x x 

Flores FA1 - - x x x x 

Flores IPT2 - x - - x x 

Flores IPT3 - x - - x x 

Flores FB2 - - x x x x 

Flores FB3 x x x x x x 

Folha FoB1 - x x x x x 

Folha FoB3 x x - x x x 

Folha FCE - x x - x x 

Folha LR1 - - x x x x 

Folha TH1 x - - x x x 

Raiz RA3 - - x x x x 

Raiz RA4 - - x x x x 

Raiz RPT1 - x - x x x 

Raiz RPT3 x - - x x x 

Raiz RIZPT1 x x x x x x 

Raiz RS1 x - - x x x 

Rizosfera RIZA1 x x x - x x 

Rizosfera RIZA2 - - - - x x 

Tubérculo TPT5 x - - x x x 

Legenda: Isolados selecionados para a realização do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S, 

conforme a tolerância aos diversos agentes utilizados. (X) representa os isolados mais tolerantes. 
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Os isolados foram submetidos a reações de PCR, foram utilizados oligonucleotídeos 

complexos compostos por: sequência forward 5’ GTGCCAGCMGCCGCGGTAA 3’ e reverse 

5’ CCGTCAATTYYTTTRAGTTT 3’ para amplificar a região V4 – V5 (FOUHY et al., 2016). 

A concentração de DNA foi padronizada através dos valores obtidos no NanoDrop Lite 

Spectrophotometer da Thermo Fisher Scientific™ e as amostras foram então diluídas para a 

concentração de 20ng/µl. Para cada corrida de PCR foram adicionados 3µL do tampão, 

acrescidos de MgCl2 (10x), 1,13µL de DNTP (10nM ), 4,5µL dos primers forward e reverse 

(10pM), 0,48µL de Taq DNA polimerase (5μl), 1µL do DNA genômico em uma concentração 

de 20ng/µL e 15,36µL de água ultrapura. A amplificação do DNA foi realizada através do 

termocilador Biocycler®, as amostras foram  submetidas a um ciclo inicial de 5 min por 94ºC, 

seguido de 35 ciclos de 30s a 94ºC, 1 min a 57ºC, 1 min a 72ºC, e um ciclo final de 5 min a 

72ºC. Após a finalização dos ciclos as regiões de DNA amplificados foram analisados em 

relação a sua integridade, atráves de gel de agarose 0,8%, utilizando 5µl do produto de PCR 

para avaliação da qualidade.  

As amostras foram sequenciadas no Centro de Recursos Biológicos e Biologia 

Genômica, da UNESP Jaboticabal. Foi utilizado o Método de Sanger, através do sequenciador 

automático de primeira geração, o equipamento possui 96 capilares e tem por identificação, o 

modelo ABI 3730 XL DNA Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, California (CA)). As 

sequências de DNA foram comparadas pelo programa BLASTn (Basic Local Alignment Serch 

Tool), a fim de buscar similiariade entre o banco de dados e as sequências FASTA 

(ALTSCHUL, 1990). 

3.9.2. Análise das sequências de DNA 

As sequências FASTA obtidas passaram por uma avaliação de qualidade e por meio do 

Programa CodonCode Aligner (CodonCode Corporation) os nucleotídeos indefinidos 

representados por (N) foram eliminados nas extremidades das sequências. As sequências 

FASTA das amostras foram então comparadas através do programa BLASTn, no banco de 

dados de sequências de RNAs ribossomais 16S, disponível no portal NCBI (National Center 

For Biotechnology Information). Os valores mais altos de cobertura, percentual de identidade, 

e-value e score, foram os critérios na identificação do gênero bacteriano apresentado pela 

sequência.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Tolerância a metais e arsênio   

 Os ensaios de tolerância bacteriana a metais e arsênio foram realizados em placas como 

ilustrado na FIG. (4). Os experimentos foram realizados em duplicata e em dias alternados, 

respeitando o critério de tolerância onde somente o isolado que cresceu nas quatro placas foi 

considerado tolerante. Nas figuras 4, 5, e 6 demonstramos duas placas de concentrações 

diferentes para cada metal analisado, uma intermediária e a de concentração máxima.  

Pela análise de FIG. (4), as placas A1 e A2 representam o controle do ensaio, em que 

podemos observar que todos isolados cresceram, ou seja estavam viáveis. As placas 

identificadas como B1 e B2, respectivamente, representam bactérias que foram tratadas  com 

2,5mM (B1) em que todas as bactérias cresceram e 5mM (B2) de Cloreto de alumínio III onde 

é possível visualizar a diminuição do tamanho das colônias bem como o não crescimento de 

algumas bactérias. As placas (C1) e (C2) representam o crescimento bacteriano em  sulfato de 

cobre. Pode- se  notar que o metal modifica a cor do meio de cultivo, visto que o mesmo assume 

coloração azulada. A placa de concentração 2,5mM (C1) demonstra bactérias com tolerâncias 

diversas. A placa de concentração 5mM (C2) demonstra que o aumento da concentração do 

metal diminui bastante a quantidade de isolados tolerantes, bem como o tamanho  das colônias.  
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FIGURA (4): Ensaio de tolerância dos isolados bacterianos a diferentes concentrações de metais. A1 

e A2 (CI- CII - Controle Negativo); B) Cloreto de alumínio (B1: 2,5mM, B2:5mM; C) Sulfato de cobre 

(C1:2mM, C2:5mM). As bactérias foram inoculadas pelo uso de multinoculador em meio de cultura LB 

sólido e incubadas em B.O.D. à 28ºC por 24 hs. 

O perfil de tolerância a Fe e Mn são apresentados na FIG. (5). As placas D1 e D2 

correspondem ao metal cloreto de ferro III, as concentrações utilizadas foram  2,5mM (D1) e 

5mM (D2). A placa de 2mM (D1) apresentou todos os isolados tolerantes ao metal e a placa de 

concentração 5mM (D2) demonstrou grande diminuição do halo dos isolados em relação às 

placas controle  (CI e CII), mostrando assim que o metal afeta o crescimento das bactérias. A 

placa de concentração 2mM (D2) demonstra alguns isolados que não desenvolveram e também 

a visível diminuição dos halos. Foram realizados testes com concentrações maiores (7,5mM), 

porém não houve crescimento de nenhum isolado testado.  

Nas placas E1 e E2 é apresentado os resultados de  bactérias tratadas com sulfato de 

manganês. As concentrações realizadas foram de 2,5mM (E1) e 5mM (E2). Pode-se visualizar 

o crescimento de todas os isolados na placa de concentração 2,5mM (E1), porém na placa de 

concentração 5,0mM (E3) alguns isolados não cresceram e a tolerância diminuiu. Foi realizado 

o teste na concentração de 7,5mM, porém não houve crescimento. 
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FIGURA (5): Ensaio de tolerância dos isolados bacterianos a diferentes concentrações de metais. CI- 

CII - Controle Negativo, D) Cloreto de Ferro III (D1: 2,5mM e  D2:5mM) e E) Sulfato de manganês (E1: 

2,5mM e 5,0mM); As bactérias foram inoculadas pelo uso de multinoculador em meio de cultura LB 

sólido e incubadas em B.O.D. à 28ºC por 24 hs. 

Ensaios com o cloreto de cádmio também foram realizados e são apresentados na FIG. 

(6), porém em concentrações menores devido a alta toxicidade do metal.  As concentrações 

utilizadas foram 250µM (F1) e 1,0mM (F2). É possível verificar que existe crescimento na placa 

(F1) em quase todos os isolados, porém de halos pequenos, portanto de menor tolerância. Na 

menor concentração 250µM (F1) os isolados TH1, TPT3, FOB2, C71 e C53  não cresceram e 

na concentração de 1mM (F2) os isolados C13, C24, C52, C71, C 72, FCE , FG2, FOB1, FOB2, 

FOB3, IPT3, RCE3, RPT3, TH1 não cresceram. Na FIG (6) também apresentamos os resultados 

de tolerância ao Nitrato de Chumbo. Os isolados foram expostos às doses 2,0mM (G1) e 5,0mM 

(G2). Todas as amostras apresentaram tolerância até 5mM. Nenhum isolado foi tolerante à dose 

de 10mM. Nas amostras IPT2 e FCE detectamos o escurecimento  na cor da colônia. 
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FIGURA (6): Ensaio de tolerância dos isolados bacterianos a diferentes concentrações de metais. CI- 

CII - Controle Negativo, F) Cloreto de Cádmio (C: 250µM e 1,0mM ) e G) Nitrato de chumbo: (2,0 mM 

e 5,0mM). As bactérias foram inoculadas pelo uso de multinoculador em meio de cultura LB sólido e 

incubadas em B.O.D. à 28ºC por 24 hs. 

Na FIG. (7) ilustramos os resultados de tolerância ao Arsênio. A tolerância ao  arsenato 

de sódio nas concentrações 1,0mM e 5mM estão representadas em H1 e H2, respectivamente. 

Pela análise da placa (H1) observamos crescimento de todos os isolados. Já a 5mM na placa 

(H2), observamos o crescimento somente dos isolados: C14, C21, C25, C34, C42, C43, C53, 

C73, C74, FA1, FB2, FB3, FCE, FOB3, IPT1, IPT2, IPT3, LR1, P1, RA4, RCE2, RCE3, RCE4, 

RIZA1, RIAZ2, RIAZ1, RIZPT3, TPT1, TPT2, TPT3, TPT5, TH1, porém com halo muito 

pequeno. O fato demonstra que as bactérias investigadas não são muito tolerantes ao arsenato 

de sódio. Em relação ao arsenito de sódio, foram testadas as concentrações de 1,0mM  (I1) e 

5,0mM (I2), porém os isolados foram tolerantes apenas a concentração de 1mM.  
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FIGURA (7):) Ensaio de tolerância dos isolados bacterianos a diferentes concentrações de metais. CI- 

CII - Controle Negativo, H) Arsenato de Sódio (H1: 1,0 mM, H2: 5,0 mM) e I) Arsenito de sódio (I1: 1,0 

mM e I2: 5mM). As bactérias foram inoculadas pelo uso de multinoculador em meio de cultura LB sólido 

e incubadas em B.O.D. à 28ºC por 24 hs. 

A capacidade de sobrevivência dos isolados em ambientes contaminados com metais e 

arsênio acabam por selecionar os microrganismos mais tolerantes e excluir os menos tolerantes. 

Os isolados investigados neste projeto apresentaram tolerâncias distintas aos metais e ao 

arsênio. Na FIG. (8) apresentamos a análise dos perfis de tolerância por heatmap, em que as 

amostras são agrupadas de acordo com as suas características similares.  

De maneira geral podemos observar que os isolados testados apresentaram maior 

tolerância a cloreto de ferro III, cloreto de cádmio, nitrato de chumbo e cloreto de alumínio.  

Em vermelho estão destacados os isolados P1, RS2, TPT2, C74, FB2, TPT3, RizPT1, 

LR1,TPT1 e RA3 que apresentaram crescimento bacteriano a todos os metais e arsênio e em 

todas as doses testadas.  
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FIGURA (8): Análise de tolerância a diferentes doses metais (Mn, Al, Pb, Cd, Fe e Cu) e Arsênio. Os 

resultados são expressos através de mapas de calor. Os dados foram gerados com o uso do Best 

informatics Software. Os níveis de tolerância são expressos em cores em escala de azul a amarelo, 

sendo (0) Azul escuro - sem crescimento bacteriano, (1)  azul claro - pequena tolerância, (2) amarelo 

claro - tolerância média e (3) amarelo escuro - apresentam os isolados de maior tolerância.  No HeatMap 

é possível visualizar em X as doses utilizadas para cada metal e em Y ao lado direito, os isolados 

testados. Os isolados que possuem características próximas de tolerância, tendem a se agrupar e com 

isso conseguimos identificar os isolados semelhantes através das cores. Nas caixas vermelhas estão 

destacados os isolados mais tolerantes aos diferentes metais testados. 
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4.2. Tolerância a Luz UVC 

O ensaio de tolerância bacteriana a luz UVC, demonstra que cada isolado possui um 

grau de tolerância diferente à radiação. A FIG. (9) ilustra duas bactérias distintas, Escherichia 

coli e o C11 tratados com 25,2 J/m² (AII e BII); 50,4 J/m² (AIII e BIII) e (75,6) J/m² (AIV e 

BIV) em relação à placas controle (AI e BI). A análise das imagens demonstra que o aumento 

da dose de exposição a UVC, diminui consideravelmente o crescimento bacteriano. 

 

FIGURA (9): Análise de tolerância a UVC. As placas representam os resultados de dois isolados  

Escherichia coli (A) e C11 (B), expostos à luz UVC. Isolados controle sem exposição a UVC (AI e BI),  

25,2 J/m² (AII e BII);  50,4 J/m² (AIII e BIII) e (D) 75,6 J/m² (AIV e BIV).  

Pela análise dos resultados de tolerância dos diferentes a luz UVC também construimos 

um mapa de calor (HeatMap), que nos permite visualizar os dados de forma global, além de 

agrupa-los conforme a tolerância à UVC nas diferentes doses de exposição, FIG. (10). Os 

isolados destacados em vermelho apresentaram um crescimento ≥ 60% quando expostos a dose 

de 75,6 J/m². Os isolados destacados são, TPT5; RIZA1; RPT3; C74; RIZA2; FB3; C73; C52; 

C25, RS1; TH1; TPT2; TPT1; FCE e LR1.  Quando comparamos os perfis de tolerância dos 

isolados aos metais e luz UVC, podemos observar que as bactérias TPT2 e LR1 apresentaram 

também, tolerância a todos os ensaios de tolerância aos metais pesados e ao arsênio. 
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Figura (10): Análise de tolerância a diversas doses de luz UVC. Os dados foram gerados com o uso 

do Best informatics Software. Esse HeatMap possui uma escala de porcentagem de crescimento 

bacteriano de 0 a 100, quando mais próximo da faixa azul, menor a tolerância do isolado e quanto mais 

amarelo maior tolerante é a bactéria. Em X estão representadas as doses que os isolados foram 

submetidos. Controle, 25,2 J/m², 50,4 J/m² e 75,6 J/m²,  Em Y do lado direito, os isolados que foram 

investigados. Em vermelho estão destacados os isolados tolerantes a todas as doses de luz UVC.  
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4.3. Ensaios de tolerância a agentes oxidantes 

Os ensaios de tolerância a agentes oxidantes foram realizados pela exposição dos 

isolados ao peróxido de hidrogênio e bromato de potássio, drogas que induzem mecanismos 

redox distintos nos organismos tratados.  

As placas exemplificadas na FIG (11) ilustram o ensaio de tolerância ao peróxido de 

hidrogênio, onde a cada três poços representam o controle e a dose utilizada (como descrito nos 

materiais e métodos). Nas placas AI e AII é possível visualizar os isolados que apresentam 

maior tolerância, como o isolado FB3, e os isolados que apresentam menor tolerância, como o 

isolado C11. As três primeiras colunas demonstram o controle do experimento onde o isolado 

não foi exposto ao peróxido de hidrogênio .  

Nas placas BI e BII representamos o ensaio de tolerância ao bromato de potássio, as 

placas demonstram que todos os isolados cresceram em todas as doses utilizadas, mantendo o 

mesmo tamanho de halo mesmo quando submetidos a concentrações diferentes de bromato de 

potássio. 

 

FIGURA (11): As placas acima representam o ensaio de tolerância ao peróxido de hidrogênio (AI e AII) 

e Bromato de Potássio (BI e BII). H2O2 - 25mM, 50mM e 100mM e KBrO3 - 75mM, 100mM e 300mM. 

As bactérias foram submetidas ao peróxido de hidrogênio e ao bromato de potássio por 30 min e 

plaqueadas em meio LB sólido, após o período de incubação o resultado é tabelado através da medição 

do tamanho da colônia com a utilização do paquímetro.  
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A partir dos resultados de tolerância dos diferentes isolados aos agentes oxidantes, 

construímos um mapa de calor que está apresentado na FIG. (12). Grande parte dos isolados 

foram tolerantes ao peróxido de hidrogênio para concentração de 5mM, esta tolerância decai 

com o aumento da dose da droga, sendo os isolados RPT1; RIZPT1; FCE; FB3; FG3 e FOB1 

tolerantes a 100mM de H2O2. Em relação ao bromato de potássio, todos os isolados cresceram 

na presença da droga, nas doses de 75mM, 150mM e 300mM. É interessante destacar que 

isolados RPT1, RIZPT1, FCE, FB3, FG3 e FOB1 que apresentaram maior tolerância ao 

peróxido de hidrogênio foram coletados de amostras de plantas. Nenhum isolado coletado de 

solo de Canga foi tolerante às doses maiores que 25mM de peróxido de hidrogênio. Além disso, 

os isolados FCE e RIZPT1 apresentaram também, tolerância a todos os metais pesados testados. 
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FIGURA (12): Análise de tolerância a diferentes doses de H2O2 (5mM, 10mM, 25mM, 50mM e 100mM) 

e KBrO3 (75 mM, 150mM e 300mM). Os dados foram gerados com o uso do Best informatics Software. 

Os níveis de tolerância são expressos em cores em escala de azul a amarelo, sendo (0) Azul escuro - 

significa que não houve crescimento bacteriano, (1)  azul claro - pequena tolerância, (2) amarelo claro 

- tolerância média e (3) amarelo escuro - apresentam os isolados de maior tolerância. Abaixo, em X, 

estão as doses utilizadas para cada substância e ao lado direito, em Y, os isolados testados. Em 

vermelho estão os isolados tolerantes a todas as doses testadas.  
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4.4. Tolerância ao pH 

 Prosseguindo com as avaliações de tolerância, verificamos a capacidade de crescimento 

das bactérias em diferentes pHs: 5,0; 7,0; 9,0; 11,0 e 12,0. Conhecer as faixas de crescimento 

dos isolados em diferentes pHs é bastante interessante, pois nos permite  predizer a capacidade 

de crescimento  que cada isolado  possui em  diferentes taxas de pH , podendo ser aplicado em 

processos específicos, como na biorremediação, por exemplo.  

 Somente no pH 4 apresentaram crescimento bacteriano, pois devido a acidez do meio 

de cultura, o meio LB líquido não solidifica, impossibilitando a realização do experimento.  Na 

FIG. (13) estão apresentados os resultados do crescimento bacteriano ao pH 5 (A), Ph 7 (B) 

utilizada como controle do meio de cultura, pH 8 (C), pH 9 (D), pH 11 (E) e pH 12 (F). 

 

FIGURA (13): Análise de tolerância a diversas faixas de pH. Bactérias cultivadas em pH 5 (A), Ph 7 (B), 

pH 8 (C), pH 9 (D), pH 11 (E) e pH 12 (F). As bactérias foram inoculadas com o multinoculador em meio 

de cultura LB sólido e incubadas em B.O.D. à 28ºC por 24 hs. 

A partir dos resultados de tolerância dos diferentes isolados aos pHs testados,  

construímos um mapa de calor que está apresentado na FIG. (14). Podemos observar que muitos 

isolados são tolerantes a uma larga faixa de pH (destacados pela caixa vermelha na figura), os 

isolados em pH 12,0, são menos tolerantes. 
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FIGURA (14) Análise de crescimento bacteriano em meios de cultivo nos pHs: 5,0; 7,0; 8,0; 9,0; 11;0 e 

12,0. Os dados foram gerados com o uso do Best informatics Software. Os níveis de tolerância foram 

expressos em cores em escala de azul a amarelo, sendo (0) Azul escuro – significa que não houve 

crescimento bacteriano, (1) azul claro – pequena tolerância, (2) amarelo claro – tolerância média e (3) 

amarelo escuro – apresentam os isolados de maior tolerância. Abaixo, em X,  estão as faixas de pH 

utilizadas para cada isolado e do lado direito, em Y,  os isolados. Em vermelho estão os isolados mais 

tolerantes  as faixas de pH utilizadas. 
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4.5. Produção de Biofilme 

Todos os 64 isolados submetidos ao ensaio de produção de biofilme apresentaram 

resultado positivo, que foi verificado através da relação entre a densidade óptica de 550nm e 

OD de 600nm. Os valores de absorbância obtidos variaram de 0,15 a 1,56. Valores de até 0,16 

de absorbância foram considerados como baixa produção de biofilme, valores entre 0,20 a 0,40, 

produção moderada e valores acima de 0,40 como alta produção de biofilme, como mostrado 

no GRÁFICO (1). Dos isolados testados neste trabalho, dos 64, 18 apresentaram alta produção 

de biofilme, 41 média produção e 8 baixa produção de biofilme. 

Em relação às bactérias formadoras de biofilme, a partir da análise do GRÁFICO (2), 

foi possível verificar que a produção foi  maior em isolados coletados de plantas do que em 

isolados que foram coletados de amostras de solo de canga.  

 GRÁFICO (1):  Produção de biofilme dos isolados  

 

Legenda: O gráfico demonstra a produção de biofilme pelos isolados. Os valores entre 0,16 a 0,20 

indicam baixa produção de biofilme, valores de 0,20 a 0,40 produção moderada e a partir de 0,40, alta 

produção de biofilme. O controle utilizado apresentou 0,40 indicando média produção de biofilme. Dos 

64 isolados, 18 apresentaram alta produção de biofilme, 41 média produção e 8 baixa produção de 

biofilme. 
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GRÁFICO (2):  Produção de biofilme dos isolados coletados de solo de canga e os isolados de 

plantas.  

 

Legenda: Comparação entre a produção de biofilme por isolados coletados de solo de canga e de 

plantas. Podemos verificar que dos 64 isolados, apesar da quantidade maior de isolados ser oriunda 

de plantas, quando comparamos a produção de biofilme em relação as faixas alta, média e baixa, os 

isolados coletados de plantas apresentaram a maior produção.  

4.6 Análise global dos resultados de tolerância 

 Ao término dos ensaios de tolerância, os resultados foram analisados conjuntamente e 

comparados. Inicialmente, comparamos o perfil de tolerância de todos os isolados em relação 

aos agentes testados. O GRÁFICO (3) indica o perfil de tolerância dos isolados frente aos 

agentes utilizados  e podemos verificar que em relação ao agente oxidante bromato de potássio 

todos os isolados possuem tolerância e também todos são produtores de biofilme. Além disso, 

quanto à exposição a luz UVC, metais, pH e peróxido de hidrogênio, o número de isolados 

tolerantes é parecido  estando na faixa de  de 9 a 14 isolados em um total de 64 isolados testados. 
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GRÁFICO (3): Perfil global de tolerância dos 64 isolados utilizados nos ensaios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Perfil de tolerância geral dos isolados frente a exposição aos agentes KBrO3, H2O2, pH, 

metais e a capacidade de produção de biofilme.   

 Em seguida, o perfil de tolerância, das bactérias que se mostraram tolerantes, foi 

analisado levando-se em conta a origem destes microrganismos. Pela análise do GRÁFICO (4) 

é possível visualizar que a resistência entre os isolados pode estar relacionado à sua origem e 

ao agentes tóxicos que foram utilizados, produzindo valores de tolerâncias diferenciados.  Os 

isolados que foram coletados de amostras de solo de canga apresentaram maior tolerância aos 

agentes, com exceção ao peróxido de hidrogênio, onde os isolados mais tolerantes foram 

originados de flores. Em relação à tolerância aos metais, podemos observar uma não prevalência 

da origem dos isolados, que foram prospectados de solo, flores, raiz e folha. 
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GRÁFICO (4): Comparação dos isolados mais tolerantes em relação à origem: 

 

Legenda: Origem dos isolados tolerantes a KBrO3, H2O2, pH, Metais e que apresentaram produção de 

biofilme. 

4.7 Resultados extração de DNA e PCR 

As amostras extraídas foram analisadas em relação a qualidade do DNA e a 

amplificação, conforme a imagem do gel de agarose da FIG. (15). Observa -se no gel de agarose, 

bandas bem definidas para todas as amostras e com o peso molecular esperado (~1400 bp)  

prontas para a realização do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S. Posteriormente, 

as amostras foram encaminhadas para o Laboratório CREBIO para a realização do 

sequenciamento parcial do gene  ribossomal 16S. 

 

FIGURA (15): Gel de agarose do produto de PCR, demonstrando a amplificação do gene 16S rDNA 

dos isolados C23, C25, C52, C73, C74, TH1, FB2, FOB1, FOB2, FB3, FCE, RA1, FA1, RIZA1. 
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4.8 Identificação dos isolados   

Para a realização do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S, foram 

selecionados 24 isolados. Os isolados selecionados para a realização do sequenciamento do gene 

ribossomal 16S apresentaram características distintas. Em relação a tolerância a luz UVC os 

isolados mais tolerantes a maior dose de radiação foram, FB2, RIZA1, C74, FOB3, C25, RPT3, 

TPT5, RS1, TH1. Podemos verificar que tanto os isolados coletados de plantas e os coletados 

de amostras de solo de canga, apresentaram tolerância a dose 75,6 J/m²/s de luz UVC. Em 

relação a tolerância ao peróxido de hidrogênio os isolados FB3, RIZA, FG3, FOB1, FOB3, 

RPT1, FCE apresentaram tolerância ao peróxido de hidrogênio na concentração de (100mM), 

em relação aos isolados coletados de solo de canga. Quanto a tolerância aos metais pesados, os 

isolados C74, FA1, FB2, FB3, FOB1, FCE, LR1, RA3, RA4, RIZPT1, RIZA1 apresentaram 

tolerância a todos os metais. O crescimento bacteriano nas faixas de pH: 5,0; 7,0; 9,0; 11,0 e 

12,0 ocorreu nos isolados C23, C25, C74, FA1, FB2, FB3, FOB1, FOB3, LR1, TH1, RA3, 

RA4, RPT1, RPT3, RIZPT1, RS1 e TPT5 e todos os isolados se mostraram tolerantes ao agente 

oxidante bromato de potássio. Todos os isolados apresentaram também a produção de biofilme. 

Devido a essas características diferenciadas, os isolados foram os selecionados para a realização 

do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S.   

A identificação dos isolados através do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S 

é apresentada conforme a TABELA (6). Não foi possível identificar os isolados, TH1, 

FOB1,FA1, RIZA2, RIZPT1, RPT1, LR1, RA3 e IPT3 devido a ausência de similaridade 

adequada entre a sequência FASTA e o banco de dados, havendo a necessidade de repetição 

das análises. Os demais isolados foram identificados com base no gênero. Apesar do pequeno 

número de nucleotídeos das sequências, os valores de porcentagem de identidade das amostras 

são altos, tornando os valores de e-values satisfatórios. 
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TABELA (6): Resultados do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S. 

Legenda:Caracterização taxonômica dos isolados, conforme o gênero, sequenciamento parcial do 

gene ribossomal 16S, foi possível realizar a identificação taxonômica de 15 isolados, sendo 8 isolados 

de gêneros diferentes. Acesso em 30 de março de 2020. P%: percentual de identidade. C: cobertura, 

TSS: tamanho da sequência da amostra sequenciada, CP: comprimento do alinhamento. 

Através da identificação taxonomia do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S 

das bactérias podemos verificar a diversidade microbiológica das amostras da região e então 

explorar ainda mais a região do Quadrilátero Ferrífero, realizando posteriormente o 

sequenciamento do genoma dos isolados, a fim de caracterizar os mecanismos utilizados por 

esses microrganismos em relação a capacidade de tolerar agentes tóxicos. Os isolados 

identificados como Bacillus sp, foram encontrados em amostras de solo de C25, C73 e na 

amostra de raiz RS1. Os isolados C25 e C73 apresentaram respectivamente  valores de cobertura 

e percentual de identidade de 100%, apresentando tolerância a dose de 75,6 J/m²/s de luz UVC, 

pH, bromato de potássio e apresentando também a capacidade de produção de biofilme. O 

isolado C73 com um valor de cobertura de 100 % e percentual de identidade de 99,3%, 

apresentando tolerância aos mesmos agentes genotóxicos que o isolado C25.  

 

ID LAB ID 16S C P% ID E- value Acession TSS CP Gênero/ Espécie 

C23 MD 25 100% 96.08% 3,00E-91 NR_119362.1 204 1432 Pantoae sp. 

C25 MD 26 100% 100% 2,00E-10 NR_115526.1 33 1426 Bacillus sp. 

C52 MD 27 100% 99.09% 5,00E-108 NR_157637.1 220 1484 Lysinibacillus sp 

C73 MD 28 100% 99.25% 2,00E-132 NR_115526.1 267 1486 Bacillus sp. 

C74 MD 29 100% 99.35% 6,00E-73 NR_113346.1 155 1460 Acinetobacter sp. 

FB2 MD 31 82% 79.87% 1,00E-32 NR_119278.1 186 1452 Klebsiella sp 

FoB3 MD 33 71% 98.09% 5,00E-123 NR_119362.1 365 1497 Pantoea sp. 

FB3 MD 34 100% 96.64% 2,00E-65 NR_112774.1 149 1503 Sporolactobacillus sp 

FCE MD 35 100% 98.44% 2,00E-125 NR_119362.1 257 1495 Pantoea sp. 

RA4 MD 36 99% 96.09% 1,00E-115 NR_134685.1 257 1527 Acinetobacter sp. 

RizA1 MD 38 5% 94.74% 8.3 NR_122085.1 348 1475 Defluviitoga sp. 

TPT5 MD41 99% 96.55% 0.0 MH_752487.1 524 1062 Banco geral:  Pantoea sp. 

TPT5 MD 41 4% 90.91% 3.7 NR_158039.1 524 1410 Banco 16s: Vibrio psp. 

RPT1 MD 45 41% 79.55% 0.004 NR_043089.1 106 1363 Methanosarcinaceae sp. 

RS1 MD 48 99% 99.06% 2,00E-160 NR_115526.1 321 1486 Bacillus sp. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_119362.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=BP2U2M7Z01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_115526.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=BS2T0KEA016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_157637.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSASJRWH014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_115526.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSC6P3ER01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_113346.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSCBYXBN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_119278.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSCM56MV01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_119362.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSD2VYS6016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_112774.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSDE09E101R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_119362.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSDP4D46014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MH752487.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BT609B3U014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_158039.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BT694V38014
https://en.wikipedia.org/wiki/Methanosarcinaceae
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NR_115526.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BSTYJFTA014
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Os isolados identificados como C74 com percentual de cobertura de 100% e percentual 

de identidade de 99,06% e o isolado RA4 com percentual de cobertura de 99% e 96,09 de 

identidade, foram identificados devido a similiaridade das sequências FASTA, como 

pertencentes ao  gênero Acinetobacter sp. Apresentaram tolerância a dose 75,6 J/m²/s de luz 

uvc, aos metais, ao bromato de potássio e são produtores de biofilme. Porém os isolados não 

foram tolerantes a concentração de (100mM) de peróxido de hidrogênio.  

O gênero  Pantoae sp. foi encontrado no isolado C23 com 100% de percentual de 

cobertura e 96,8% de identidade, ele se apresentou tolerante a todas as faixas de ph testadas, 

além da tolerância ao bromato de potássio e também é produtor de biofilme, o isolado FCE  

apresentou 100% de percentual de cobertura e 98,44% de perfil de identidade esse isolado foi 

tolerante a maior dose de peróxido de hidrogênio (100mM), aos metais pesados, bromato de 

potássio e é produtor de biofilme, devido a alta similiaridade desses isolados quando verificados 

no sistema BLAST, é interessante prosseguir com os experimentos, afim de conhecer as 

espécies e todas as possibilidades de tolerância que as mesmas possam ter. O isolado FOB3 foi 

tolerante a todos os agentes testados, tornando se assim um isolado interessante, porém o 

percentual de cobertura foi de 71% e o perfil de identidade foi de 98,09 %, havendo assim a 

necessidade de repetir o ensaio como um todo com essa bactéria, antes de prosseguir com 

análises mais complexas como sequenciamento genômico. 

O isolado TPT5 foi tolerante à luz UVC em sua maior dose de 75,6 J/m²/s, resistente 

também a todas as variações de pH e concentração de 300mM de bromato de potássio. Porém 

foram realizadas duas verificações na plataforma do NCBI/BLAST. A sequência FASTA do 

isolado TPT5 foi investigada no banco de dados do gene parcial ribossomal 16S e no banco de 

dados geral da plataforma. Pelo banco de dados 16S foi identificada como bactéria denominada 

Vibrio sp., com 4% de percentual de cobertura e 90,91% de perfil de identificação. Já, a pesquisa 

da sequência através do banco geral, foi identificada com um alto percentual de cobertura de 

99% e perfil de identidade de 99,55%, sendo pertencente ao gênero Pantoae sp. Sendo assim, 

a repetição do ensaio e do sequenciamento 16S se faz necessária, visto que esse isolado se 

apresentou como o isolado mais tolerante aos agentes utilizados em relação a outras bactérias.  

O isolado RizA1, classificado pelo gênero Defluviitoga sp., apresentou  percentual de 

cobertura de 5% e 94% de perfil de identidade gerando assim a necessidade de repetição do 

ensaio e sequenciamento. O isolado RPT1, foi identificado pertencente ao gênero 

Methanosarcinaceae sp. também é importante realizar a repetição dos ensaio de extração e 

https://en.wikipedia.org/wiki/Methanosarcinaceae
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sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S. O isolado FB3 foi classificado pertencente ao 

gênero Sporolactobacillus sp, com valor de percentual de cobertura de 100% e 96,04% de perfil 

de identidade, demonstrando alta similiaridade com esse gênero. O isolado coletado de solo de 

canga C52 foi identificado como Lysinibacillus sp, apresentando os valores de cobertura de 

100% e o percentual de identidade de 99.09%, obtendo assim uma identificação confiável. 
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5. DISCUSSÃO 

Dos 64 isolados selecionados para o desenvolvimento deste projeto, 11 apresentaram 

maior tolerância a todos os metais utilizados, 51 isolados ao maior número de faixas de pH, 14 

isolados apresentaram crescimento bacteriano maior que 60% quando expostos à dose de 75,6 

J/m2 de UVC e 9 isolados apresentaram tolerância ao peróxido de hidrogênio quando expostas 

a concentração de 100mM. Todas as bactérias apresentaram tolerância ao bromato de potássio 

na concentração de (300mM), além de serem todas produtoras de biofilme. 

Diante dos resultados é possível estimar que essas bactérias possuem mecanismos de 

tolerância aos agentes compostos utilizados, fazendo com que elas consigam sobreviver mesmo 

estando em situações adversas. A região do quadrilátero ferrífero é uma região muito antiga, 

porém pouco estudada, e por isso explorar os microrganismos presentes no local para a 

ampliação de novos conhecimentos, em busca de tecnologia sustentável através da 

biotecnologia é uma área de estudo bastante interessante e promissora. 

Sabe-se que a indústria da mineração gera uma gama de subprodutos. Dentre os vários 

subprodutos está a pirita que acidifica a água acelerando assim o processo de solubilização de 

metais. Os microrganismos que conseguem sobreviver em um ambiente ácido e com a presença 

de metais pesados, apresentam potencial para serem utilizados como agentes em processos de 

biorremediação de áreas contaminadas com metais pesados (CASTRO-SILVA, MARCUS 

ADONAI et al.,2003). A resistência bacteriana a metais pesados em ambiente de mineração é 

muito comum entre os microrganismos. Sabe-se que as bactérias dos gêneros Acidiphilium e 

Acidocella são capazes de resistir a níveis acima de 1M de vários metais como Cd, Zn, Ni e Cu 

e que a resistência das bactérias deste gênero é mediada por plasmídeos (GHOSH, S. et al., 

1997; MAHAPATRA, N.R.; BANERJEE, P.C., 1996). 

Pesquisas científicas sobre diversidade associada ao solo contaminado com metais 

pesados (cobre, chumbo, zinco, cádmio e bário) identificaram a presença de bactérias dos 

gêneros Burkholderia e Oxalobacter e do filo Gammaproteobacteria, estas bactérias possuem 

alta similaridade genética com bactérias encontradas em outros ambientes contaminados, 

indicando assim, uma seleção por parte do meio ambiente em relação a esses microrganismos 

presentes em cada região (PALMOROTH et al., 2007). Entre os principais mecanismos de 

tolerância aos metais destacam-se o sequestro extracelular (biossorção) e intracelular 

(bioacumulação) (BRUIN et al., 2000). A biossorção é um processo físico - químico de ligação 

de um poluente à superfície celular, que acontece independentemente de metabolismo. A 
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bioacumulação acontece como um processo ativo no qual os poluentes acumulam-se no interior 

da célula. (CHOJNACKA, 2010). A biossorção é um processo passivo, porém de alta 

complexidade que abrange uma vasta variedade de interações dos metais com as estruturas 

funcionais da célula (GAAD, 2009). O processo de bioacumulação é um processo onde os íons 

metálicos são transportados e acumulados no citoplasma da célula bacteriana. Esse processo é 

comum em bactérias com sistemas de detoxicação intracelular como as metaloproteínas 

(KEASLING & HUPPF, 1996). O potencial redox e o pH podem promover transformações nos 

metais pesados do solo, dependente das condições de oxi-redução e também bioticamente 

através de microrganismos que possuem a ação de enzima catalase (VERBEL & RESTREPO, 

2002). 

Grande parte dos isolados testados neste projeto são tolerantes quando cultivados na 

faixa de pH entre 5 – 12. Essa característica é importante visto que os isolados conseguem se 

multiplicar em diversas faixas de pH, pois para cada processo de biorremediação, o pH do 

substrato é variado e essa característica dos isolados amplia a possibilidade de utilização dos 

mesmos numa faixa extensa de pH. Sendo possível trabalhar com substratos ácidos, neutros e 

alcalinos. 

As alterações climáticas oriundas da degradação da camada de ozônio e o aumento da 

emissão de gases causadores do efeito estufa, acarretam o aumento dos níveis de radiação solar 

incidente na superfície da Terra. Essas alterações podem afetar as interações entre bactérias e 

plantas. Sendo assim, a tolerância de bactérias à radiação UV já vem sendo explorada na 

literatura. Oliveira e col. verificaram através de pesquisas a tolerância de dois gêneros de 

bactérias sendo, Bacillus sp. e Pseudomonas sp verificaram que as bactérias do gênero Bacillus 

sp. são mais tolerante à radiação UVC do que as do gênero Pseudomonas sp. As espécies do 

gênero Bacillus sp. são aeróbias, Gram positivas e produzem estruturas de resistência chamados 

esdósporos. Devido aos esporos produzidos por Bacillus sp. essas bactérias são capazes de 

sobrevivem em diversos ambientes em condições inóspitas, colonizando o solo, a rizosfera e 

plantas (OLIVEIRA et al., 2008). Os isolados tolerantes à luz UVC selecionados para o 

sequenciamento 16S foram, C25, C52, C732, C74, FB3, FOB3, TH1, RPT3, RIZPT1, RS1, 

RIZA1 e TPT5.  Esses isolados apresentaram tolerância a maior dose de luz UVC  testada sendo 

de 75,6 J/m2. 
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O uso da biorremediação em áreas contaminadas com cobre é uma alternativa viável 

para a recuperação dessas regiões, porém se faz necessário avaliar a utilização dos 

microrganismos, identificando o nível de tolerância, a eficiência pelos microrganismos, além 

do custo do processo (ANDREAZZA et al., 2010A; 2011A). Pesquisa realizada em 2001 

verificou que bactérias do gênero Bacillus sp. e Pseudomonas sp. são capazes de realizar a 

sorção do cobre e que quanto maior o tempo de exposição entre o metal e os microrganismos, 

maior será a sorção do cobre. (VOSS & THOMAS, 2001). Os ensaios de tolerância aos metais 

pesados realizados demonstram que das 64 bactérias isoladas, 32 são tolerantes ao cobre até a 

concentração de 5mM. Através do sequenciamento 16S foi possível identificar 3 bactérias do 

gênero Bacillus sp., sendo o isolado C25 com alta similiaridade, apresentando 100% de 

cobertura e 100% de percentual de identidade, RS1 com 99% de cobertura e 99,06% de 

percentual de identidade. Os isolados RS1 e C25 apresentaram tolerância até a concentração 

(2,5mM) de cobre e o isolado C73 com 100% de cobertura e 99% de percentual de identidade, 

apresentou tolerância até a concentração (5mM) de cobre. Os isolados (C25, C52 e C73) 

apresentaram tolerância a dose 75,6 J/m²/s de Luz UVC. Porém se faz necessário realizar outros 

ensaios para a identificação da espécie, além de ensaios de biorremediação “in situ.” A redução 

do cobre no ambiente é dependente de várias características destacando-se o pH, temperatura, 

concentração do metal, além da quantidade de inóculo resistente (SHAKOORI et al., 2000; 

CAMARGO et al., 2007; ANDREAZZA et al., 2010).  

Uma pesquisa realizada sobre biorremediação de áreas contaminadas com cobre 

constatou que a bactéria Bacillus sp, conseguiu reduzir a concentração de cobre no solo, em pH 

5 (VOSS, M. & THOMAS, R.W.S.P., 2001). Outros resultados também demonstraram a 

capacidade de remoção ou imobilização do cobre por bactérias como Pseudomonas 

sp., Bacillus sp. (ANDREAZZA et al., 2010). Mesmo com os perfis de identificações muito 

próximos é necessário verificar se são isolados de famílias diferentes ou não. Os isolados C25, 

C73, não foram tolerantes ao peróxido de hidrogênio. Pelas características desses isolados 

serem bem parecidas é importante a realização de outros ensaios, como provas bioquímicas, 

prova de catalase e até mesmo o sequenciamento do genoma. Os isolados C25, C73 coletados 

de amostras de solo não foram os mais tolerantes aos metais pesados e nem ao peróxido de 

hidrogênio. Sendo primordial a investigação sobre a tolerância a luz UVC que ambos possuem. 

A hipótese em relação a luv UVC é que esses isolados podem estar sob a forma de endósporos 

e por isso conseguem sobreviver em ambientes com alta incidência de radiação, porém não 

conseguem o mesmo resultado em relação aos metais pesados e ao peróxido de hidrogênio, que 
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podem ser  desempenhados por  mecanismos diferentes.  

O isolado RS1 que também é do gênero Bacillus sp. possui  percentual de cobertura de 

99% e um percentual de identidade de 99,06% demonstrando alta similiariadade ao gênero 

Bacillus sp. Esse isolado (RS1) coletado de amostra de raiz apresentou tolerância a luz UVC, 

ao peróxido de hidrogênio, além de também ser produtor de biofilme, porém o isolado RS1 não 

apresentou tolerância significativa em relação aos metais pesados. Sendo, essencial a 

investigação em relação aos mecanismos de tolerâncias que as bactérias coletadas da região 

possuem e também quais as limitações que os alguns isolados possuem por não apresentarem 

tolerância aos metais testados. 

As bactérias do gênero Bacillus sp. vem sendo utilizadas em processos de biocontrole, 

pois elas compreendem um grupo heterogêneos com várias características, são Gram positivas, 

formadoras de endósporos, aeróbias ou anaeróbias facultativas, além de serem termotolerantes, 

resistentes à luz UVC, solventes orgânicos, também de possuir resistência à dessecação e 

produzir antibióticas peptídicos. Todos esses atributos fazem com que esse gênero seja utilizado 

no controle biológico de diversas doenças em plantas, como ferrugem do feijão e ação contra 

fitopatógenos (MELO, 1998).O sistema de efluxo bacteriano é mediado por cromossomos ou 

plasmídeos, porém a tolerância bacteriana para o cádmio ocorre predominantemente através de 

bombas de efluxo (BRUINS et al., 2000). Pesquisas já relataram que várias bactérias a 

tolerância ao Cádmio tais como Staphilococcus aureus, Bacillus subtilis e Escherichia coli 

(SMITH, NOVICK, 1972; LADDAGA, SILVER, 1985; COHEN et al., 1991). 

Entre os 64 isolados, temos bactérias coletadas de tubérculo, rizosfera, de raiz e de solo 

de canga que possuem tolerância aos metais pesados testados. Sabe-se que existem uma 

simbiose entre as bactérias fixadoras de nitrogênio nodulíferas (BFNN) e os leguminosos 

devido a entrada de nitrogênio no sistema solo-planta, essa característica pode acelerar o 

processo de recuperação de áreas contaminadas com metais pesados (MAHIEU et al., 2011). 

Um estudo relatou que dentro dos nódulos a planta cria um ambiente com baixa concentração 

de nitrogênio, porém as bactérias possuem a nitrogenase bacteriana a converter o ar atmosférico 

em amônia e as plantas fornecem as bactérias as fontes de carbono (BLOEMBERG & 

LUGTENBERG, 2001).  

Identificamos a bactéria do gênero Acinetobacter sp. na amostra (C74) isolada de solo 

de canga, com percentual de cobertura de 100 % e percentual de identidade de 99.35%. O 

isolado (RA4) coletado de raiz, apresentou percentual de cobertura de 100% e percentual de 

identidade de 99,35%. Essa bactéria é aeróbica e ocorre naturalmente no solo e na água. Dentro 
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deste gênero a espécie Acinetobacter baumanii  é muito conhecida por sua resistência a diversos 

antibióticos sendo uma preocupação médica, visto que debilita o paciente que não responde ao 

tratamento, afeta principalmente o sistema respiratório e são as mais resistentes dentre as 

bactérias Gram negativas (TORTORA, 2012).  Esses isolados apresentaram tolerância a 

concentrações de 5mM de cobre, 1mM de cádmio, 5mM de chumbo, 5mM de alumínio e em 

relação ao mangânes o isolado RA4 apresentou tolerância a 5mM de manganês e o isolado C74  

a 10mM, em relação ao ferro os dois isolados foram tolerântes até a concentração 5mM de ferro, 

até a concentração de 5mM de arsenato e a 1mM de arsenito. O isolado C74 também apresentou 

tolerância a dose de 75,6 J/m²/s de luz UVC. Outro estudo realizado obteve resultados positivos 

em relação a tolerância ao cobre e verificaram que as bactérias do gênero Acinetobacter sp são 

resistentes até a concentração 7mM de cobre (SILVA, B.P.I., 2011). Na literatura a espécie 

Acinetobacter johnsonii, foi isolada de moedas da Alemanha e Portugal e apresentou tolerância 

ao cobre até 3mM (SANTO et al., 2010). Os sistemas de resistência têm evoluído, assumindo 

formas cromossômicas que podem incluir a homeostasia de íons metálicos, através de 

transposons e genes de tolerância organizados sobre a forma de operons, descobertos em 

plasmídeos codificados e que estão relacionados com a precipitação intracelular e extracelular, 

além de ligações entre a célula das bactérias e sequestro intracelular. No processo de 

biorremediação é muito utilizado a ligação de cátions na superfície das células das bactérias em 

resíduos industriais e efluentes contaminados por metais pesados. (BROWN et al., 2000; 

KHAN et al., 2011; HOODA et al., 2008). Conforme experimentos realizados a bactéria 

Acinetobacter sp. possui a presença de bombas de efluxo, que tem a capacidade de expulsar 

compostos indesejados através da utilização da energia próton motiva (MARCHETTI, D. P., 

2010). 

Através da técnica de sequenciamento 16S identificamos 3 isolados do gênero Pantoea 

sp., com alta similiaridade sendo os isolados TPT5 apresentando percentual de cobertura de 

99% e 96,5% de percentual de identidade, FCE com 100% de percentual de cobertura e 98% de 

percentual de identidade, e o isolado C23 que apresentou 100% de percentual de cobertura e 

96% de percentual de identidade. As bactérias do gênero Pantoea sp, podem ser encontradas 

no solo, alimentos, insetos, seres humanos e plantas endofiticas. São bactérias gram-

negativas, da família Erwiniaceae. Existem poucos estudos sobre as bactérias deste gênero, 

sendo importante a ampliação do conhecimento através de pesquisas em relação aos processos 

de biorremediação e do potencial biotecnológico dessa bactéria (ACIOLY, L. M. L., 2004). As 

bactérias do gênero Pantoae sp. apresentam mobilidade e pigmentação de bege a amarela. São 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erwiniaceae
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bactérias endofíticas. Podem auxiliar a planta em relação a contribuição na promoção de 

crescimento através da produção ácido indol-acético (AIA), solubilização de fosfato e fixação 

de nitrogênio (MAAYER et al.,2012). Existe diversos benefícios entre bactérias endofíticas e 

plantas. Podem ser utilizadas na biorremediação de poluentes de solos contaminados com 

metais pesados. As plantas que são colonizadas por essas bactérias são tolerantes a metais e tem 

sido experimentado com êxito para a remoção de metais. Bactérias endofíticas em processo de 

simbiose, colonizam plantas hospedeiras sem causar danos. Os endofíticos metálicos estão 

presentes em plantas, agindo na proteção e crescimento das plantas. Os endofiticos metálicos já 

são conhecidos como promotores de crescimento, através de mecanismos de fixação de 

nitrogênio, solubilização de minerais, produção fitormônicos, sideróforos e transformação de 

nutrientes (RAJKUMAR et al., 2009). Todas essas características estão presentes na maioria 

das bactérias do gênero  Pantoa sp. A espécie Pantoae agglomerans é utilizada na fabricação 

de pão de centeio, devido à fermentação e produção de ácido lático. Essa bactéria produz 

também ácido fólico (MATSUZAWA et al., 2012). 

Na Europa, Pantoae agglomerans é utilizada como agente de controle biológico de 

doenças em macieiras e pereiras (NUNES et al., 2001). Essa espécie apresenta várias utilizações 

devido a presença de lipopolissacarídeos (LPS) presentes nas paredes das células de P. 

agglomerans IG1, e denominados, IP-PA1 (Potencializador Imuno de Pantoea agglomerans) 

que demonstram ativação moderada de macrófagos (NISHIZAWA et al.,1992; MATSUZAWA 

et al., 2012). O LPS oriundos da fermentação de P. agglomerans IG1 estão sendo utilizadas em 

diversas áreas como panificação, saúde, indústrias de medicamentos, cosméticos, além da área 

pecuária (SOMA et al., 2008; MATSUZAWA et al., 2012). Diante de tantas utilizações das 

bactérias do gênero Pantoea sp. é imprescindível mais estudos sobre esse gênero a fim de 

expandir sua utilização biotecnológica.  

 Através do sequenciamento 16S o isolado FB2, foi identificado como Klebisiella sp. 

pertencente a família Enterobacteriaceae. Porém o percentual de identidade e a cobertura da 

sequência estão muito abaixo de 90%, e por essa razão o ensaio será repetido. As bactérias deste 

gênero estão presentes na natureza, sendo encontradas em solo, água, alimentos, além do trato 

digestivo de humanos e animais (KONEMAN et al., 2010). O isolado FB2 demonstrou 

tolerância a todos os metais pesados utilizados e ao arsênio, a todas as faixas de pH testadas, 

além de apresentar a capacidade de produção de biofilme e ser tolerante ao agente oxidante, 

bromato de potássio.  

O isolado FB3 foi identificado taxonomicamente pertencente ao gênero 
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Sporolactobacillus sp. uma vez que o percentual de cobertura de 100% e percentual de 

identidade de 96.64% , o mesmo apresentou tolerância a todos os agentes testados e a todos os 

metais utilizados sendo MnSO4; FeCl3; Pb(NO3)2; AlCl3; CuSO4.5H2O até a concentração de 

5mM; para arsenito de Sódio (NaAsO2) até 1mM; e para arsenato de sódio (Na3AsO4) até a 

concentração de 3mM, a tolerância ao cloreto de cádmio (CdCl2) foi até a concentração de 

500µM. O isolado também apresentou tolerância a altas doses de luz UVC, ao peróxido de 

hidrogênio na concentração de (100mM), ao bromato de potássio na concentração de (300mM) 

e demonstrou alta produção de biofilme.  

O isolado RizA1 apresentou 94,74% de percentual de identidade e similiaridade para a 

bactéria Defluviitoga sp., porém somente 4% de cobertura. Desta maneira ocorre a necessidade 

de repetição do ensaio e do sequenciamento. A amostra TPT5 apresentou quando sua sequência 

foi procurada no banco de dados geral de nucleotídeos do NCBI,  similiaridade para bactérias 

do gênero Pantoea sp., com 99% de cobertura e 96,55% de percentual de identidade, 

demonstrando assim alta semelhança com as bactérias do gênero Pantoea sp., porém quando a 

sequência é procurada no banco de dados 16S, que é o banco que estamos utilizando para 

identificação dos isolados, visto que o sequenciamento realizado foi através do gene parcial 

ribossomal 16S,  a sequência apresentou somente uma bactéria sendo do gênero Vibrio sp., com 

isto apesar da sequência ter sido procurada no banco geral de nucleotídeos, devido ao alto 

percentual de identidade de 99,55% e 99% de cobertura para Pantoea sp, o isolado foi 

classificado, pertencente ao gênero Pantoea sp. O isolado RPT1 foi identificado pelo BLAST 

apresentando similiaridade com as bactérias da família Methanosarcinaceae, porém com 

valores de 79,55% de percentual de identidade e 41% de cobertura. Valores abaixo de 90%, 

indicam baixa confiança e precisão dos resultados, sendo portanto necessário a realização de 

repetição de todo o experimento, novo sequenciamento, testes bioquímicos ou enzimáticos, a 

fim de confirmar o gênero do isolado e suas características.  

O isolado C52 foi identificado taxonomicamente pertencente ao gênero Lysinibacillus 

sp, apresentou os valores de cobertura de 100% e o percentual de identidade de 99.09%. As 

bactérias do gênero Lysinibacillus sp. são Gram Positivas, formadoras de endósporos esféricos, 

tolerantes a altas temperaturas e também a luz ultravioleta. Corroborando com o resultados dos 

ensaios de tolerância bacteriana a luz ultravioleta realizados, que demonstraram que o isolado 

C52 é tolerante a dose de 75,6 J/m²/s de luz UVC. Sendo desta maneira importante a realização 

da análise do genoma da bactéria a fim de identificar além do gênero, também a espécie do 

isolado e conhecer todas as suas características e as possíveis aplicações biotecnológicas deste 
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isolado, visto que estudos realizados na Índia constataram características favoráveis em relação 

a reciclagem do polietileno (SHAHNAWAZ, M., SANGALE, M.K. & ADE, A.B., 2016).   

 A bioquímica microbiana não consiste na degradação do átomo contaminante, mas sim 

na mudança de estado de oxidação do metal pesado, permitindo assim a sua detoxificação. Os 

microrganismos transformam as espécies tóxicas em forma de precipitados ou em substâncias 

voláteis. Com isso a contaminação torna-se menor e o metal mais disponível. A remediação do 

solo contaminado com cátions metálicos emprega técnicas de escavação e o depósito de 

componentes em aterros sanitários, essas técnicas tradicionais além de não serem capazes de 

biorremediar o local, são de alto custo (SINGH & CAMEOTRA, 2004). 

O peróxido de hidrogênio é um agente oxidante dos mais versáteis que existe, superior 

ao cloro, dióxido de cloro e permanganato de potássio. Através do processo de catálise, o 

peróxido de hidrogênio é convertido em radical hidroxila (•OH) com reatividade inferior apenas 

ao flúor. O peróxido de hidrogênio pode agir também como um agente redutor. A oxidação 

química vem sendo muito utilizada através do uso do peróxido de hidrogênio no tratamento de 

solos contaminados com resíduos de petróleo, solventes, pesticidas, madeiras. (SCHUMB, et 

al., 1955; EVERSE, et al., 1991). O peróxido de hidrogênio tem a capacidade de oxidar os 

contaminantes em produtos mineralizados tais como: CO2, sais e fragmentos orgânicos 

biodegradáveis, é um produto mais barato e mais rápido. Recentemente, estão em evidências 

processos eficazes no tratamento de efluentes denominados processos oxidativos avançados 

(FREIRE, R. S., et al., 2000; NOGUEIRA et al.,1998; KLEISER et al., 2000), esses processos 

oxidativos baseiam se na geração do radical hidroxila (•OH) que com seu alto poder oxidante 

tem a capacidade de promover a degradação de diversos poluentes, em menor tempo. 

(LEGRINI et al., 1993; BENITEZ et al., 2000). 

Em relação a tolerância ao peróxido de hidrogênio, os ensaios realizados demonstraram 

isolados tolerantes até a concentração de 100mM de H2O2, sendo RPT1, RIZPT1, FCE, FB3, 

FG3 e FOB1, todos isolados de amostras de plantas. Nenhum isolado de solo de canga 

apresentou tolerância a doses altas de peróxido de hidrogênio. A tolerância a dose de 100mM 

de peróxido de hidrogênio em bactérias foi demonstrada em uma pesquisa de 2016, onde a 

bactéria G. Diazotrophicus estirpe PAL5T foi testada em plantas de arroz (Oryza sativa) e 

apresentou tolerância ao peróxido de hidrogênio através da expressão da proteína 

peroxirredoxina, que possui a capacidade de detoxificar H2O2 (SEAVER & IMLAY, 2001); 

(FERREIRA, J. DE P., 2016). Em relação ao bromato de potássio, todos os isolados cresceram 

na presença da droga, nas doses de 75mM, 150mM e 300mM. 
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Todos os isolados analisados foram produtores de biofilme, em diferentes taxas de 

produção. Os isolados que apresentaram as maiores produções foram aqueles coletados de 

plantas. A hipótese é que as plantas possuem maior quantidade de nutrientes e umidade 

necessária, além de uma matriz espessa, onde as bactérias endofíticas possam se fixar e formar 

o biofilme.  

A biorremediação utilizando o biofilme ou (perifiton), é capaz de diminuir as 

concentrações de poluentes. Devido a grande área superficial do biofilme ele conseguem 

remover grande quantidade de contaminantes que estão dissolvidos na água (HILL et al., 2000). 

Estudos indicam que o biofilme pode auxiliar na eficiência da remoção natural do Ferro (Fe) e 

Chumbo (Pb) no tratamento de água. (LETOVCSKY et al., 2011; WU et al., 2014). O biofilme 

tem a capacidade de fornecer soluções relacionadas aos processos de eutrofização, poluição da 

água e por sua capacidade de remoção de nitratos e fosfatos (ROESELERS et al., 2008; 

CRISPIM et al., 2009).  Foram realizados estudos em Taiwan que demonstraram que o biofilme 

presente nos rios e em substratos, além de absorver nutrientes, conseguem biodegradar 

pesticidas como a atrazina e o diclofope metilo (TIEN et al. 2011). Os três mecanismos de 

acumulação dos metais, cromo, chumbo, ferro e outros metais, ocorre principalmente por 

adsorção em substancia poliméricas extracelulares, adsorção superficial nas células e captação 

intracelular. Esses processos ocorrem com maior eficiência na fase madura de desenvolvimento 

do biofilme (HOLDING et al., 2003; WU et. al., 2014). A capacidade do biofilme na absorção 

de nutrientes como nitrogênio e fósforo envolve processos desde a utilização para o seu próprio 

crescimento, transformação do fósforo solúvel biologicamente disponível para outros 

mecanismos. Agindo desta maneira o biofilme atua também na diminuição da concentração de 

compostos causadores da eutrofização auxiliando assim no tratamento de águas residuais (WU 

et al., 2001). 

Diante dos resultados promissores obtidos é interessante identificar taxonomicamente 

as outras bactérias utilizadas no projeto, a fim de comprovar a alta diversidade microbiológica 

da região. Desta forma podemos encontrar outros gêneros bacterianos com tolerância a esses 

agente testados e também a outros agentes ou funções. Os isolados FB3 (Sporolactobacillus sp) 

e RIZPT1 foram os isolados tolerantes a todos os agentes genotóxicos utilizados. Caraterísticas 

como essas são importantes e devem ser investigadas, através de ensaios genômicos, a fim de 

encontrar os genes responsáveis pela tolerância e assim conseguir encontrar também outros 

mecanismos que podem ser utilizados na biotecnologia. A bactéria FOB1, também é um isolado 

promissor, visto que foi tolerante quase a todos os agentes, somente não tolerou a luz UVC. A 
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amostra FOB3 se destacou por ser tolerante a quase todos os agente também, exceto para os 

metais pesados. As amostras RA3 e RA4 apresentaram apenas tolerância a luz UVC e ao 

peróxido de hidrogênio. Talvez seja interessante verificar através de outros ensaios bioquímicos 

e moleculares o que acarreta a a alta tolerância dos isolados RA3 e RA4 ao agente oxidante 

peróxido de hidrôgenio.  O isolado RIZPT1 é também tolerante a todos os agentes, porém não 

pode ser identificado através do sequenciamento do gene 16S ribosomal. Devido a sua 

habilidade de tolerância, refazer o sequenciamento do gene 16S ou realizar até o 

sequenciamento do genoma possa ser útil nos diversos ramos da biotecnologia.  

O isolado C52 coletado de amostra de solo de canga foi identificado do gênero 

Lysinibacillus sp. Esse gênero bacteriano já vem sendo estudado e descobriram  na Índia que a 

linhagem VASB14 / WL de Lysinibacillus fusiformis favoreceu a degradação do plástico 

(polietileno) (SHAHNAWAZ, M., SANGALE, M.K. & ADE, A.B.., 2016). Essa característica 

é de grande valor, devido as questões ambientais e ao acúmulo de plásticos no meio ambiente, 

instigando assim maiores estudos com esse isolado através do sequenciamento completo do 

genoma. A família Methanosarcinaceae de bactérias é conhecida pela flexibilidade perante aos 

substratos que utilizam para a produção de energia e sobrevivência. São capazes de tolerar 

aminas metiladas, metanol, acetato. Sendo, portanto, importante na área biotecnológica, pois 

pode ser utilizada em processos de biorremediação. (ROSENBERG E.; DELONG E.F.; LORY 

S.; STACKEBRANDT E.; THOMPSON F., 2014). 

Para a identificação dos mecanismos utilizados pelas bactérias relacionados a tolerância 

aos metais pesados e arsênio, se faz necessário diversas análises moleculares e também 

microscopia óptica, microanálise através de Raio X, ressonância magnética e técnicas de 

cromatografía (CAMPOS TAKAKI et al., 1983; GREENFIELD et al., 1987; OHTOMO et al., 

2004). 
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6. CONCLUSÕES  

Podemos concluir a partir dos resultados obtidos que as bactérias coletadas em amostras 

de plantas e de solo de canga da região do Quadrilatéro Ferrifero possuem um promissor 

potencial biotecnológico, uma vez que apresentaram elevada tolerância aos agentes tóxicos 

utilizados nesse projeto, metais (Fe, Pb, Ni, Cu, As), pH, UVC, H2O2 e KBRO3, além de 

apresentaram capacidade de produção biofilme . Análises específicas para a compreensão dos 

mecanismos envolvidos no processo de tolerância dos isolados, além de testes moleculares 

como o sequenciamento completo do genoma são necessários para o completo entendimento e 

aplicabilidade destes microrganismos. 
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7. PERSPECTIVAS 

• Realizar ensaios de detecção de danos e reparo de DNA com os isolados mais tolerantes 

que foram identificados através do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16S; 

• Realizar experimento de biorremediação “in situ” e “ in vitro”.  

• Sequenciar o genoma dos isolados mais tolerantes; 
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