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XVIII Resumo 

Resumo 

O manganês é um contaminante comum em águas residuárias e drenagens produzidas por 

várias atividades mineradoras. A remoção deste metal é notoriamente difícil, devido à 

elevada estabilidade do íon Mn(II) em soluções aquosas. Uma alternativa para remoção 

do íon Mn(II) destes efluentes é a utilização de micro-organismos. Assim, a hipótese desse 

trabalho foi que espécies bacterianas presentes em água residuárias com elevada 

concentração de Mn(II) são capazes promoverem a elevação do pH do meio de cultura e, 

por sua vez, catalisar a oxidação do íon Mn(II) pelo oxigênio. Além disso, também foi 

objetivo determinar a participação ou não de enzimas pertencentes à família multicobre 

oxidase (MCO), como observado em alguns estudos. Dessa forma, nós investigamos o 

potencial de oxidação indireta do Mn(II) por um consórcio e por isolados bacterianos 

obtidos a partir de duas amostras de água de minas denominadas: (i) CL e (ii) BIA. O 

consórcio bacteriano, enriquecido a partir da água CL, utilizando-se meio K, foi capaz de 

remover 99,7% do Mn(II) do meio de cultura. A análise filogenética dos isolados obtidos 

a partir do consórcio CL demonstrou a predominância de membros dos gêneros 

Stenotrophomonas, Bacillus e Lysinibacillus. Foram observadas remoções de Mn(II) 

entre 58,5% e 82,7%, em sete dias de experimento para os isolados selecionados. Além 

disso, dois isolados bacterianos foram obtidos durante o isolamento de fungos a partir da 

amostra de água CL. Ambos foram identificados como Serratia marcescens através de 

abordagens moleculares e bioquímicas. A remoção do Mn(II) obtida por esses isolados 

foi 55% em sete dias de experimento, a partir de uma solução contendo 45 mg L-1 do íon 

Mn(II). Posteriormente, quatro cepas foram isoladas da amostra de água BIA e 

identificados como Klebsiella oxytoca. Dentre eles, o isolado SA8 foi testado quanto à 

sua capacidade para remover o íon Mn(II) a partir do meio de cultura, obtendo-se 82,7% 

de remoção. A oxidação catalítica de Mn(II) mediada por enzimas MOC e o envolvimento 

de proteínas extracelulares não foram detectados para todos os isolados estudados nesta 

tese. Experimentos realizados em condições aeróbicas demonstraram que a oxidação do 

Mn(II) não foi relacionada a presença de bactérias, uma vez que o reagente azul 

Leucoberbelin I revelou a presença de manganês oxidado em ambas as condições bióticas 

e abióticas, desde que o pH estivesse acima de 8,0. No entanto, em todas os experimentos 

bióticos, foi detectado um aumento significativo no pH do meio de cultura, o que não 

ocorreu nos frascos de controle, sugerindo um mecanismo indireto. Análises das células 

microbianas por microscopia eletrônica não indicaram a presença de manganês no interior 

das células, mas demonstraram depósitos de manganês em estruturas em torno dos 

isolados 13P, CL11 e CL35. Em resumo, esta tese identificou novas espécies 

(Stenotrophomonas, Lysinibacillus, Serratia e Klebsiella) com a capacidade de oxidar o 

íon Mn(II) através de um mecanismo sem a participação de MCO em que tanto o 

metabolismo quanto o crescimento bacteriano resultaram no aumento do pH da solução, 

catalisando a remoção do íon Mn(II) por um mecanismo químico. 
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Abstract 
 

Manganese is a contaminant in wastewaters and drainages produced in several mining 

operations. The removal of this metal is notoriously difficult because of the high stability 

of the Mn(II) ion in aqueous solutions. An alternative for Mn(II) removal from effluents 

is the use of microorganisms. Thus, the hypothesis of this thesis was that bacterial species 

present in wastewaters with high Mn(II) concentrations are able to increase the pH of the 

culture medium and, in turn catalyze Mn(II) oxidation by oxygen. Another objective was 

to determine whether the bacterial manganese oxidation mechanism involved the 

participation of enzymes belonging to the multicopper oxidase family (MCO), as was 

observed in some studies. We investigated the potential for indirect Mn(II) oxidation by 

a consortium and bacterial isolates obtained from two mine water samples named: (i) CL 

and (ii) BIA. The bacterial consortium enriched from the CL water, using K medium was 

able to remove 99.7% of the Mn(II) from a solution containing 45 mg.L-1. A phylogenetic 

analysis of the isolates from the consortium CL demonstrated the predominance of 

members of the Stenotrophomonas, Bacillus and Lysinibacillus genera. Mn(II) removal 

between 58.5% and 82.7% were observed in a seven-day-long experiment with selected 

isolates. In addition, two bacterial isolates were found during fungal isolation from the 

water sample CL. Both were identified as Serratia marcescens by a phylogenetic analysis 

and biochemical tests. Both isolates promoted 55% of Mn(II) removal in a seven-day-

long experiment, from a solution containing 45 mg.L-1 of Mn(II). Subsequently, four 

strains were isolated from the water sample BIA and identified as Klebsiella oxytoca. 

Among them, the isolated SA8 was tested for its ability to remove the Mn(II) ion from 

the culture medium and the outcome was 82.7% removal. The catalytic oxidation of 

Mn(II) mediated by MCO and the involvement of extracellular proteins were not detected 

for all isolates studied in the current thesis. In the aerobic conditions of the experiments, 

Mn(II) oxidation was not bacterially related because the Leucoberbelin blue I reagent 

revealed oxidized manganese in both abiotic and biotic conditions provided the pH was 

above 8.0. However, in all of the biotic experiments, a significant increase in the pH of 

the culture medium was detected, which did not occur in the control flasks, hence 

suggesting an indirect mechanism. The observation of microbial cells in electron 

microscopy did not indicate the presence of manganese inside the cells but showed 

manganese deposits in the structures around isolates 13P, CL11 and CL35. Summarizing, 

this thesis identified new species (Stenotrophomonas, Lysinibacillus, Serratia and 

Klebsiella) with the ability to oxidize the Mn(II) ion by a non-MCO-driven mechanism 

in which either bacterial growth or cell metabolism resulted in the increase of solution 

pH, which catalyzed Mn(II) removal by a chemical mechanism. 
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O solo brasileiro é rico em manganês e a solubilização dos minerais contendo esse metal 

resulta na contaminação de águas e efluentes. Devido a sua alta solubilidade, o manganês 

pode ser encontrado em concentrações na ordem de 50-100mg.L-1, chegando a 150mg.L-

1 em drenagens ácidas de mina onde o pH é baixo. Usualmente, para a remoção do 

manganês são utilizados processos físico-químicos pela adição de agentes oxidantes 

(cloro, íons permanganato e ozônio) que oxidam o íon Mn(II) à Mn(IV), entretanto, essa 

metodologia é pouco eficiente. Por ser um problema brasileiro e por não haver processos 

eficientes para remoção do manganês, sem geração de subprodutos tóxicos e poluição 

secundária, torna-se necessário a busca por novas estratégias para descontaminação de 

águas que contém o elemento. 

Uma alternativa para o tratamento de efluentes contendo manganês é o uso de micro-

organismos que possuem a capacidade de oxidar o íon Mn(II). Micro-organismos 

interagem com metais e minerais na natureza participando de vários ciclos 

biogeoquímicos [1]. Devido à capacidade de interagir com vários metais, muitos micro-

organismos são utilizados em processos de biorremediação para reduzir/remover 

poluentes no ambiente, sendo uma alternativa a processos físico-químicos por ser uma 

estratégia ecologicamente mais adequada, sem geração de subprodutos, e com custos 

mais baixos [2]. 

A participação de micro-organismos nos processos de remoção/precipitação do íon 

Mn(II) é conhecida de longa data e a oxidação de Mn(II) à MnO2 tem sido estudada para 

tratamento de água contaminadas com o metal [3-7]. Os micro-organismos capazes de 

oxidar o íon Mn(II) são um grupo bastante diverso, compreendendo bactérias, fungos e 

algas [8].  

Alguns fungos são capazes de oxidar o íon Mn(II) através das enzimas peroxidase [2] e 

lacase [9] além de também promoverem a oxidação do manganês por mecanismo indireto 

através da produção de superóxido [10], similarmente ao que ocorre com a bactéria 

Roseobacter sp. AzwK-3b [11, 12]. 

Os mecanismos diretos pelos quais as bactérias oxidam o íon Mn(II) tem sido 

relacionados a participação de enzimas pertencentes a família multicobre oxidase (MCO) 

[13, 14]. Contudo, apesar de diversos trabalhos terem associado a participação de tais 



 

 
 

22 Introdução 

enzimas à oxidação do íon Mn(II), não existe um mecanismo único bem estabelecido para 

todas as espécies bacterianas já identificadas como capazes de oxidar o íon Mn(II) [15]. 

 

I.1. O Manganês 

O manganês é um metal de transição localizado no grupo 7 da tabela periódica. Este metal 

foi descoberto em 1774, pelo químico Carl Wilhelm Scheele e isolado pelo seu 

colaborador, Gottlieb Gahn, no mesmo ano [16, 17]. Contudo, o manganês tornou-se 

importante economicamente para indústria metalúrgica apenas no século XIX. 

Atualmente, o manganês é principalmente utilizado como componente chave nas ligas 

com outros metais, especialmente com o ferro na produção de aço. Entretanto este metal 

também pode ser empregado em diversos produtos tais como pilhas, baterias, 

fertilizantes, fungicidas, rações, agentes de secagem de tintas, agentes oxidantes para 

corantes ou descorantes de vidros, aromatizantes e agentes de vedação [17]. 

O manganês é um dos metais mais abundantes na crosta terrestre e não é encontrado na 

sua forma metálica, mas sim combinado com outros elementos. São conhecidos mais de 

100 minerais de manganês e, geralmente, eles ocorrem na natureza na forma de óxidos, 

hidróxidos, silicatos e carbonatos [17, 18]. 

O manganês pode existir em seis estados de oxidação (0, +2, +3, +4, +6 e +7), contudo, 

na natureza os estados de oxidação mais comumente encontrados são +2, +3 e + 4 [15, 

19] sendo o estado de oxidação +2 mais comum em solução aquosa. Nesse estado de 

oxidação, o manganês também pode formar complexos orgânicos e inorgânicos. O estado 

de oxidação +3 pode ocorrer em solução aquosa apenas se estiver complexado e tende a 

desprotonar nos estados de oxidação +2 e +4. Os óxidos de manganês (IV) são insolúveis 

em água e adsorvem cátions, principalmente metais tóxicos [15, 20].  

A bioviabilidade do manganês é fortemente influenciada pelos fatores que determinam 

seus estados de oxidação: o íon Mn(II) é termodinamicamente estável na ausência de 
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oxigênio e em pH baixo, enquanto os íons Mn(III) e Mn(IV) são favorecidos na presença 

de oxigênio e pH altos (Figura I.1). 

 

Figura I.1.:Diagrama Eh–pH mostrando a estabilidade dos estados de oxidação do 

Mn a 30oC e 1mol/L [Mn]tot. pH2 = pO2 = 1atm. 

 

Em consequência das grandes reserva e da alta atividade extrativista do minério de 

manganês no Brasil, este metal tem sido associado a desconformidades com os limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA 430/11 [21], inclusive no Estado de Minas Gerais 

[22-25] onde o manganês é um importante constituinte das águas que drenam esse estado 

brasileiro. A Resolução CONAMA 430/2011 [22-25] determina que o padrão de 

lançamento de efluentes seja de 1,0mg.L-1 e, para águas de classe II, 0,1mg.L-1 de 

manganês dissolvido [21]. Nos efluentes brasileiros, concentrações maiores que 

100mg.L-1 de manganês foram encontradas [26, 27]. 
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I.2. Ação do Manganês e toxicidade 

Além dos processos naturais, a atividade humana também tem influência na 

disponibilidade do manganês no ambiente, uma vez que o manganês é encontrado em 

grandes quantidades nos efluentes das industrias mineradoras. Outras fontes de 

contaminação do ambiente aquático por manganês são os resíduos domésticos e os 

industriais [28].  

O manganês é considerado um micronutriente importante para o crescimento e 

sobrevivência de vários organismos. Nos seres humanos, o manganês está envolvido na 

ativação de várias enzimas e na formação de ossos e cartilagens. A deficiência do 

manganês pode levar a distúrbios no metabolismo promovendo o enfraquecimento de 

ossos e cartilagens, degeneração dos discos espinhais, câncer, diminuição da fertilidade, 

diminuição do crescimento e prejuízos para as funções cerebrais [29].  

Nos vegetais, o manganês tem importante papel no crescimento e desenvolvimento, nos 

processos respiratórios, proteção contra estresse oxidativo e na ativação de várias enzimas 

[28]. Em bactérias, o manganês tem função de proteção contra metais tóxicos, radiação 

UV, vírus e estresse oxidativo; está envolvido na oxidação de matéria orgânica, 

disponibilizando-a como nutriente e pode ser fonte de energia atuando como aceptor final 

de elétrons [15]. Além disso, o manganês é componente de enzimas envolvidas no 

controle da esporulação, densidade celular durante a fase estacionária e assimilação de 

nitrogênio. Também participa na estabilização da parede celular e tem um importante 

papel na transdução de sinal em bactérias [30]. 

Contudo, apesar de ser essencial para muitos organismos, o excesso de manganês pode 

desencadear intoxicação em seres humanos caracterizada pelo aparecimento de uma 

síndrome, denominada “manganismo”, causada em consequência do acúmulo excessivo 

de manganês no sistema nervoso central. Na intoxicação aguda os sintomas observados 

são astenia, anorexia, apatia, dores de cabeça, hipersonia, espasmos, cansaço nas pernas, 

artralgias e irritabilidade. Estes sintomas, são seguidos por uma fase intermediária, na 

qual se observam sinais como desordens de fala, inabilidade para realizar certos 

movimentos e presença de expressões faciais “mascaradas”. No estágio mais avançado 
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ocorre rigidez muscular, desordens de equilíbrio e tremor nos membros, similares aqueles 

observados na doença de Parkinson [29, 31, 32]. 

As causas mais comuns de intoxicação por manganês são devidas à inalação de fuligem 

em indústrias e minas. Existem também relatos de intoxicação por este metal decorrente 

da ingestão de água contaminada por períodos prolongados, desencadeando, desta forma, 

um acúmulo orgânico [33]. A concentração máxima de manganês em águas potáveis 

estipulado pela “World Health Organization” (WHO) é de 400µg.L-1. Estudos revelaram 

que valores maiores que 400µg.L-1 de manganês em águas potáveis foram encontrados 

em vários países, além de efeitos neuro-tóxicos do manganês em crianças e em adultos, 

sugerindo que o limite estabelecido pela WHO ainda é alto para proteger a saúde pública 

adequadamente [34]. 

 

I.3. Biorremediação do Manganês 

Devido a sua toxicidade, o manganês deve ser removido de águas residuárias antes de 

retorná-las para o meio ambiente. Usualmente, os íons Mn(II) são removidos de efluentes 

através de processos físico-químicos, contudo novas estratégias utilizando micro-

organismos que oxidam o manganês (MOMn) têm sido propostas. Estes processos 

biotecnológicos são considerados mais eficientes quando comprados a remoção química 

do manganês [15]. Os MOMn são ubíquos na natureza, filogeneticamente diversos e 

possuem diferentes mecanismos para promover a biorremediação do manganês [2, 35-

37].  

O uso de sistemas biológicos para remover contaminantes orgânicos e inorgânicos é 

denominado biorremediação. No contexto de remoção de metais, a biorremediação 

compreende a imobilização dos metais pelos micro-organismos principalmente através 

de mecanismos de biossorção e biomineralização [38, 39]. A biossorção compreende um 

processo passivo de adsorção de metais pelas células microbianas, através da formação 

de complexos com a parede celular ou polímeros extracelulares sintetizados e secretados 

pelos micro-organismos [40]. Por outro lado, a biomineralização se dá pela precipitação 
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dos metais como compostos orgânicos, tais como oxalatos, sulfetos, hidróxidos e óxidos 

[38, 39].  

Entre os diferentes tipos de biomineralização do manganês, a oxidação biológica (bio- 

oxidação) do Mn(II) à Mn(III) e Mn(IV) é uma importante via no que diz respeito às suas 

aplicações ambientais [2, 13] e várias enzimas relacionadas a esse processo tem sido 

descritas [13]. Micro- organismos que oxidam o manganês foram isolados de diversos 

ambientes tais como biofilmes ricos em manganês, sedimentos de água doce e depósitos 

de ferro-manganês [2]. 

A remoção do manganês ocorre por duas vias diferentes (Fig. I.2), as quais podem ocorrer 

concomitantemente [11, 41, 42]: (i) a via direta é mediada por componentes celulares, tais 

como enzimas [13, 20, 43]; (ii) e a via indireta na qual metabolitos e / ou o crescimento 

microbiano altera o pH e as condições redox do meio, resultando na oxidação do Mn(II) 

[11, 14, 44].  
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Figura I.2: Esquema representativos dos possíveis mecanismos de remoção do íon Mn(II) por bactérias [8]. 
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I.4. Oxidação do Manganês por vias enzimáticas 

Diferentes enzimas já foram relacionadas com a oxidação do manganês e as multicobre 

oxidases (MCO) e peroxidases são as mais bem estudadas para esse processo. 

As MCO usam o oxigênio molecular como oxidante, onde os elétrons são transferidos do 

substrato para o oxigênio molecular via múltiplos átomos de cobre na enzima. Essas 

enzimas são capazes de oxidar uma ampla gama de substratos, incluindo compostos 

orgânicos, fenólicos e vários metais e estão relacionadas à oxidação do manganês em 

várias espécies microbianas [13]. Porém, apesar de vários trabalhos mostrarem a 

capacidade das bactérias de remover o íon Mn(II), a comparação da eficiência de remoção 

do manganês de sistemas aquosos pelas diferentes espécies bacterianas é complicada. Isso 

porque cada trabalho utilizou uma concentração inicial do íon Mn(II) o que influencia no 

resultado final (Tabela I.1 e Fig. I.2).  
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Tabela I.1: Espécies bacterianas e seus mecanismos para biorremediação do manganês. 

Micro-organismo Mecanismo 
Concentração 

inicial de Mn 

Eficiência de 

remoção 

Tempo de 

remoção do Mn 

Pseudomonas 

aeruginosa AT18 

[45] 

Biossorção 49 mg.L-1 20 % 2 dias 

Roseobacter.AzwK-

3b [46] 

Indireto 

(Superóxido) 
5,49 mg.L-1 80 % 5,8 dias 

M15-pQE-cotA 

[42] 

Enzimático 

(MCO) 
274,5 mg.L-1 18,2 % 7 dias 

Citrobacter sp. FM-

2 [47] 

Enzimático 

(MCO) 
53,0 mg.L-1 76,2 % 4 dias 

L discophora [4] 
Enzimático 

(MCO) 
1,0 mg.L-1 90 % 8 dias 

L discophora [48] 
Enzimático 

(MCO) 
5 mg.L-1 

100 µm de 

MnO2 produzido 
3 h 

L discophora [3] 
Enzimático 

(MCO) 
4,74 mg.L-1 97,48 % 2 dias 

L discophora [3] 
Enzimático 

(MCO) 
5,93 mg.L-1 67,45 % 6 dias 

Escherichia coli  

(ECueO) [49] 

Enzimático 

(MCO) 
274,5 mg.L-1 97,7 % 7 dias 

Bacillus cereus [50] 
Não 

determinado 
50 mg.L-1 5 mg.L-1 de 

MnO2 produzido 
10 dias 

Bacillus pumillus 

[50] 

Não 

determinado 
50 mg.L-1 

4 mg.L-1 de 

MnO2 produzido 
20 dias 

 

As bactérias que oxidam o manganês através de MCOs constituem um amplo grupo de 

bactérias pertencentes aos filos Firmicutes, Actinobacteria e Proteobacteria (Tabela I.1) 

[13], contudo as espécies mais bem estudadas são Leptothrix discophora (cepas SS1 e 

SP-6), Pseudomona putida e Bacillus sp.SG-1[20]. A cepa Bacillus sp SG-1 é uma 

bactéria marinha, Gram positiva e a oxidação de manganês por essa espécie ocorre apenas 

em esporos dormentes, uma vez que a enzima responsável pela oxidação (uma MCO) está 

localizada no envoltório do esporo [20, 44]. A oxidação do Mn(II) à Mn(IV) promovida 

por essa cepa ocorre através de duas reações de transferência de elétrons sequenciais via 

formação de um intermediário, o Mn(III) [51].  

P. putida e L. discophora são bactérias heterotróficas que oxidam o Mn(II) durante a fase 

estacionária de crescimento também com a participação de enzimas MCO. Cepas de P. 

putida (MnB1e GB-1) depositam óxidos de manganês na superfície celular enquanto L. 
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discophora, deposita óxidos de manganês numa estrutura de bainha, no caso da cepa SP-

6, e no meio extracelular, no caso da cepa SS-1 [20, 44].  

Recentemente, foi demonstrado que a espécie Mesorhizobium australicum T-G1, isolada 

de uma mina de urânio, promove a oxidação do manganês em condições ácidas (pH 5,5) 

[41]. Além da oxidação do manganês via MCO, a bactérias M. australicum também oxida 

o Mn(II) por meio de radicais superóxido extracelulares (ver secção "oxidação de 

manganês por vias não enzimáticos") em pH neutro (7,2). 

Ainda, tem sido demonstrado que enzimas lacases, consideradas um tipo de MCO, 

catalisa a oxidação de Mn(II) à Mn(III). A oxidação do Mn(II) pelas lacases é acoplada a 

redução do sítio de cobre T-1, evidenciando que a oxidação ocorre via transferência de 

um elétron e acredita-se que os quelantes estabilizam o íon Mn(III) e diminuem o 

potencial redox do par Mn(II) /Mn(III) [9, 52]. 

As enzimas peroxidases tem sido relacionada à oxidação do manganês nas espécies 

Erythrobacter sp. cepa SD21 e Aurantimonas manganoxydans cepas SI85-9A1 [53]. Em 

certos fungos basidiomicetos, a oxidação do manganês por enzimas peroxidases 

extracelulares também tem sido proposta [2]. A enzima manganês peroxidase (MnP) 

promove a oxidação do Mn(II) à Mn(III), o qual é estabilizado por metabólitos derivados 

de ácidos orgânicos [54, 55]. O ciclo catalítico das MnP é similar a outas heme 

peroxidases, mas MnP usa preferencialmente o Mn(II) como doador de elétrons [56].  

 

I.5. Oxidação do Manganês por mecanismos não enzimáticos 

Embora algumas espécies de micro-organismos tenham genes que codificam MCO e 

peroxidases, essas enzimas nem sempre estão relacionadas à oxidação do manganês 

(Tabela I.1). Por exemplo, Richardson et al. [57] propuseram um mecanismo indireto para 

a oxidação do manganês mediada por cianobactérias e algas devido a mudanças no pH e 

Eh do meio de cultura. Da mesma forma, Hullo et al. [58] demonstraram que oxidação 

do manganês promovida por B. subtillis ocorre devido ao aumento do pH. Embora tal 
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bactéria tenha uma proteína CotA similar a uma MCO, não foi observada relação entre a 

presença dessa proteína e a oxidação do Mn(II).  

Em adição ao aumento do pH, alguns micro-organismos oxidam o Mn(II) através da 

produção de superóxidos, extracelularmente, e o mecanismo é representado pelas 

equações I.1-I.3. Inicialmente, o Mn(II) é oxidado pelo O-2, formando H2O2 e Mn(III) 

(reação I.1). Embora H2O2 possa ser reduzido de volta à Mn(III) (reação I.2), a enzima 

catalase catalisa a decomposição da H2O2 à H2O e O2 (reação I.3) [59] , inibindo a reação 

I.2. 

Mn(II) + O-2 + 2H+ → Mn(III) + H2O2                              (I.1) 

Mn(III) + ½H2O2 → Mn(II) + ½O2 + H+                              (I.2) 

H2O2 → ½O2 + H2O                                                            (I.3) 

A bactéria Roseobacter sp.AzwK-3b é um exemplo de micro-organismos que oxida 

Mn(II) através da produção de superóxido. Utilizando-se filtrados livre de células 

proveniente de culturas de Roseobacter sp. AzwK-3b  foi observado que a adição de 

protease inibiu a oxidação do Mn(II), confirmando que o superóxido é produzido pela 

bactéria [11, 12]. Andeer et al. [60] mostraram que a produção do superóxido por 

Roseobacter sp. AzwK-3b é promovida por uma enzima localizada na membrana externa 

da bactéria e que a oxidação do Mn(II) segue uma via semelhante à que está representada 

pelas equações I.1 e I.3 [60]. A oxidação do manganês pelo superóxido também foi 

demonstrada para o fungo filamentoso Stilbella aciculosa e ocorre durante a 

diferenciação celular. Também foi verificado que os óxidos de manganês e os superóxidos 

estão localizados na estrutura reprodutiva assexuada desse fungo [61].  

A bactéria P. putida também pode oxidar Mn(II) à Mn(III) seguindo uma via não- 

enzimática. Sob condições limitantes de ferro, a produção do sideróforo pioverdina 

(PVD) é estimulada, o qual forma uma ligação forte com Mn(III) produzido pela reação 

do Mn(II) com o oxigênio. Portanto, o quelato de PVD-Mn(III) estabiliza Mn(III) em 

solução. Em condições não limitantes de ferro, a oxidação de manganês por P. putida 
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segue uma via enzimática através MCO semelhante ao que foi previamente discutido [62, 

63]. 

 

I.6. Remoção do manganês por biossorção 

A biossorção também é um mecanismo para remoção do manganês (Fig. I.2). Os fungos, 

em especial, têm vantagens nesse processo em comparação à outros micro-organismos, 

devido a sua elevada massa celular [64]. Por exemplo, análises por espectrometria de 

absorção atômica mostraram que o fungo Penicillium italicum foi capaz de adsorver 

Mn(II) em valores de pH entre 8,5–9,5. Para o fungo P. camemberti, foi observado que o 

pH ótimo foi entre 6,0- 6,5 [65, 66] e análises por espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

mostraram que os grupamentos químicos envolvidos na biossorção do manganês foram –

OH e –NH [66]. Entre as leveduras, foi observado que Saccharomyces cerevisiae pode 

adsorver manganês utilizando diferentes grupos funcionais tais como ácidos carboxílicos, 

animas, lipídios e fosfato[67]. 

Embora várias espécies de bactérias tais como Pseudomonas sp. e Streptomyces sp.[64] 

(Tabela I.1) sejam relacionadas a biossorção de metais, Bacillus sp. têm sido identificados 

como a espécie com melhor capacidade de biossorção. Estudos com Bacillus sp. Gram 

negativo (isolado HAH1) adsorveu Mn(II) (13.2 mg Mn(II)/g biomassa) numa faixa de 

pH entre 5 e 8 [68]. Hasan et al. [69] demonstraram por MEV e espectroscopia de 

infravermelho a adsorção de Mn(II) por Bacillus sp. (43,5 mg Mn(II)/g-biomassa) e que 

os grupos funcionais que participaram desse processo foram –C=O, –OH, -NH2 e –C-O. 

Em estudos de biossorção realizados tanto com fungos quanto com bactérias foi 

demonstrado que a capacidade de biossorção depende do pH do meio. Isto é devido à 

presença de grupos ácido-base tais como aminas, amidas e ácido carboxílico nas paredes 

das células. Quando o pH aumenta, tais grupos funcionais são desprotonados, o que 

aumenta a carga negativa na superfície da célula, facilitando as interações entre parede 

celular e os cátions [45, 66, 68].  

 



 

 

33 Introdução 

I.7. Metodologias convencionais e moleculares para a identificação 

de bactérias 

 

Os procedimentos clássicos para identificação bacteriana são baseados em características 

fenotípicas tais como: reações metabólicas, características das coloniais e morfologia 

celular, observada em esfregaços, após coloração pelo método de Gram [70]. Através 

deste sistema as espécies são alocadas em gêneros morfológica e bioquimicamente 

definidos cujas características são publicados em esquemas taxonômicos [71]. 

O perfil bioquímico de bactérias em geral é determinado pela formação de produtos finais 

a partir de substratos definidos, como por exemplo, a formação de ácidos a partir de 

carboidratos e a produção de enzimas bacterianas, conforme determinado por substratos 

cromogênicos, ou outros. Atualmente, kits comerciais oferecem conjuntos de testes 

bioquímicos que podem ser facilmente utilizados, otimizando o processo. O sistema 

Bactray (laborclin®) é composto por 3 conjuntos de provas bioquímicas, denominados 

Bactray I, II e III. Para identificação de bacilo Gram negativo oxidase negativo, utiliza-

se o Bactray I e II, e para as oxidases positivas, é utilizado o Bactray III. Cada conjunto 

é composto por um suporte de poliestireno descartável que contém 10 compartimentos 

para execução das provas bioquímicas. 

Apesar da sua importância, os métodos fenotípicos possuem limitações para identificação 

precisa, principalmente, de amostras ambientais. Nesse sentido, a utilização de técnicas 

moleculares em alternativa aos métodos bioquímicos tornou-se particularmente útil para 

identificações de bactérias. As metodologias moleculares (ou genotipagem) são 

fundamentadas nas diferenças existentes nas sequências tanto do DNA como do RNA 

[72].  

As principais metodologias moleculares utilizadas são baseadas em marcadores 

genéticos. Qualquer gene bacteriano que esteja presente em todos os micro-organismo e 

que possua regiões conservadas e variáveis poderia ser utilizado para análises 

taxonômicas. Contudo, o gene mais comumente utilizado para esse propósito é o gene 

que codifica o 16S RNA ribossomal (rRNA) [73, 74]. 
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As técnicas moleculares utilizadas para análise da comunidade microbiana podem ser 

agrupadas em: hibridização, fingerprint do DNA, PCR e o sequenciamento do DNA. Nas 

técnicas de hibridização, sondas moleculares (fragmentos de DNA ou RNA marcados) 

são sintetizadas para serem complementares ao gene-alvo de interesse. A detecção do 

gene vai depender da marcação da sonda: marcação radioativa ou enzimática [75]. Uma 

evolução dessa técnica é a metodologia de microarrays, em que as sondas de DNA estão 

fixas numa superfície sólida, podendo estas serem complementares a genes individuais 

(cDNA microarrays) ou a oligonucleotídos (oligonucleotide microarrays) [76, 77]. 

A partir de 1994, outra metodologia começou a ser utilizada: a Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) [78]. A utilização de primers de PCR específicos para a espécie de 

bactéria pretendida permite a detecção desta numa amostra ambiental, sem necessidade 

do cultivo e do isolamento das bactérias. O método mais comum de análise do DNA após 

amplificação por PCR é a eletroforese em gel de agarose ou poliacrilamida. Existem 

variantes da PCR, como a Real Time PCR (RT-PCR) que permite a quantificação rápida 

de DNA nas amostras. Esta técnica tem sido utilizada na identificação e quantificação de 

determinadas espécies bacterianas presentes em vários ambientes [79]. A conversão de 

RNA bacteriano em DNA complementar (cDNA) pelo uso da enzima transcriptase 

reversa também permite a detecção de bactérias por PCR mas com a vantagem de ser um 

bom indicador de viabilidade do organismo, pois o RNA tem uma meia-vida muito curta 

[80]. 

A análise da separação eletroforética de DNA digerido por enzimas de restrição é 

denominada de Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP), servindo para 

distinguir grupos taxonômicos de bactérias, sendo a variante aplicada ao DNA ribossomal 

bacteriano amplificado por PCR denominada de Amplified Ribosomal DNA Restriction 

Analysis (ARDRA) [72]. Cada enzima de restrição reconhece uma determinada sequência 

de DNA e a corta nesse local. Diferentes genomas possuem diferentes locais de corte o 

que implica um padrão de bandas distinto na eletroforese.  

A técnica de REP-PCR é uma variação da PCR na qual primers complementares a 

sequências altamente repetitivas de DNA de ocorrência natural no genoma bacteriano são 

utilizados [81, 82]. Dentre as sequências repetitivas encontradas em genomas procariotos, 

três já foram amplamente estudadas: (i) Sequencias REP (do inglês Repetitive Extragenic 
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Palindromic) que possui de 35 a 40 pares de base; (ii) Sequência ERIC (do inglês 

Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus sequence) que possui de 124 a 127 pares 

de bases; e (iii) o elemento BOX de 154 pares de bases [72, 82, 83]. O uso de iniciadores 

específicos para esses elementos repetitivos leva à amplificação dessas regiões e o perfil 

de bandas obtidos em gel de agarose serve como uma “impressão digital” (fingerprint) 

específico para cada cepa bacteriana [72]. Essa técnica tem sido utilizada para 

caracterização de espécies bacterinas associadas à processos infecciosos em seres 

humanos, às plantas, ao solo e à resíduos de mineração [83-88]. 

O sequenciamento do DNA é a técnica mais utilizada na identificação bacteriana. A 

taxonomia molecular foi revolucionada na década de 1980 com a análise de sequências 

do rRNA [89]. Woese et al. [89] demonstraram que a relação filogenética entre bactérias 

poderia ser determinada pela comparação de uma zona estável do DNA, como os genes 

codificadores do rRNA. Entre as regiões genômicas passíveis de utilização estavam os 

genes codificadores do RNA ribossomal pertencentes à subunidade 5S, à 16S, à 23S e o 

espaço entre estes últimos genes [89, 90]. 

Em meados da década de 1990, o sequenciamento do 16S rRNA já era considerado uma 

ferramenta padrão para os taxonomistas na área da microbiologia, não apenas para 

verificar relações filogenéticas mas também para a identificação bacteriana [91] 

continuando hoje em dia a ser a região genômica mais utilizada na taxonomia bacteriana 

[92]. 

O gene 16S rRNA contém cerca de 1550 pares de bases e é composto por regiões 

conservadas e variáveis, sendo que estas últimas apresentam assinaturas únicas para 

qualquer bactéria, e informação útil sobre a relação entre as mesmas [93]. Geralmente são 

usados primers universais para a amplificação total ou parcial do gene por PCR. A 

comparação da sequência do gene 16S rRNA do isolado bacteriano com as depositadas 

em bases de dados permite a identificação deste com base na similaridade ou homologia 

da sequência do gene 16S rRNA [74]. 

Todos os sistemas usados para identificar bactérias, quer sejam fenotípicos ou 

genotípicos, têm limitações, não existindo nenhuma metodologia única que forneça 

resultados 100% precisos [72]. O sequenciamento do gene 16S rRNA é atualmente 
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considerado como padrão de referência para a identificação e descrição de novas espécies 

e gêneros bacterianos, sendo muito comum e recomendado à sua publicação como parte 

da descrição de novas espécies [94]. 

O interesse pelo estudo de micro-organismos ambientais vem crescendo devido a sua 

importância nos ciclos biogeoquímicos de vários metais com uma variedade de processos 

que determinam a mobilidade e, por conseguinte, a biodisponibilidade desses elementos 

[39]. A identificação desses micro-organismos é alcançada através de técnicas 

moleculares, principalmente pelo sequenciamento do gene 16S rRNA e 18S rRNA e a 

identificação de MOMn também é realizada utilizando-se essas técnicas. 

Os MOMn são abundantes e amplamente distribuídos na natureza. Eles já foram isolados 

de diferentes ambientes tais como nódulos de manganês nas profundezas de oceanos, 

filmes ricos em manganês nas superfícies de lagos rasos, sedimentos de lagos de água 

doce e depósitos de ferromanganês e sistemas de tratamento de água [2, 6, 50, 95]. A 

identificação desses micro-organismos baseia-se principalmente no sequenciamento dos 

genes 16S rRNA e 18S rRNA, para bactérias e fungos, respectivamente. Em alguns 

trabalhos, o passo inicial para a identificação de MOMn é a obtenção de um consórcio a 

partir de uma amostra de solo, água ou sedimentos seguida de amplificação parcial do 

gene 16S rRNA, separação dos produtos de amplificação por DGGE e sequenciamento 

das bandas obtidas no DGGE [92, 96].  

Uma outra abordagem utilizada para identificação de MOMn é o isolamento dos micro-

organismos em meio K ágar, um meio referência para o estudo de MOMn [8], seguido de 

amplificação e sequenciamento do gene 16S rRNA. Essa estratégia foi utilizada por 

Xuezheng et al. [95] para o isolamento de bactérias que oxidam o Mn(II) de sedimentos 

do oceano Ártico identificando diversos gêneros tais como Psychrobacter, Shewanella, 

Acinetobacter e Marinobacter, Shewanella, Marinomonas e Alteromonas.  

Cerrato et al. [50] também isolaram bactérias que oxidam e reduzem o manganês presente 

em sistemas de tratamento de água. Através do sequenciamento parcial do gene 16S 

rRNA, eles identificaram diferentes espécies bacterinas, tais como Lysinibacillus 

fusiformis, Bacillus pumilus, Bacillus cereus, Bacillus sphaericus, Pseudomonas 

aeruginosa e Pseudomonas saccharophila. Uma cepa de Citrobacter freundii FM-2 com 
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capacidade de oxidar o íon Mn(II) foi isolada e identificada também utilizando-se do 

sequenciamento do 16S rRNA [97]. 
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A contaminação de ambientes aquáticos decorrente da emissão de compostos poluentes 

de diversos segmentos industriais é, atualmente, um grande desafio econômico, social e 

ambiental tanto no cenário do Estado de Minas Gerais, como a nível nacional e mundial. 

A água é considerada um recurso natural renovável, entretanto finito. As normas 

ambientais brasileiras que regem a preservação dos recursos hídricos [21], estão cada vez 

mais restritivas e rígidas. Desse modo, as indústrias necessitam encontrar alternativas 

eficientes quanto ao consumo e reutilização deste bem essencial, investindo em 

tratamentos adequados, eficientes e de baixo custo. Neste contexto, podemos incluir a 

remoção do manganês que é normalmente encontrado nos efluentes de muitas indústrias, 

assim como em águas de minas. Esse elemento é um dos mais difíceis de ser removido 

devido a sua alta estabilidade em solução aquosa numa ampla faixa de pH [26].  

O manganês é um elemento essencial na fisiologia animal, pois atua na formação dos 

ossos e no metabolismo de carboidratos e lipídios [29]. Por outro lado, se ingerido em 

grande quantidade pode causar inflamações nos pulmões, dor de cabeça e náuseas [32, 

33, 98]. Os métodos convencionais de remoção do Mn(II) dissolvidos via precipitação 

geralmente requerem o uso de oxidantes fortes, como permanganato de potássio, cloro, 

hipoclorito de sódio, dióxido de cloro ou ozônio, para formar compostos insolúveis de 

Mn(IV) que são removidos via decantação e/ou filtração [99, 100]. No entanto, vários 

desses reagentes podem formar compostos indesejáveis e muito nocivos à população, 

como por exemplo, tri-halometanos (THM) que são potencialmente cancerígenos, 

dependendo do tipo de matéria-orgânica presente no efluente [101]. 

Os métodos convencionais de remoção de íons metálicos em águas muitas vezes se 

tornam inviáveis na prática, devido ao aumento do número de etapas a serem realizadas 

em uma estação de tratamento de águas. Por exemplo, após um processo de precipitação 

de íons, sejam na forma de hidróxidos, óxidos, carbonatos ou sulfatos, é necessária a 

filtração dos sólidos suspensos e a clarificação da água tratada [2]. Além dos elevados 

custos com produtos químicos e consumo de energia, outra desvantagem da adição de 

reagentes químicos, é a formação dos sub-produtos que podem colocar em risco a saúde 

da população e causar impactos secundários ao meio ambiente, caso o gerenciamento dos 

resíduos gerados durante o processo de tratamento não seja criterioso [101, 102]. 
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A biotecnologia tem recebido muita atenção nos últimos anos e gradualmente está se 

tornando uma ótima alternativa para a remoção de Mn(II) e outros metais, devido ao seu 

grande potencial de aplicação. No caso da remoção de Mn(II), várias bactérias são 

conhecidas por catalisar a oxidação deste elemento, formando óxidos de manganês, que 

podem ser removidos facilmente, sem a necessidade de posterior clarificação da água. 

Em particular, a oxidação pode ser feita por bactérias de diversos gêneros, dos quais 

destacam-se os gêneros Leptothrix, Hyphomicrobium, Siderocapsa, Metallogenium, 

Pseudomonas sp, Bacillus sp [13, 15]. 

Diante disso, a hipótese da presente tese foi que ambientes aquáticos com elevadas 

concentrações de Mn(II) poderiam ser fonte de novos organismos com potencial 

biotecnológico para a oxidação do Mn(II). Por outro lado, como foram utilizadas águas 

de dois pontos do Estado de Minas Gerais seria possível avaliar a semelhança taxonômica 

dos isolados. Pouco se conhece sobre a diversidade microbiana de ambientes poluídos 

com Mn(II) no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Nesse sentido, esse projeto foi 

pioneiro. Além disso, existe uma contribuição importante do pH na remoção biológica do 

íon. Esses e outros aspectos da remoção biológica serão discutidos a seguir. 
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Com base no potencial biotecnológico dos micro-organismos para o tratamento das águas 

contendo manganês, a presente tese teve como objetivo geral a seleção e identificação de 

cepas e consórcios bacterianos com potencial para remoção do íon Mn(II) a partir de 

diferentes fontes de água. Para tal, foram abordados os seguintes objetivos específicos: 

(i) Obtenção de consórcios bacterianos com capacidade de remoção do 

Mn(II); 

(ii) Estudar a remoção do Mn(II) pelos isolados e consórcio bacterianos 

recuperados das águas em estudo; 

(iii) Determinar a diversidade microbiana no consórcio; 

(iv) Selecionar cepas tolerantes ao Mn(II) (concentrações de Mn(II) igual e 

maiores que 50mg.L-1); 

(v) Investigar os mecanismos envolvidos no processo biológico de remoção 

do Mn(II). 



 

 

43 
Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Metodologia 
 



 

 

44 
Metodologia 

 

III.1.1. Regiões de coleta 

Foram coletadas duas amostras de água de mina: a amostra denominada CL foi coletada 

de uma mina de manganês situada na região do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerias, 

Brasil); a amostra denominada BIA foi coletada de uma drenagem ácida de uma mina de 

urânio localizada no sudoeste do Estado de Minas Gerais (Brasil). As amostras de água 

foram armazenadas em recipientes de plástico à temperatura ambiente até o 

processamento laboratorial. As águas de mina coletadas foram analisadas por 

espectrometria de emissão atômica por plasma (ICP-OES; Varian 725) para quantificação 

da quantidade de manganês presente nas amostras. 

 

III.1.2. Enriquecimento bacteriano 

Uma amostra de cada água foi submetida à filtração, utilizando membrana de 0,22 μm 

(Millex, Millipore). Após a filtração da água, a membrana foi inoculada em 10 mL de 

meio K (FeSO4.7H2O 0,001 g.L-1, peptona 2,0 g.L-1; Extrato de Levedura 0,5 g.L-1, 

tampão HEPES 10 mM pH 7,5; MnSO4.H2O 0,15 g.L-1) e incubada a 30°C por 24 horas, 

sob agitação constante de 150 min-1. Após esse período, a cultura foi transferida para 90 

mL de meio K e incubada como descrito anteriormente. As culturas obtidas foram 

denominadas consórcio CL e consórcio BIA. Alíquotas do consórcio CL foram 

armazenadas a -80°C com glicerol 50%(v/v). O consórcio BIA foi repicado 21 vezes em 

meio K e, posteriormente, essas culturas foram fracionadas e armazenadas a -80 °C com 

glicerol 50 % (v/v).  

 

III.1.3. Isolamento bacteriano 

A partir dos consórcios CL e BIA, foi realizado o isolamento bacteriano através 

plaqueamento dos consórcios em meio K ágar sem íon Mn(II) e com 50 mg.L-1 do íon 

Mn(II) (correspondente a 0,15 g.L-1 de MnSO4.H2O). As placas foram incubadas a 30°C 

até as colônias e/ou o meio de cultura que continham o íon Mn(II) apresentarem coloração 

amarronzada. As colônias que tiveram sua cor alterada e/ou promoveram alteração da 
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coloração do meio foram pinçadas, inoculadas em 5 mL de meio K e incubadas como 

descrito anteriormente. Após 24 horas de incubação as culturas foram armazenadas à -

80 °C com 50% de glicerol (v/v). 

Outros dois isolados bacterianos (CL11 e CL35) foram obtidos durante o isolamento de 

fungos a partir amostra de água CL. Os fungos foram isolados pelo plaqueamento de 

0,1mL da água de mina em vários meios para o crescimento de fungos (meios Sabouraud, 

Batata Dextrose e Mineral). Colônias com diferentes morfologias foram selecionadas e 

cultivadas em meio YPD (2 % de peptona, 1 % de extrato de levedura, 2 % de glicose e 

1,5 % de ágar) durante 24 horas e foram fracionadas e armazenadas à -80 ° C em glicerol 

50 % (w / v). Entre os 41 isolados, 31 foram identificados como fungos filamentosos, oito 

como leveduras e três como as bactérias. Apenas dois isolados bacterianos foram 

utilizados neste estudo. 

 

III.1.4.  Ensaios de Remoção de Manganês 

O consórcio CL foi avaliado quanto a sua capacidade de remover o íon Mn(II) do meio 

de cultura utilizando-se um biorreator (BioFlo 110 Fermentor/Bioreactor, New 

Brunswick Scientifc) com um volume final de 1 L. Inicialmente, 1 mL do consórcio CL 

preservado a -80°C foi inoculado em 10 mL de meio K e a cultura foi incubada a 30 °C 

sob agitação constante de 150 min-1durante 24 h (pré-inoculo). Ao pré-inoculo foram 

adicionados 90 mL de meio K, seguido de incubação à 30°C sob agitação constante de 

150 min-1, durante 24 h. Posteriormente, 100 mL da cultura foram transferidos para o 

biorreator contendo 900 mL de meio K com 50 mg.L-1 (0,91 mM) do íon Mn(II). O 

biorreator foi mantido por 14 dias, a 30°C, com agitação de 150 min-1. Alíquotas foram 

coletadas periodicamente para dosagem do manganês, determinação do pH e medida de 

crescimento bacteriano (por contagem de células em câmara de Neubauer). 

Concomitantemente, um biorreator similar foi operado como controle e o crescimento 

bacteriano foi inibido pela adição de Nipagin (0,14% p/v) / Nipazol (0,1% p/v). Os 

experimentos foram realizados em duplicata biológica. 
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A remoção de manganês pelos isolados foi investigada em frascos, com volume final de 

100 mL. O pré-inoculo foi preparado como descrito anteriormente para o consorcio CL. 

Posteriormente 10 mL do pré-inoculo foi transferido para frasco de 250 mL contendo 90 

mL de meio K suplementado com 50 mg.L-1 de Mn(II). Os frascos foram mantidos a 30 

°C em shaker (150 min-1) por sete dias. Alíquotas foram coletadas periodicamente para 

dosagem do manganês, determinação do pH e medida de crescimento bacteriano 

(absorbância 600 nm - espectrofotômetro Hitachi 2800 A). Os experimentos foram 

realizados em triplicata biológica. 

Para a dosagem do manganês, cerca de 4 mL da cultura foram centrifugados por 15 

minutos, a 14,681 ×g e filtradas em membrana 0,22 µm. O sobrenadante foi recolhido, 

diluído 10 vezes em água destilada e acidificada com solução de HCl (1:1). As diluições 

foram submetidas à técnica analítica de espectrometria de emissão atômica por plasma 

(ICP-OES, Varian 725). A remoção do manganês foi avaliada pelo decaimento do 

elemento no meio de cultura. 

Como controle abiótico, frascos contendo apenas meio K com o pH ajustado para valores 

de 7,5, 8,0 e 8,2 foram mantidos sob as mesmas condições e análises. Para inibir o 

crescimento bacteriano nos frascos controle, foi adicionada a solução de Nipagin (0,14% 

p/v) /Nipazol (0,1% p/v). Os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

III.1.5. Ensaios de oxidação do Mn(II) 

A oxidação abiótica do manganês foi confirmada em experimentos controles que foram 

realizadas com diferentes valores de pH (7,5-9,0). Frascos controle contendo 100mL de 

meio K suplementado com 50mg. L-1 de Mn(II) foram submetido às mesmas condições 

dos experimentos com os isolados. Um volume de 0,1mL de cada amostra foi misturado 

a 0,5 mL de uma solução de 0,04% de azul Leucoberbelin I (LBB, Sigma-Aldrich, EUA) 

em 45 mM de ácido acético. Como controlo negativo, meio K sem Mn(II) ou com 

soluções de carbonato de manganês (MnCO3) também foram testados como descrito 

acima. Como controlo positivo, foi utilizado o meio K com óxido de manganês (MnO2). 
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O reagente LBB é oxidado na presença dos íon Mn(III) e Mn(IV), desenvolvendo uma 

coloração azul no meio reacional. 

 

III.1.6. Oxidação do Mn(II) pelo filtrado livre de células 

Os filtrados livres de células foram obtidos a partir do crescimento dos isolados em meio 

K, durante um período de quatro dias. As culturas foram então centrifugadas a 7155 × g 

durante 20 min e o sobrenadante foi filtrado utilizando membrana de 0,22 μm, e a solução 

resultante foi denominada filtrado livre de células. Esse filtrado foi dividido em dois 

grupos, um dos quais recebeu proteinase K (100 μg.mL-1, Promega). Os frascos com 

proteinase K foram incubadas a 37 ° C durante três horas antes da adição de Mn(II). Para 

os ensaios com os isolados 1G, 10G, 7P, 8P, 6P e 13P, cerca de 30 mg.L-1 de Mn(II) foram 

adicionados aos filtrados livre de células, os quais foram mantidos a 37 °C e 150 min-1, 

durante três dias. As amostras foram coletadas nos tempos de 0 h, 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, 

60 h e 72 horas. Para os isolados CL11 e CL35 foram adicionados cerca de 50 mg.L-1 de 

Mn(II) aos filtrados livres de células, os quais foram mantidos a 37 °C e 150 min-1, 

durante sete dias e amostras foram coletadas periodicamente. As amostras coletadas 

foram submetidas a espectrometria de emissão atômica por plasma (ICP-OES, Varian 

725) para dosagem do manganês. A presença de Mn(III) e Mn(IV) foi monitorada por 

meio da adição do reagente azul Leucoberbelin I (LBB, Sigma-Aldrich, EUA) às 

amostras. 

 

III.1.7.  Atividade de multicobre oxidases (MCO) 

Para determinar se as MCO estavam envolvidas na oxidação de manganês pelos isolados, 

as cepas bacterinas foram crescidas em meio K ágar (1,5% p/v) suplementado com 50 

mg.L-1 de Mn(II) e 2,2 `-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS, Sigma-

Aldrich, EUA). As placas de petri foram incubadas a 30°C por até 30 dias, e a atividade 

da MCO foi determinada pelo desenvolvimento de uma cor azul no meio de cultura [103]. 
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III.1.8.  Extração de DNA genômico (DNAg) análise por Eletroforese em gel 

de gradiente desnaturante (DGGE) do consórcio CL 

Alíquota de 100 mL do consórcio CL provenientes dos ensaios de remoção do manganês 

foi centrifugado a 7155 × g por 20 min. Os pellets obtidos foram lavados três vezes com 

PBS estéril (8,18 g.L-1 NaCl, 1.98 g.L-1 NaHPO4.7H2O, 0.36 g.L-1 NaHPO4.H2O, pH 7,2) 

e posteriormente, ressuspendidos em 2 mL de PBS estéril, transferidos para tubos 

eppendorf e centrifugados a 14,681 × g por cinco minutos. O DNAg foi extraído a partir 

do pellet obtido utilizando o Kit Wizard Genomic (Promega), de acordo com as instruções 

do fabricante. Para a extração do DNAg dos isolados, as amostras foram cultivadas em 

meio K na ausência do íon Mn(II), overnight a 30°C sob agitação de 150 min-1. A extração 

foi realizada como descrito anteriormente. 

A análise do consórcio CL por DGGE foi realizada utilizando-se os primers 968F/1392R, 

357F/518R e 357/907R (968F: 5’- AACGCAAGAACCTTAC-3’; 1392R: 

5’ACGGGCGGTGTGTAC-3’; 357F: 5’- CCTACGGGAGGCAGCAG-3’; 518R: 5’- 

ATTACCGCGGCTGCTGG-3’; 907R: 5’- CCGTCAATTCMTTTRAGTTT-3’). Os 

primers 968F e 357F contém uma cauda CG 5’-

CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG-3’. A 

amplificação foi realizada em 50 µL da mistura reacional que continha tampão 1X, 1,5 

mM MgCl2, 0,2 mM dNTP mix, 0,2 mM primers mix, 2,5 U Taq DNA polimerase 

(Thermo Scientific Taq DNA Polymerase, Fermentas), e 10 ng DNA como molde. Para 

os primers 968F/1392R, o programa do PCR foi realizado com uma etapa inicial de 

desnaturação (94 °C, 5 min), seguida por 35 ciclos de desnaturação (94 °C, 45 s), 

anelamento (63 °C, 1 min) e extensão (72 °C, 2 min), e uma etapa final de extensão 

(72 °C, 20 min). Para os primers 357F/518R e 357F/907R, a programação do 

termociclador foi a seguinte: etapa inicial de desnaturação (94 °C, 5 min), seguida de 35 

ciclos de desnaturação (94 °C, 1 min), anelamento (49 °C, 1 min) e extensão (72 °C, 1 

min), e uma etapa final de extensão (72 °C, 20 min). Os produtos de amplificação foram 

fracionados em gel de agarose 1,2 % e, após coloração com brometo de etídeo, foram 

visualizados sob luz UV. 

Posteriormente, 20 µL dos produtos de PCR foram submetidos à técnica do DGGE 

conforme descrito por Muyzer [104] e de acordo com as recomendações do sistema 
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C.B.S. Scientific EPS-30 II, modelo DGGE-2401. A amostra foi aplicada em gel de 

poliacrilamida a 6 % com gradiente desnaturante de 20 % - 60 % (primers 968F/1392R e 

357F/907R) e de 40 % - 60% (primers 357F/518R) de ureia e formamida (100% 

desnaturante foi definido como 7 M de uréia e 40 % de formamida). A eletroforese foi 

realizada a 100 volts por 15,5 horas, utilizando TAE 1X como tampão de corrida. Os géis 

foram corados com brometo de etídeo (1 μg/mL) e visualizados com auxílio de um 

transiluminador (VilberLourmat), sob luz UV. 

 

III.1.9. Caracterização fenotípica dos isolados 

A presença ou ausência de esporos e a morfologia dos isolados foram verificadas pelo 

método de coloração de Gram. O perfil metabólico dos isolados foi averiguado pelas 

provas de produção da enzima oxidase e catalase, utilizando-se o sistema Bactray 

(LaborClin®, Paraná-Brasil), seguindo as recomendações do fabricante. Posteriormente, 

os resultados obtidos com o sistema Bactray foram analisados utilizando-se um software 

fornecido pelo fabricante. 

 

III.1.10. Caracterização filogenética dos isolados 

O DNAg utilizado nessa técnica foi extraído de culturas puras dos isolados obtidos. O 

PCR foi realizado para amplificar uma região do gene 16S rRNA utilizando os primers 

968F/1392R, como descrito anteriormente (item III.2.8). Os produtos de PCRs foram 

purificados utilizando protocolo padrão [105] e sequenciados utilizando-se o 

sequenciador 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). A qualidade do 

sequenciamento foi avaliada através de alinhamento múltiplo com software CLUSTAW 

[106]. A análise filogenética foi conduzida usando o método neighbor-joining e o modelo 

Jones-Taylor-Thornton[107]. As árvores filogenéticas foram construídas com bootstrap 

de 1000 réplicas e utilizando-se o software Figtree 1.4. 

Os isolados provenientes da amostra de água BIA também foram analisados por REP-

PCR fingerprint. Para isto, três conjuntos de primers foram utilizados: (i) BOX primer: 
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5’-CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3’; (ii) REP1R-I/REPS-I primers: 5’- 

IIICGTCGICATCIGGC-3’ e 5’-ICGICTTATCTGGCCTAC-3’; (iii) ERIC1R/ERIC2 

primers: 5’-ATGTAAGCTCCTGGGGTTCAC-3’ e 5’- 

AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3’. Cinco nanogramas de DNAg foram utilizados 

como molde para REP-PCRs fingerprinting. A mistura reacional para o primer BOX 

consistiu de tampão1X, 3mM MgCl2, 0,25 mM dNTP mix, 0,4 µM primer BOX, 2,5 U 

Taq DNA polimerase (Platinum ® Taq DNA Polymerase, Life Technologies TM). Para os 

primers REP e ERIC a mistura reacional consistiu de tampão 1X, 2 mM MgCl2, 0,2 mM 

dNTP mix, 0,2 µM primers mix, 2,5 U Taq DNA polimerase (Platinum ® Taq DNA 

Polymerase, Life Technologies TM). O programa do termociclador foi realizado com uma 

etapa inicial de desnaturação (95 °C, 2 min), seguido de 35 ciclos de desnaturação (94 

°C, 1 min), anelamento (52 °C, 1 min) e extensão (65 °C, 8 min), e uma etapa de extensão 

final (65 °C, 15 min). Os fragmentos amplificados foram fracionados em gel de agarose 

1,2% por 24 horas, à 45 V em tampão TBE 0,5X. As bandas obtidas nos géis foram 

coradas com brometo de etídio e em luz UV. 

 

III.1.11. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) e de varredura 

(MET) e espectrometria de raio-X por dispersão em energia (EDS) 

Os isolados com atividade de remoção do manganês foram cultivados durante sete dias 

em meio K contendo 50 mg.L-1 Mn(II), como descrito anteriormente. Posteriormente as 

culturas foram centrifugadas e preparadas para as análises de microscopia. Para as 

análises de MEV/EDS foram utilizados os microscópios JSM-6360/LV SEM e FEG - 

Quanta 200 FEI, enquanto as análises de MET/EDS foram realizadas nos microscópios 

Tecnai G2-12-SpiritBiotwin FEI-120 kV e Tecnai G2-20-SuperTwin FEI-200 kV. Os 

experimentos e as análises envolvendo microscopias eletrônicas foram realizadas no 

Centro de Microscopia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 
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III.1.12. Organização dos resultados e discussão dos resultados 

As seções resultados e discussão foram organizadas em capítulos, como descrito abaixo: 

Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e pelos 

isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp e Lysinibacillus sp. Nesse capítulo serão 

discutidos os resultados obtidos com o consórcio e isolados obtidos da água de mina 

denominada CL. 

Capítulo 2: Remoção de Mn(II) por cultura submersa de Serratia marcescens por via 

não-enzimática. Nesse capítulo serão discutidos os resultados obtidos com a remoção do 

manganês pelos isolados obtidos da água CL e identificados como Serratia marcescens. 

Capítulo 3: Nova aplicação para Klebsiella oxytoca em biorremediação: tratamento 

de águas residuárias contaminadas com manganês. Nesse capítulo serão discutidos os 

resultados obtidos com a remoção do manganês pelos isolados obtidos da água 

denominada BIA. 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

IV.1. Resultados 

IV.1.1.  Remoção do manganês pelo consórcio bacteriano 

O pH da água de mina utilizada nesse estudo foi de 6,5 e a análise dessa água mostrou 

um alto teor de manganês (140 mg.L-1) [26]. Utilizando meio K, o consórcio CL 

enriquecido a partir da água de mina foi testado quanto à sua capacidade de remoção do 

manganês, como descrito no item Metodologia. Nesses ensaios, a concentração de metal 

inicial foi reduzida para 50 mg L-1 para minimizar a remoção de manganês por oxidação 

pelo ar, que é catalisada em valores de pH mais elevados [108]. A quantidade de 

manganês removido pelo consorcio CL e o perfil do crescimento bacteriano e da variação 

do pH durante os experimentos são mostrados na Figura V.1.
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

 

Figura IV.1: Remoção do íon Mn(II) pelo consórcio CL, crescimento bacteriano e variação do pH durante duas semanas de ensaios em 

bateladas. O consórcio CL foi inoculado em meio K e mantido num biorreator à 30°C e sob agitação constante (150 min-1). (A) Remoção do 

manganês e variação do pH pelo consórcio CL; (B) Remoção do manganês e variação do pH no ensaio controle; (C) Crescimento bacteriano do 

consórcio CL durante o ensaio de remoção do manganês. 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

Figura V.1: Continuação 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

A concentração do manganês decaiu continuamente ao longo do tempo na presença do 

consórcio CL, com uma eficiência de remoção de 99,7 %. A concentração residual de 

manganês em duas semanas de ensaio foi de 0,2 mg.L-1 e o pH do meio de cultura variou 

entre 7,36 e 7,86 (Fig. V.1A). Diferentemente dos ensaios com inoculo, o valor do pH 

não aumentou nos ensaios controles, permanecendo em 7, 4, aproximadamente, e não 

houve uma significativa remoção de manganês (3,44% em 14 dias, Fig. IV.1B). Este 

resultado sugere que o aumento do pH mostrado na Fig.V.1A foi promovido pelo 

metabolismo bacteriano. 

A contagem de células mostrou que o pico de crescimento foi atingido em dois dias 

(4,0×108 células/mL), mesmo período onde se iniciou a remoção de manganês (Fig.V.1A 

e Fig.V.1.C). A população bacteriana se manteve estável até o sétimo dia do experimento 

e, após esse período, foi observado um declínio populacional, atingindo o valor de 

2,5×108 células/mL no 12° dia. Nesse ponto, foi observado a maior remoção de Mn(II) 

(Fig.V.1A). 

 

IV.1.2. Análise filogenética dos isolados provenientes do consórcio CL 

No final dos 14 dias de ensaio de remoção do íon Mn(II), as bactérias foram recuperadas 

por centrifugação, e os pellets obtidos foram utilizados para a extração do DNAg. Os 

DNAg extraídos foram submetidos a análise por DGGE-PCR. O perfil DGGE indicou 

uma baixa diversidade microbiana, já que mesmo utilizando-se vários conjuntos de 

primers para amplificar diferentes regiões do 16S rRNA, foram obtidas apenas alguns 

produtos de amplificação (Fig.V.2). 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

 

Figura IV.2: Caracterização molecular do consórcio CL. Análise por DGGE através 

da amplificação parcial do gene 16S rRNA da comunidade presente no consórcio CL. 

Foram utilizados 10 ng de DNAg para reações com volume final de 50µL. 20 µL da 

preparação foram analisados em gel com gradiente desnaturante 20 % - 60 % (primers 

968F/1392R e 357F/907R) e de 40% - 60% (primers 357F/518R). 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

Não obtivemos sucesso na identificação das espécies bacterianas pelo sequenciamento 

dos fragmentos obtidos no DGGE e, por isso, foi utilizada a técnica de isolamento 

bacteriano. Foram obtidas 20 cepas bacterianas e a filogenia dos isolados foi realizada 

através da amplificação e sequenciamento da região V6-V8 do gene 16S rRNA 

utilizando-se os primers 968F/1392R. Também foram realizadas tentativas de 

amplificação do gene 16S rRNA com primers que amplificam regiões maiores (pares 

8F/907R e 27F/1942R), mas não foi obtido sucesso nas amplificações e, por conseguinte, 

prosseguiu-se com a identificação utilizando-se apenas o par de primers 968F/1392R. 

Sequências similares, obtidas através da ferramenta BLASTn, foram utilizadas para 

análise filogenética. Além disso, várias sequências do gene 16S rRNA de bactérias 

conhecidas pela capacidade de oxidar o íon Mn(II) também foram incluídas nas análises 

filogenéticas (Fig.V.3).
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

 

Figura IV.3: Análise filogenética entre as sequências do gene 16S rRNA dos isolados provenientes do consórcio CL e de sequências similares 

recuperadas do GeneBank. As sequências do gene 16S rRNA de bactérias com a capacidade de remover Mn(II) já descritas na literatura estão indicadas 

pelo símbolo (*). Os números de acesso das sequências no Gene Bank estão indicados entre parênteses. Valores de bootstrap ≥ 50% estão indicados nas 

ramificações. 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

As análises dos isolados provenientes do consórcio CL mostram que 15 isolados 

pertenciam ao filo Firmicutes, e os outros cinco, ao filo Gammaproteobacteria (Fig.V.3). 

Entre os isolados pertencentes ao filo Firmicutes, 12 foram agrupados com espécies do 

grupo Bacillus cereus (1P, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G e 12G), e os três 

outros isolados foram agrupados juntamente com espécies pertencentes ao gênero 

Lysinibacillus (4P, 6P e 13P). Os cinco isolados pertencentes ao filo 

Gammaproteobacteria foram agrupados com gênero Stenotrophomonas (5P, 7P, 8P, 10P 

e 12P). Também foram realizados testes bioquímicos utilizando o sistema Bactray I, II e 

III (dados não mostrados) e os resultados corroboraram com a análise filogenética. 

 

IV.1.3.  Remoção do manganês pelos isolados 

Inicialmente, dois isolados de cada gênero identificado (Bacillus, Stenotrophomonas e 

Lysinibacillus) foram crescidos em meio K ágar com diferentes concentrações do íon 

Mn(II) (140 mg.L-1, 300 mg.L-1, 600 mg.L-1e 1200 mg.L-1) para uma análise preliminar 

da capacidade de remoção de Mn(II) indicada pelo escurecimento da coloração da colônia 

e/ou meio de cultura. Esse ensaio também mostrou a tolerância a elevadas concentrações 

do íon Mn(II) pelos isolados.  

Os seis isolados escolhidos (1G, 10G, 7P, 8P, 6P e 13P) cresceram na presença de 1200 

mg.L-1 de Mn(II) (Fig.V.4), porém, nessa concentração, o crescimento foi menor quando 

comparado às demais concentrações de Mn(II) utilizadas. Além disso, as colônias dos 

isolados identificados como Lysinibacillus sp (6P e 13P) apresentaram colônias 

amarronzadas depois de uma semana de crescimento, nas concentrações de 140 mg.L-1, 

300 mg.L-1 e 600 mg.L-1 do íon Mn(II), sugerindo a capacidade de oxidação do íon 

Mn(II). Os outros isolados alteraram a coloração do meio de cultura, tornando-a mais 

escura (Fig. V.4). 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

 

Figura IV.4: Crescimento dos isolados em meio K ágar sem Mn(II) e com 140 mg.L-1, 300 mg.L-1, 600 mg.L-1 e 1200 mg.L-1 do íon Mn(II). 

Os isolados foram mantidos a 30°C por duas semanas. As placas que continham o íon Mn(II) apresentaram colônias amarronzadas e/ou 

escurecimento do meio. Controle: placas contendo meio K sem micro-organismo. 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

Os resultados obtidos para a remoção de manganês, pelos isolados em meio líquido são 

mostrados na Figura V.5. Os isolados identificados como Bacillus (1G e 10G) não 

apresentaram diferenças significativas na capacidade de remoção do manganês entre si 

(Fig.V.5B e Fig. V.5C). O isolado 1G removeu 27,81 mg.L-1 de manganês (58,5%) 

presente no meio de cultura, enquanto o isolado 10G removeu 30,83 mg.L-1 de manganês 

(63,0%).  

Entre os isolados identificados como Stenotrophomonas sp (7P e 8P), também não foi 

observada diferença significativa na capacidade de remoção de manganês (Fig.V.5D e 

Fig.V.5E). O isolado 7P removeu 34,78 mg.L-1 de manganês (70,9 %) presente no meio 

de cultura e o isolado 8P removeu 32,12 mg.L-1 (66,4 %). Para os isolados identificados 

como Lysinibacillus sp, foram observadas diferenças na capacidade de remoção de 

manganês: o isolado 6P removeu apenas 28,17 mg.L-1 de manganês (65,58%), enquanto 

o isolado 13P removeu 36,76 mg.L-1 de manganês presente no meio de cultura (82,7%) 

(Fig.V.5F e Fig. V.5G). Nos frascos controle, não foi observada remoção de manganês 

nos sete dias de ensaios (Fig.V.5A).
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

 

Figura IV.5: Remoção do manganês pelos isolados e variação do pH. Os isolados foram inoculados em 

meio K e mantido à 30°C e sob agitação constante (150 min-1) durante sete dias. Como controle, frascos com 

meio K foram mantidos sob as mesmas condições. Remoção do manganês e variação do pH no ensaio controle 

(A) e pelos isolado 1G (B); 10G (C); 7P (D); 8P (E); 6P (F) e 13P (G). Em (H), crescimento bacteriano pelos 

isolados durante os ensaios de remoção do manganês. 
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pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

Figura V.5: Continuação. 
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Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

Durante os ensaios, o pH do meio de cultura aumentou para aproximadamente 8,3 com 

os isolados identificados como Bacillus sp (1G e 10G, Fig. V.5B e V.5C) e o isolado 8P 

identificado como Stenotrophomonas sp (Fig.V.5E). Para o isolado 7P identificado 

também como Stenotrophomonas sp (Fig. V.5D) o pH atingiu o valor de 8,5. Nos ensaios 

com os isolados identificados como Lysinibacillus sp (6P e 13P), o pH aumentou para 8,1 

(Fig. V.5F e V.5G). 

Assim como observado nos ensaios com o consórcio CL, o pH do meio não aumentou 

nos frascos controle (Fig. V.5.A) o que indica que o aumento do pH do meio de cultura é 

promovido pelo crescimento bacteriano (Fig. V.1.A e Fig. V.5.A). 

 

IV.1.4.  Oxidação abiótica do manganês em meio líquido pelos isolados 

Para analisar o papel do pH na oxidação do íon Mn(II), frascos contendo meio K 

suplementado com 50 mg.L-1de Mn(II) e com diferentes valores de pH foram submetidos 

às mesmas condições utilizadas nos ensaios de remoção do manganês com os isolados. A 

oxidação abiótica do Mn(II) foi observada nos frascos com pH igual ou acima de 8,0 pelo 

após adição do reagente LBB, que é oxidado pelos íons Mn(III) e Mn(IV) desenvolvendo 

uma coloração azul (Fig. V.6). Não foi observado o desenvolvimento da cor azul quando 

o reagente LBB foi adicionado às amostras contendo MnCO3 ou meio K sem adição de 

Mn(II). Esses resultados mostram que o aumento do pH teve um papel importante na 

oxidação do manganês promovida pelo consórcio CL e pelos os isolados. 
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pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

Figura IV.6: Papel do pH na oxidação de manganês. O meio K foi suplementado ou 

não com 50 mg.L-1de Mn(II) e o pH do meio foi ajustado para diferentes valores (7,5-

9,0). Os frascos foram mantidos à 30°C e sob agitação constante (150 min-1) durante sete 

dias. As amostras foram coletadas, e 0,04% de reagente de LBB foi adicionado às 

amostras. A oxidação de manganês foi indicada pelo desenvolvimento da cor azul nas 

amostras. MK: meio K; LBB: reagente azul de Leucoberbelin I; MnCO3: carbonato de 

manganês; MnO2: óxido de manganês. 

 

Com o intuito de se avaliar a produção, pelos isolados, de proteínas extracelulares com 

papel na oxidação do Mn(II), foram realizados experimentos de remoção e oxidação do 

íon Mn(II) com o filtrado livre de células provenientes das culturas dos isolados 1G, 10G, 

7P, 8P, 6P e 13P na presença e ausência da proteinase K. Não foi observado 

remoção/oxidação do íon Mn(II) pelos filtrados livres de células provenientes das culturas 

dos isolados 10G (Fig.V.7A), 8P (Fig.V.7B) e 13P (Fig.V.7C) tanto na presença quanto na 

ausência de proteinase K. Resultados similares foram observados para os isolados 1G, 7P 

e 6P (dados não mostrados). Esses resultados indicam que a oxidação de Mn(II) pelos 

isolados estudados não envolve a participação de proteínas extracelulares.  
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Figura IV.7: Remoção do manganês pelo filtrado livre de células. Os experimentos 

foram conduzidos a 37°C. Os ensaios foram realizados na presença ou ausência de100 

µg/mL de protease (proteinase K). Amostras foram coletadas periodicamente e a remoção 

do Mn(II) foi media por espectrometria. A presença de óxidos de manganês foi 

monitorada pela adição do reagente LBB nas amostras. 
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IV.1.5.  Atividade da multicobre oxidase (MCO)  

Para muitas bactérias, a oxidação do íon Mn(II) ocorre por uma via enzimática com a 

envolvimento de enzimas MCO [20, 51, 109]. A participação de MOC na oxidação do 

Mn(II) pelos isolados 1G, 10G, 7P, 8P, 6P e 13P foi investigada pela adição do reagente 

ABTS [42, 103], um substrato para MCO. O resultado positivo é evidenciado pelo 

desenvolvimento da coloração azul no meio de cultura. Como mostrado na Fig.V.8, não 

foi observado atividade de MCO nos ensaios com os isolados 10G, 8P e 13P. O mesmo 

foi observado para os isolados 1G, 7P e 6P (dados não mostrados). 

 

Figura IV.8: Atividade da multicobre oxidase dos isolados. Os isolados foram 

crescidos em meio K ágar com 50 mg.L-1 Mn(II) e 0,4 mM de ABTS por 4 semanas, para 

verificar a atividade enzimática. 

 

IV.1.6.  MET/EDS e MEV/EDS dos isolados 1G, 10G, 7P, 8P, 6Pe 13P 

Os isolados 1G, 10G, 7P, 8P, 6P e 13P foram cultivados por sete dias em meio K na 

presença e ausência de 50 mg.L-1 de Mn(II) e, posteriormente, foram analisados por 

MET/EDS e MEV/EDS. Os resultados não revelaram agregados no interior celular (Fig. 

V.9). Os espectros de EDS revelaram a presença de manganês na superfície do isolado 

8P crescido na presença de 50 mg.L-1 de Mn(II) (Fig. V.10A). Para o isolado 13P crescido 

na presença de 50 mg.L-1 de Mn(II) foi observada a presença de exopolímero que continha 

manganês, como revelado pelo espectro de EDS (Fig. V.9Y, indicado pela seta e Fig. 
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V.10B) Através das análises de MET, também foi possível identificar esporos nas culturas 

dos isolados identificados como Bacillus sp (Fig.V.9D) como esperado, uma vez que 

espécies de Bacillus sp formam esporos e, por isso, sobrevivem em condições adversas 

[110]. Ainda, foi observado esporos esféricos nas culturas de Lysinibacillus sp (Fig. 

IV.9T), uma característica da espécie L. sphaericus [111]. 
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Figura IV.9: Imagens das análises de MET e MEV dos isolados 1G, 10G, 7P, 8P, 6P e 13P. Os isolados foram crescidos na presença ou ausência 

de 50 mg.L-1 de Mn(II) por sete dias. Posteriormente, eles foram analisados por MET e MEV. MET: Microscopia Eletrônica de Transmissão; MEV: 

Microscopia Eletrônica de Varredura; Cepa + Mn(II): isolados crescido na presença de 50 mg.L-1 de Mn(II). 
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Figura V.9: Continuação. 

 



 

 

72 

Capítulo 1: Remoção indireta do manganês promovida pelo consórcio CL e 

pelos isolados Bacillus sp., Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. 

 

 

 

 

Figura V.9: Continuação. 
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Figura IV.10: Espectrometria de Raio-X por Dispersão em Energia (EDS). Em (A): 

EDS obtido a partir de imagens de MEV para o isolado 8P; em (B): EDS obtido a partir 

de imagens de MET para o isolado 13P. 
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IV.2.  Discussão 

Nesse trabalho, foi investigada a utilização de bactérias isoladas a partir de uma água de 

mina para remoção do manganês presente no meio de cultura. Inicialmente, foi realizado 

o enriquecimento e isolamento de cepas bacterianas que crescem na presença de elevadas 

concentrações do íon Mn(II) (até 1200 mg.L-1). Tanto o consórcio quanto os isolados 

removeram manganês a partir do meio de cultura. 

O consórcio CL removeu 99,7% de manganês, o que resultou numa concentração residual 

de 0,2 mg. L-1 de manganês no final do experimento (Fig.V.1A) a partir de uma 

concentração inicial de 45 mg. L-1. Esta concentração residual de manganês foi menor 

que o limite estabelecido pela regulamentação brasileira [21]. Além disso, pH do meio de 

cultura aumentou para 7,86 (Fig.V.1A) no final do ensaio na presença do consórcio CL. 

O aumento do pH do meio de cultura também foi observado nos ensaios com os isolados 

(Fig.V.5), sendo que não houve aumento no pH do meio nos experimentos controle 

(Fig.V.1B e Fig.V.5A). Portanto, as alterações nos valores de pH do meio de cultura nos 

ensaios na presença dos micro-organismos contribuíram para a remoção do Mn(II). Isso 

foi explorado porque o pH é um dos principais fatores que afetam a oxidação do manganês 

[4, 26, 112-114]. Além disso, os espectros XANES dos sólidos formados durante os 

ensaios em biorreator com o consórcio CL e nos ensaios com os isolados identificados 

como Bacillus (1G e 10G) e Stenotrophomonas (7P e 8P) indicaram que o Mn(II) foi 

precipitado como MnO2 (dados não mostrados). Portanto, nossa hipótese foi que o 

metabolismo bacteriano promoveu um aumento no pH do meio, levando a remoção do 

manganês por oxidação química, como será discutido mais adiante. 

Em relação as cepas isoladas nesse trabalho, cinco (5P, 7P, 8P, 10P e 12P) foram 

identificadas como Stenotrophomonas sp. (Fig.V.3). Membros desse gene tem um 

importante papel ecológico e clínico e toleram altas concentrações de metais, tais como 

Ag, Cd e Hg [115]. Embora espécies de Stenotrophomonas sp. tenham sido encontradas 

numa ampla variedade de ambientes, como no solo, plantas, biofiltros de gases residuais 

e esgoto [116], no presente trabalho foi apresentado, pela primeira vez, que cepas 

pertencentes a esse gênero toleram altas concentrações de manganês (Fig.V.4) e promove 

sua remoção do meio de cultura pela oxidação do íon Mn(II) (Fig.V.5). 
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Os isolados 4P, 6P e 13P foram identificados como Lysinibacillus sp., enquanto os outros 

12 isolados restantes pertencem ao grupo B. cereus senso lato (Fig.V.3). Cerrato et al. 

[50] isolaram cepas de B. cereus e Lysinibacillus sp. de um biofilme de um sistema de 

tratamento de água e os isolados identificados como B. cereus e L. sphaericus foram 

capazes de oxidar o manganês. Outros trabalhos também relataram que B. cereus e L. 

sphaericus são capazes de remover Mn(II) por oxidação e adsorção [117, 118], mas o 

mecanismo pelo qual essa oxidação ocorre não foi discutido pelos autores. Além disso, 

as cepas bacterianas removeram menor quantidade de Mn(II) em um período maior de 

tempo quando comparadas pelas cepas isoladas neste trabalho. 

Imagens de MET e MEV-EDS (Fig. V.9N, Fig. V.9Y e Fig. V.10) indicaram a presença 

de manganês fora das células dos isolados 8P (Stenotrophomonas sp.) e em estruturas 

similares a exopolímero nos isolados (Lysinibacillus sp.). As colônias do isolado 13P se 

tornaram escuras na presença de Mn(II) (Fig. V.4) o que pode indicar biossorção de 

óxidos de manganês por esse isolado. Essa observação é consistente com resultados de 

outros trabalhos, os quais demonstraram óxidos de manganês depositados em torno de 

exósporos de Bacillus sp. SG-1 de bainhas de L. discophora SP-6 [119, 120]. A perda da 

capacidade de alguns micro-organismos em acumular óxidos de manganês em torno das 

células tem sido atribuída a não produção de exopolímeros, como foi observado para a 

cepa da bactéria marinha SSW22 [120]. Para essa cepa, as colônias não ficaram escuras 

na presença de íon Mn(II) mas promoveram o escurecimento do meio de cultura. A Fig. 

V.4 mostra um comportamento similar para os isolados 1G, 10G, 7P e 8P, os quais não 

apresentaram o escurecimento das colônias, mas sim do meio de cultura. Então, é 

provável que esse isolados não produzam um exopolímero para a deposição de óxidos de 

manganês, o que dificulta encontrar manganês em torno das células. 

Embora poucos estudos de remoção de manganês com cepas de B. cereus tenham sido 

publicados, o mecanismo de oxidação do manganês pela cepa Bacillus SG-1 tem sido 

extensivamente estudada e MCO estão envolvidas nesse processo [121, 122]. Tal 

mecanismo também tem sido descrito para outras bactérias, tais como Pseudomonas 

putida (GB-1 e MnB1) e L. discophora SS-1 [20, 109, 122-124]. No presente trabalho, 

não foi observada atividade de MCO durante a remoção de manganês pelos isolados 

estudados (Fig.V.8), utilizando-se o substrato ABTS. Além disso, a participação de 

proteínas extracelulares, produzidas pelos isolados, também não foi observada (Fig.V.7) 
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uma vez que não foi observada remoção/oxidação de manganês pelos filtrados livres de 

células tanto na presença quanto na ausência de protease. Esses resultados sugerem que a 

oxidação do manganês pelas cepas de Bacillus, Stenotrophomonas e Lysinibacillus não 

ocorre por mecanismos enzimáticos. 

Além do mecanismo enzimático envolvendo MCO, mecanismos indiretos (ou não –

enzimáticos) de remoção do manganês também são descritos na literatura, onde a 

remoção ocorre através do metabolismo ou crescimento do micro-organismos [15, 20, 

43]. Este importante mecanismo parece ter sido negligenciado em muitos estudos que 

abordam a remoção de manganês biológica, uma vez que o pH é um parâmetro chave na 

oxidação do íon Mn(II), conforme descrito anteriormente. A oxidação do íon Mn(II) pelo 

oxigênio é termodinamicamente favorável, mas sua cinética é lenta. Íons hidroxila (OH-) 

estão entre os diversos catalizadores da oxidação química do manganês, e a taxa de 

oxidação se eleva 10 vezes quando os valores de pH aumentam de 8,0 para 8,8 [125]. 

Oxi-hidróxidos de manganês também são catalizadores da oxidação de Mn(II), 

particularmente o Mn(OH)2. Quando seu limite de solubilidade é atingido, os hidróxidos 

de Mn(II) precipitados são rapidamente oxidados a Mn(III) e Mn(IV) [125]. Por tanto, a 

oxidação química do manganês ocorre quando os valores de pH estão acima de 8,0 como 

mostrado na Fig.V.6. 

Apesar das tentativas de tamponar o meio de cultura com HEPES, o metabolismo dos 

isolados promoveu um aumento de pH, no presente trabalho (Fig.V.1 e V.5). Por isso, 

pode-se propor que a oxidação biológica do manganês pelos isolados e o consórcio CL 

ocorreu por um mecanismo não-enzimático, uma vez que os valores dos pH’s finais 

atingiram níveis nos quais a oxidação química do manganês é predominante. Essa 

hipótese é suportada pelo fato de ter ocorrido oxidação do Mn(II) nos experimentos 

realizados na ausência dos isolados e com pH do meio ajustado para 8,0 ou para valores 

superiores (Fig.V.6). Além disso, dados bioquímicos realizados para a identificação 

fenotípica dos isolados (dados não mostrados) revelaram que os isolados identificados 

como Stenotrophomonas e Lysinibacillus tem atividade positiva para urease, ou seja, 

degradam ureia, liberando amônia no meio, a qual poderia se responsável pelo aumento 

do pH. Em resumo, a presença de bactérias que oxidam o manganês por vias enzimáticas 

não é necessária para a oxidação de Mn(II), desde que as bactérias presentes no meio 

sejam capazes de aumentar o pH da solução. 
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Assim, este estudo demonstrou, pela primeira vez, o potencial de bactérias do gênero 

Stenotrophomonas sp. e Lysinibacillus sp. para o tratamento de efluentes contendo 

manganês, através da modificação das características de efluentes. Para os isolados 

estudados nesse presente trabalho, foi proposto que o metabolismo bacteriano promove 

um aumento do pH do meio de cultura, o que leva a oxidação do manganês. Embora os 

mecanismos não-enzimáticos para a oxidação do manganês já tenham sido relatados, 

pouco se sabe sobre as suas contribuições em bioprocessos para a remoção deste metal 

em águas residuárias. Neste trabalho foi demonstrado que a oxidação não-enzimática de 

manganês tem um papel importante na biorremediação manganês e poderia ser explorada 

para esta finalidade. 

 



 

 
 

78 
Capítulo 2: Remoção de Mn(II) por cultura submersa de Serratia 

marcescens por via não-enzimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Capítulo 2: Remoção de Mn(II) por cultura 

submersa de Serratia marcescens por via não-

enzimática 

 

 



 

 
 

79 
Capítulo 2: Remoção de Mn(II) por cultura submersa de Serratia 

marcescens por via não-enzimática. 

 

V.1. Resultados 

 

V.1.1. Caracterização fenotípica e filogenética dos isolados CL11 e CL35 

Os isolados CL11 e CL35 são bacilos, Gram negativos, catalase positivo e oxidase e 

negativo (Tabela VI.1). Os resultados dos testes bioquímicos foram analisados pelo 

software Bactray e ambos os isolados foram identificados como Serratia marcescens com 

nível de confiança de 99,97% (Tabela VI.1). 

Tabela V.1: Perfil fenotípico dos isolados CL11 e CL35. 

 Resultados 

Testes realizados CL11 CL35 

Forma da colônia Rod  Rod 

Coloração Gram - - 
Catalase + + 
Oxidase - - 

Orto-Nitrofenil galactoside - - 
Arginina decarboxilase - - 

Lisina decarboxilase + + 
Ornitina decarboxilase + + 

H2S - - 
Urease + + 

Voges–Proskauer + + 
L- Fenilalanina - - 

Indol - - 
Citrato + + 

Malonato - - 
Ramnose - - 
Adonitol + + 
Salicina + + 

Arabinose - - 
Inositol + + 
Sorbitol - - 
Sacarose + + 
Manitol + + 
Rafinose - - 

Símbolos: Positivo (+); negativo (-)  
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Para confirmar a identificação bioquímica, também foi realizada análise filogenética dos 

isolados CL11 e CL35. Para isso, a região V6 - V8 do gene 16S rRNA [74] foi amplificada 

e sequenciada (tamanho do produto obtido foi de 359 bp). A análise filogenética mostrou 

que ambos os isolados foram agrupados juntamente com membros do gênero Serratia, 

principalmente coma espécie S. marcescens (Fig. V.1). Como ambos os resultados, 

bioquímico e filogenético, mostraram o mesmo resultado os isolados CL11 e CL35 foram 

identificados como S. marcescens. 
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Figura V.1: Análise filogenética das sequências do gene 16S rRNA dos isolados CL11 e CL35 e das sequências similares recuperadas do GeneBank. As sequências do gene 16S rRNA de bactérias com a capacidade 

de remover Mn(II) já descritas na literatura estão indicadas pelo símbolo (*). Os números de acesso das sequencias no Gene Bank estão indicados entre parênteses. Valores de bootstrap ≥ 50 % estão indicados nas 

ramificações.
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V.1.2. Remoção de manganês por S. marcescens via oxidação não-

enzimática do íon Mn(II) 

 

Mais de 55% do manganês foi removido do meio de cultura contendo aproximadamente 

45 mg.L-1 Mn(II) pelos isolados CL11 e CL35 durante uma semana de ensaio e o pH do 

meio de cultura aumentou para aproximadamente 8,0 (Tabela VI.2; Fig. VI.2B e VI.2C). 

Nos frascos controle não houve remoção do Mn(II) e o pH do meio caiu para 6,89 (Tabela 

VI.2; Fig. VI.2A). 

Tabela V.2: Remoção do Mn(II) pelos isolados CL11 e CL35 e variação do pH 

durante o ensaio de remoção de Mn(II). 

 Remoção 

do 

Mn(II) 

Concentração 

inicial do íon 

Mn(II) 

Concentração 

Residual do íon 

Mn(II) 

pH 

Inicial 

pH 

Final 

Controle -2,043 % 44,23 mg.L-1 45,13 mg.L-1 7,52 6,89 

CL11 66,42 % 44,89 mg.L-1 15,07 mg.L-1 7,38 8,08 

CL35 56,37 % 42,99 mg.L-1 18,74 mg.L-1 7,38 7,94 

pH 7,5 7,05 % 40,82 mg.L-1 37,93 mg.L-1 7,54 7,43 

pH 8,0 50,86 % 42,64 mg.L-1 20,95 mg.L-1 8,03 8,04 

pH 8,2 48,77 % 38,75 mg.L-1 19,85 mg.L-1 8,23 8,16 

 

Uma vez que o pH dos frascos controle decaiu para 6,89 e o pH nos ensaios com os 

isolados subiu para aproximadamente 8,0, foi realizado ensaio de remoção abiótica do 

manganês ajustando-se o pH do meio K para 7,5, 8,0 e 8,2 (Fig. VI.3 e Tabela VI.2). Foi 

observado que em pH 8,0 ou acima, a remoção do manganês foi de 50 % (Fig.VI.3B 

VI.3.C e Tabela VI.2) e o pH se manteve constante durante o ensaio. Ainda, a adição do 

reagente LBB nas amostras coletadas durante os ensaios indicou que a remoção ocorreu 

pela oxidação do íon Mn(II) (Fig. VI.3). 
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Figura V.2: Remoção de manganês pelos isolados CL11 e CL35. Remoção do íon Mn(II), variação do pH e crescimento dos isolados CL11 (B) 

e CL35 (C). Os isolados foram inoculados em meio K e mantido à 30 °C e sob agitação constante (150 min-1) durante sete dias. Como controle, 

frascos com meio K foram mantidos sob as mesmas condições (A).
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Figura V.3: Papel do pH na oxidação do íon Mn(II). Meio K foi suplementado com 50 mg.L-1 de Mn(II)e o pH foi ajustado para 7,5 (A), 8,0 

(B) e 8,2 (C). Os ensaios foram realizados a 30 °C sob agitação constante (150 min-1) por sete dias. As amostras foram coletadas e a remoção do 

manganês foi analisada por espectrometria de emissão atômica por plasma. A oxidação do manganês foi verificada pela adição de 0,04 % de LBB 

às amostras. 
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Os ensaios de oxidação do Mn(II) pelos filtrados livre de células foram realizados para 

verificar a se proteínas extracelulares participavam desse processo. Não foi observada 

remoção e/ou oxidação de manganês pelos filtrados livres de células provenientes do 

isolado CL11 (Fig. VI.4A) e do isolado CL35 (Fig. VI.4B) tanto na presença quanto na 

ausência de protease. Esses resultados indicam que proteínas extracelulares não estão 

envolvidas na remoção de manganês por ambos isolados. 

 

Figura V.4: Remoção e oxidação do manganês pelo filtrado livre de células. Os 

experimentos foram conduzidos a 37 °C. Os ensaios foram realizados na presença ou 

ausência de100 µg.mL-1 de protease (proteinase K). Amostras foram coletadas 

periodicamente e a remoção do manganês foi media por espectrometria. A presença de 

óxidos de manganês foi monitorada pela adição do reagente LBB nas amostras. 

 

A participação de MCO na oxidação do íon Mn(II) foi verificada utilizando se o substrato 

ABTS. Os isolados foram crescidos em meio K ágar suplementado com 50 mg.L-1 de 

Mn(II) e 0,4 mM de ABTS. O resultado positivo é indicado pela alteração da coloração 
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do meio de cultura. Essa alteração de cor não foi observada, embora o meio tenha se 

tornado escuro indicando a oxidação do Mn(II) pelos isolados (Fig. VI.5). A remoção do 

íon Mn(II) através da oxidação foi confirmada pelo desenvolvimento de coloração azul 

após o reagente LBB ser adicionado nas amostras coletadas após sete dias de cultivo dos 

isolados em meio K suplementado com 50 mg.L-1 de Mn(II) (Fig. VI.B). Esses resultados 

sugerem que a remoção do manganês por ambos isolados é promovida pela oxidação 

indireta do íon Mn(II).
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Figura V.5: Atividade enzimática (A) e oxidação qualitativa do íon Mn(II) (B). Os 

isolados foram crescidos em meio K ágar com 50 mg.L-1 de Mn(II) e 0,4 mM de ABTS 

para determinar a participação de MCO. Para oxidação qualitativa do íon Mn(II) 0.04% 

do reagente LBB foi adicionado a amostras coletadas após sete dias de cultivo dos 

isolados em meio K suplementado com 50 mg.L-1 de Mn(II).
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V.1.3.  Análises de MET/EDS e MET/EDS 

As análises dos isolados por MET e MEV não mostraram a presença de agregados tanto dentro quanto 

em torno das células dos isolados cultivado por sete dias na presença de Mn(II) (Fig.VI.6 e Fig.VI.7). 

Contudo, para os isolados crescidos na presença do íon Mn(II) foi observado um precipitado 

extracelular que continha manganês, como revelado pelo espectro de EDS (Fig. VI.6, indicado pelas 

setas e Fig.VI.8)  

 

Figura V.6: Microscopia eletrônica do isolado CL11. O isolado foi crescido na presença ou ausência 

de 50 mg.L-1 de Mn(II) por sete dias. Posteriormente, ele foi analisado por MET (Microscopia 

Eletrônica de Transmissão) e MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura). 
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Figura V.7: Microscopia eletrônica do isolado CL35. O isolado foi crescido na presença ou ausência 

de 50 mg.L-1 de Mn(II) por sete dias. Posteriormente, ele foi analisado por MET (Microscopia 

Eletrônica de Transmissão) e MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura). 
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Figura V.8: Espectrometria de Raio-X por Dispersão em Energia (EDS). Em (A): EDS obtido a 

partir de imagens de MET para o isolado CL11; em (B): EDS obtido a partir de imagens de MET 

para o isolado CL35. 
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IV.4. Discussão 

Desde o início do século passado, a existência de bactérias com a capacidade de oxidar o 

manganês têm sido descrita [15]. Atualmente, muitas espécies distintas de bactérias têm 

sido associadas a oxidação do íon Mn(II) à Mn(IV) e, a cada dia, novas espécies com essa 

característica são encontradas. Nesse trabalho, foi revelado que cepas de S. marcescens 

são capazes de remover mais de 50 % de manganês presente no meio de cultura (Tabela 

VI.2). O manganês foi removido pelas cepas de S. marcescens por oxidação do íon Mn(II) 

através de um mecanismo não-enzimático e o manganês, precipitado extracelularmente. 

S. marcescens é uma bactéria patogênica para os seres humanos, mas, também, é um 

importante micro-organismo envolvido em muitos processos de biorremediação como na 

descoloração de corantes sintéticos [134] e de efluentes industriais [136] e na 

biorremediação de ambientes contaminados com pesticidas e urânio [137, 138]. Apesar 

de cepas de S. marcescens já terem sido descritas como capazes de oxidar manganês [131, 

132] nenhum estudo de biorremediação do manganês foi realizado utilizando-se essa 

espécie bacteriana. 

Nesse trabalho, foi demonstrado, pela primeira vez, que S. marcescens pode ser útil no 

tratamento de águas contaminadas com manganês, uma vez que duas cepas de S. 

marcescens (CL11 e CL35) foram capazes de remover mais 55% do manganês presente 

no meio de cultura em sete dias de ensaio e que esse processo ocorre via oxidação do 

manganês (Tabela VI.2, Fig. VI.2 e Fig. VI.3).  

Análises por microscopia eletrônica não revelaram precipitados dentro ou em torno das 

células, mas mostrou a presença de precipitados contendo manganês nas culturas de 

ambos os isolados crescidos apenas na presença do íon Mn(II) (Fig. VI.6, Fig. VI.7 e Fig. 

VI.8, indicado por setas). Sabe-se que óxidos de manganês se depositam em torno das 

células como visto para Bacillus sp. SG-1, nos quais, os óxidos de manganês são 

depositados em torno do exósporo [44, 51, 121], e para L. discophora [119], onde os 

óxidos estão localizados na bainha que envolve a célula bacteriana. Miyata et al. [139] 

observaram, em cortes ultrafinos de micro concreções, estruturas de manganês similares 
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àquelas observadas neste trabalho nas análises por MET. Estruturas semelhantes também 

foram identificadas em torno de bactérias incrustadas com manganês [140]. 

Apesar do meio K ser composto por um tampão (HEPES), o pH aumentou durante a 

remoção do manganês pelos isolados (Tabela VI.2, Fig.VI.2B e VI.2C) enquanto, nos 

ensaios controles, o valor de pH diminui e não foi observado remoção de manganês 

(Tabela VI.2, Fig. VI.2A). Por isso, pode-se inferir que o aumento do pH no meio de 

cultura contribuiu para remoção do manganês, uma vez que o pH é um dos principais 

fatores que afetam a oxidação do íon Mn(II) [4, 26, 112-114]. A oxidação do íon Mn(II) 

durante os ensaios de remoção de manganês foi confirmada pela adição do reagente LBB 

que se torna azul quando oxidado pelos íons Mn(III) e Mn(IV) (Fig. VI.5B).  

A oxidação biológica do manganês pode ocorrer por dois mecanismos: o mecanismo 

direto (ou enzimático) e o mecanismo indireto (ou não-enzimático). O mecanismo direto 

é mediado por componentes celulares, tais como proteínas. Esse mecanismo tem sido 

estudado por vários anos e tem sido demonstrada a participação de enzimas MCO nos 

mecanismos diretos em várias espécies bacterianas [13, 14, 20, 42, 51, 109, 122-124]. O 

mecanismo indireto ocorre através do metabolismo ou crescimento bacteriano que leva a 

alterações no pH ou nas condições redox do ambiente ou a produção de metabólicos que, 

quimicamente, oxidam o íon Mn(II) [11, 14, 44]. Richardson et al. [141] demonstraram 

que a oxidação do manganês por cianobactérias e algas ocorre através de um mecanismo 

indireto. Em ambos os casos, a oxidação do íon Mn(II) ocorreu devido a modificação do 

Eh e do pH do ambiente. Hullo et al. [58] também demonstraram um mecanismo não-

enzimático para oxidação do Mn(II) por uma cepa de Bacillus subtilis. Neste caso, foi 

observado que a oxidação do Mn(II) ocorre pelo aumento do pH promovido por B. subtilis 

e que, embora essa bactéria possua uma proteína no envoltório do esporo (CotA) similar 

a enzimas MCO's, essa proteína não desempenha nenhum papel na oxidação do 

manganês. 

Para verificar por qual mecanismo os isolados CL11 e CL35 promovem a oxidação do 

manganês, foram realizados experimentos controle onde o pH do meio K foi ajustado 

para 7,5, 8,0 e 8,2, uma vez que o pH do meio de cultura aumentou para, 

aproximadamente, 8,0 nos ensaios realizados com os isolados. Foi observado que, em pH 

8,0 ou acima, o manganês é removido por oxidação, com uma eficiência de 50% 
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(TabelaVI.2; Fig.VI.3B e Fig.VI.3C). Também foi averiguada a participação de proteínas 

extracelulares na remoção de manganês pelos isolados. Não foi observada 

remoção/oxidação do manganês em sete dias de experimento pelos extratos livre de 

células tanto na presença ou ausência de protease (Fig. VI.4). Ainda, utilizando-se 

substrato ABTS para MCO, não foi observada atividade enzimática (Fg. VI.5). 

Em síntese, os resultados sugerem que a remoção do manganês por cepas de S. 

marcescens é predominantemente mediada por um mecanismo não-enzimático. A 

elevação do pH nos meios de culturas pode ser explicada pela liberação do íon NH+4 no 

meio de cultura uma vez que os isolados apresentaram testes positivos para atividade de 

urease (Tabela VI.1) que hidrolisa ureia, liberando amônia, porém futuros experimentos 

são necessários para a confirmação dessa hipótese. Nesse sentido, o metabolismo de S. 

marcescens induziu a remoção do íon Mn(II), via mecanismo indireto, pelo aumento do 

pH do meio de cultura e pela adsorção dos óxidos de manganês em estruturas presentes 

no meio extracelular. 
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VI.1. Resultados e Discussão 

 

VI.1.1.  Isolamento e identificação dos isolados 

A água coletada da DAM continha uma concentração de manganês 87,5 mg.L-1. Essa 

concentração é maior do que o nível de descarga admissível tal como definida pela 

legislação brasileira, que é 1,0 mg.L-1 para os efluentes [22]. A amostra de água coletada 

foi a fonte para isolamento de bactérias que removem o manganês.  

Para o isolamento, foram considerados como candidatos a bactérias que removem o 

manganês as colônias que apresentaram uma das seguintes características: promoveram 

escurecimento do meio de cultura ou da própria colônia (FigVII.1). Seguindo essa 

abordagem, foram isoladas oito cepas da água de mina, dos quais 4 deles (SA1, SA7, SA8 

e SA9) foram identificados, primeiramente, antes de se escolher um isolado (SA8) para 

testar sua capacidade de remoção de manganês. 
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Figura VI.1: Crescimento do consórcio BIA em meio K ágar na presença e ausência de 

50 mg.L-1 de Mn(II). 

 

Os isolados SA1, SA7, SA8 e SA9 são bacilos Gram-negativos e capazes de fermentar 

carboidratos, como mostrado na Tabela VII.1. Apesar de alguns resultados bioquímicos 

serem diferentes, a análise filogenética identificou todos os isolados como Klebsiella 

oxytoca.  
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Tabela VI.1: Perfil fenotípico dos isolados SA1, SA7, SA8 e SA9 

Resultados 

Testes SA1 SA7 SA8 SA9 Klebsiella oxytoca* 

Forma da colônia Rod  Rod  Rod Rod Rod 

Oxidase - - - - - 

Gram  - - - - - 

ONPG + - - - + 

Arginina descarboxilase - - - - - 

Lisina descarboxilase + + + + + 

Ornitina descarboxilase + - - - - 

H2S - - - - - 

Uréia + + + + + 

Voges–Proskauer + - - - + 

L- Fenilalanina  - - - - - 

Indol - + + + + 

Citrato + + + + + 

Malonato + + + + + 

Fermentação de:       

Ramnose + + + + + 

Adonitol + + + + + 

Salicina + + + + + 

Arabinose + + + + + 

Inositol + + + + + 

Sorbitol + + + + + 

Sacarose + + + + + 

Manitol + + + + + 

Rafinose + + + + + 

Cetrimida - - - -  

Acetamida - - - -  

Maltose + - - -  

Esculina + - + +  
Símbolos: Positivo (+); negativo (-); positivo ou negativo (+/-) 

*Resultados obtidos do manual do sistema Bactray (LaborClin®, Paraná-Brasil) 

 

Para a identificação filogenética, a região V6 - V8 do gene 16S rRNA [74] dos isolados 

foi amplificada e sequenciada (tamanho do amplicon de 358bp). Em seguida, as 

sequências semelhantes, a partir de análises BLAST (realizada selecionando apenas as 

cepas de referência cultiváveis), foram usadas para produzir a árvore filogenética, como 

mostrado na Figura VII.2. A Figura VII.2 mostrou que todos os isolados foram 

intimamente relacionados com as espécies K. oxytoca, confirmando a análise bioquímica.
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Figura VI.2: Análise filogenética das sequências do gene 16S rRNA dos isolados provenientes da água BIA. A análise foi realizada por BLAST, selecionando apenas cepas referências cultiváveis e as sequências 

do gene 16S rRNA parciais dos isolados e as sequências recuperadas do GenBank foram usadas para gerar árvores filogenéticas. Os números de acesso GenBank destas sequências são mostradas entre parêntesis. 

Valores de bootstrap ≥50% com 1.000 repetições são indicadas nos pontos de ramificação. 
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As análises por REP-PCR (Fig.VII.3) utilizando três conjuntos de primers diferentes 

(BOX, REP1R-I / REPS-I e ERIC1R / ERIC2), mostraram o mesmo padrão de banda 

para todas as amostras, o que indica que os quatro isolados são a mesma cepa. K. oxytoca 

é um membro da classe Gammaproteobacteria, família Enterobacteriaceae, que está 

relacionada com a biotransformação de cianeto, arsênio e pireno [144-147], mas o seu 

papel na remoção de manganês não foi descrito até o presente momento.  

 

Figura VI.3: Análises por REP-PCR fingerprint dos isolados. DNAg dos isolados 

foram utilizados como molde para PCR, utilizando os iniciadores BOX, REP1R-I / REPS-

I e ERIC1R / ERIC2. PM: peso molecular. 

 

VI.1.2.  Remoção do Mn pelo isolado SA8 

Como os quatro isolados são foram identificados como a mesmas espécies bacteriana e 

experimentos preliminares indicaram boa remoção de manganês pelo isolado SA8, esta 

cepa foi selecionado para ser avaliada quanto a sua capacidade para a remoção de 

manganês, em um experimento com uma semana de duração. O isolado SA8 foi capaz de 



 

 

100 
Capítulo 3: Nova aplicação para Klebsiella oxytoca em biorremediação: 

tratamento de águas residuárias contaminadas com manganês. 

 

remover manganês a partir do meio de cultura com uma eficiência de 82,7% (Fig. VII.4). 

Como pode ser observado na Figura VII.4A, a concentração do manganês decaiu 

concomitantemente com o aumento do pH da solução, a qual atingiu 8,7 a partir de um 

valor inicial de 7,3. As alterações nos valores de pH e a remoção de manganês não foram 

observados nos frascos controle (Fig. VII.4B) e, assim, assumiu-se que o aumento do pH 

foi promovido por crescimento bacteriano, o que resultou em Mn(II) remoção.



 

 

101 Capítulo 3: Nova aplicação para Klebsiella oxytoca em biorremediação: tratamento de águas residuárias contaminadas com manganês. 

 

 

 

Figura VI.4: Remoção de Mn(II) e alteração do pH pelo isolado SA8. As bactérias foram cultivadas em meio K por uma semana. A concentração 

de Mn(II) foi determinada de acordo com os procedimentos descritos na seção ‘Metodologia’. 
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Alterações nos valores de pH são relevantes para a remoção de manganês porque o íon 

Mn(II) pode ser oxidado rapidamente em condições moderadamente alcalinas [8, 26, 43, 

100]. A oxidação do Mn(II) pelo oxigênio é cineticamente lenta, mas os íons hidroxila 

(OH-) catalisam a reação de modo que um aumento de 10 vezes na taxa de oxidação 

ocorre se o pH for aumentado de 8,0 para 8,8 [125]. Espécies oxidadas de manganês 

podem ser detectadas na presença do reagente LBB, o qual fica azul na presença dos íons 

Mn(III) e Mn(IV). Assim, para determinar se a remoção do manganês ocorreu pela 

oxidação do Mn(II), o reagente LBB foi adicionado a uma cultura de sete dias do isolado 

SA8 (crescido em K meio com 50 mg.L-1 Mn(II)). O desenvolvimento da cor azul (Fig. 

VII.5) confirmou que a remoção de manganês pelo isolado SA8 ocorreu através de 

oxidação. Contudo, tal oxidação foi detectada independente da presença da bactéria como 

mostrado nas Figuras VII.5A e VII.5B, para as quais, amostras do meio K com ou sem 

manganês tiveram o pH ajustado entre os valores de 7,5 a 9,0. Esses resultados mostram 

que a oxidação do manganês ocorre, desde que o pH do meio seja igual ou superior a 8,0. 
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Figura VI.5: Papel do pH na oxidação de manganês. Meio K sem (a) e suplementado com 50 mg L-1 de Mn(II) (b) com diferentes valores de 

pH (7,5-9,0), a 30 ° C. As amostras foram colhidas depois de sete dias (de oxidação abiótica) e misturou-se com uma solução 0,04% LBB (Figuras 

A e B). Experimento biótico com o isolado SA8 crescido por uma semana (Figura C). MK: meio K; LBB: Leucoberbelin blue. 
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É muito difícil diferenciar a oxidação química da oxidação biológica do manganês. Por 

exemplo, foi demonstrado que as enzimas multicobre oxidases são responsáveis pela 

remoção do Mn(II) por Bacillus pumilus em valores de pH abaixo de 8,2 (oxidação 

química desprezível) [42]. No entanto, este último se torna o mecanismo principal (70% 

remoção) em pH 8,5. Da mesma forma, Learman et al. [11] investigaram a remoção 

biótica e abiótica em pH 7,2 e relatou que 33% remoção foi biótica enquanto e 66% da 

remoção foi abiótica. Portanto, embora a remoção biológica não possa ser excluída, o 

isolado SA8 removeu manganês do meio de cultura através de um aumento do pH da 

solução, que resultou na oxidação do íon Mn(II). No entanto, uma investigação mais 

aprofundada, será necessária para determinar o mecanismo exato da biorremediação do 

Mn(II) por K. oxytoca. 



 

 

105 Contribuição ao conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Contribuição ao conhecimento  
 

 



 

 

106 Contribuição ao conhecimento 

A hipótese principal desta tese foi demonstrar que micro-organismos isolados a partir de 

águas de rejeito da Indústria de Mineração localizada em dois pontos do Estado de Minas 

Gerais possuem capacidade para serem utilizados em ensaios de remoção biológica do 

Mn(II). Neste sentido, vale a pena ressaltar alguns aspectos: (i) este trabalho é pioneiro 

no sentido de demonstrar que numa condição com 140 mg.L-1 de manganês é possível 

isolar cepas bacterianas bem adaptadas a tal concentração; (ii) foi estabelecido um 

consórcio bacteriano com crescimento adequado em meio K; (iii) foram isolados as 

espécies Bacillus, Lysinibacillus, Stenotrophomonas e Serratia; (iv) numa outra condição, 

onde a concentração do Mn(II) estava em 85 mg.L-1 foram isolados Bacillus, 

Stenotrophomonas e Klebsiella. Desta forma, este trabalho contribui ao acrescentar à lista 

dos micro-organismos coletivamente denominados de micro-organismos que oxidam o 

manganês (MOMn) outras três espécies: Serratia, Stenotrophomonas e Klebsiella. 

Após a confirmação do potencial para remoção do manganês por meio de ensaios em 

batelada, a questão que surgiu foi: “por qual mecanismo ocorre essa remoção”? Apesar 

de até o momento não ser possível afirmar qual o mecanismo exato, muitos progressos 

foram realizados. 

Como em todos os ensaios bióticos foi observado um aumento significativo do pH e a na 

literatura é bem descrito o efeito do pH e do Eh na cinética de oxidação do Mn(II) à 

Mn(III) e Mn(IV), consideramos que a elevação do pH seja o mecanismo principal de 

atuação pelo micro-organismos no presente trabalho. Entretanto, não descartamos a 

investigação do mecanismo enzimático mais descrito pela literatura: o mediado por 

enzimas da família multicobre oxidase (MCO). Utilizando ABTS como substrato, 

verificamos ausência dessa atividade enzimática.  

Vale a pena ressaltar que a hipótese de que a elevação do pH foi responsável pela oxidação 

do Mn(II) foi averiguada através da medida da remoção do Mn(II) em duas outras 

condições: (i) meio K livre de células com pH ajustado para a faixa de 7,5 a 9,0 e (ii) 

filtrado livre de células na presença/ausência de Mn(II) e proteinase K. Em ambos os 

casos, além da dosagem do Mn(II), foram realizados testes com LBB para verificar se 

houve remoção desse íon por oxidação. Os resultados das Figuras V.6 e V.7 mostram que, 

de fato, quando o meio de reação apresenta um pH ≥ a 8, houve oxidação do Mn(II) e que 

os isolados Bacillus, Lysinibacillus e Stenotrophomonas não produziram proteínas 
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extracelulares com papel na oxidação do Mn(II). Resultados semelhantes foram 

encontrados utilizando o isolado Serratia (Fig. VI.3 e Fig. VI.4).  

Finalmente, os dados fenotípicos para os isolados identificados como Stenotrophomonas 

sp., Lysinibacillus sp., S. marcescens e K. oxytoca mostram prova positiva para a 

atividade de urease, ou seja, esses isolados tem a capacidade de hidrolisar ureia, um 

processo que libera NH4
+ para o meio de cultura. Esses dados sugerem que o metabolismo 

bacteriano pode levar a um aumento do pH devido a formação de NH4
+ justificando assim 

a elevação do pH observada durante os ensaios de remoção do manganês.  
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A partir dos resultados obtidos na presente tese pode-se concluir que bactérias 

pertencentes aos gêneros Bacillus, Stenotrophomonas, Lysinibacillus, Serratia e 

Klebsiella são capazes de promover a oxidação do íon Mn(II) presente no meio de cultura 

através de um mecanismo não enzimático. Esse mecanismo se dá, predominantemente, 

pela elevação do pH do meio de cultura para valores ≥ 8,0 o qual é influenciado pela 

presença do micro-organismo. Os isolados também foram tolerantes a quantidades 

elevadas de Mn(II) (até 240mg.L-1) indicando que tais cepas podem ser utilizadas para 

biorremediação do manganês em efluentes com alta concentração desse elemento. O 

entendimento das rotas pelas quais os micro-organismos podem promover a remoção do 

manganês é importante para se determinar um bioprocesso eficaz e adaptado às diferentes 

características físico-químicas dos efluentes a serem tratados. 
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Futuros experimentos serão realizados para confirma o mecanismo pelo qual os isolados 

obtidos nesse trabalho oxidam o manganês: 

 Verificação da produção de amônia pelos isolados durante a biorremediação do íon 

Mn(II) para confirmação da elevação do pH pela hidrólise de ureia; 

 Verificação da produção de superóxido pelos isolados durante a biorremediação do íon 

Mn(II) para averiguar se o mecanismo indireto por produção de superóxido está 

envolvido no processo. 

 Estudo proteômico comparativo dos isolados cultivados na presença e ausência de 

Mn(II) para analisar se ocorre uma expressão diferencial nestas duas condições de 

crescimento. Esses dados serão úteis para a identificação de novas proteínas 

relacionadas a remoção e/ou tolerância ao íon Mn(II). 

 Sequenciamento do genoma das cepas isoladas neste trabalho. 
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Atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto Consórcio e isolados bacterianos 

associados a processos biológicos de tratamento de efluentes contendo manganês: 

1. Artigo aceito: Indirect manganese removal by Stenotrophomonas sp. and Lysinibacillus 

sp. isolated from Brazilian mine water. BioMed Research International, novembro 

2015. 

2. Artigo submetido: Serratia marcescens strains are able to remove Mn(II) in culture 

media via a non-enzymatic pathway. BMC Microbiology, Junho 2015. 

3. Artigo em preparação: A new application for Klebsiella oxytoca in bioremediation: 

Treatment of manganese-laden wastewaters. 

4. Participação no projeto de mestrado intitulado Isolamento e Caracterização de 

Leveduras com Potencial para a Biorremoção do Manganês (Soraya Sander Amorim, 

2014). Nesse projeto a doutoranda foi responsável por auxiliar a parte experimental e 

teórica do projeto. Artigo submetido: Manganese removal mediated by Meyerozyma 

guilliermonddi and Meyerozyma caribbica. Ecological Engineering, setembro 2015. 

5. Participação no projeto de doutorado intitulado Processo biotecnológico para 

tratamento de efluentes contendo manganês (Flavia Donária Reis da Silva). Nesse 

projeto a doutoranda foi responsável pela identificação molecular dos isolados 

bacterianos utilizados nos processos de biorremediação do manganês. 

Atividades extras 

1. Participação em congressos 

 XL Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular 

–SBBQ, Foz do Iguaçú-PR 

 XXIV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, 

2011, Salvador-BA 

 XXI Congresso Latinoamericano de Microbiologia (XXI ALAM), 2012, 

Santos- SP; 
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 XIII ENAMA - XIII Encontro Nacional de Microbiologia Ambiental, 2012, 

Santos- SP; 

 V International Conference on Environmental, Industrial and Applied 

Microbiology – BioMicroWorld, 2013, Madrid (Spain); 

 II International Symposium on Microbiology and Biotechnology, Viçosa- MG, 

2013. 

 

2. Orientação de iniciação científica:  

 Nayara Thais Barbosa Sacramento (2012-2013). Isolamento e identificação de 

bactérias envolvidas na oxidação do manganês. Graduando em Ciência e 

Tecnologia de alimentos - Universidade Federal de Ouro Preto, Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. (Co-orientador). (Concluído).  

 Pricila Almeida Santos (2013-2014). Oxidação biológica do manganês como 

alternativa para o tratamento de efluentes industriais. Graduando em Ciência e 

Tecnologia de alimentos - Universidade Federal de Ouro Preto, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Co-orientador). 

(Concluído).  

 

3. 2011 – 2012: Membro do colegiado do programa de pós-graduação em Ciências 

Biológicas do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas (NUPEB) da Universidade 

Federal de Ouro Preto – MG. 

 

4. Participação em banca de trabalhos de conclusão 

 RODRIGUES, I. C. B., BARBOZA, N. R.; REIS, F. D. Participação em 

banca de Isabel Pereira da Silva. Estudo do desenvolvimento de 

Acedithiobacillus ferroxidans em lodo de reator UASB, 2014. (Engenharia 

de Bioprocessos). Universidade Federal de São João Del Rei. 

 CORDEIRO, M. M., BARBOZA, N. R.; COELHO JUNIOR, E. 

Participação em banca de Rachid Ferreira da Silva. Isolamento e 

identificação de micro-organismos envolvidos na biorremediação de águas 

contaminadas por manganês, 2014(Farmácia). Centro Universitário do Leste 

de Minas Gerais. 
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 REIS, F. D., BARBOZA, N. R.; RODRIGUES, I. C. B. Participação em 

banca de Elizabeth Jardim Ramos de Almeida. Peroxidases na degradação 

de corantes em efluentes industriais, 2014. (Engenharia de Bioprocessos) 

Universidade Federal de São João Del Rei. 

 LEAO, V. A., BARBOZA, N. R.; REIS, F. D. Participação em banca de 

Giselle Cristina Cândido. Remoção biotecnológica de íons manganês de 

efluentes por culturas mistas de bactérias, 2014(Ciências Biológicas) 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 RODRIGUES, I. C. B.; BARBOZA, N. R.; NUCCI, E. R.. Participação em 

banca de Gabriela Silveira dos Santos. Proteínas Recombinantes para 

aplicações terapêuticas: uma revisão com ênfase nos vetores e sistemas de 

expressão. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Engenharia de Bioprocessos) - Universidade Federal de São João Del-Rei. 

http://lattes.cnpq.br/1435771290282979
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