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RESUMO 

 

A compostagem é uma alternativa para transformar resíduos orgânicos em fertilizante que 
ocorre predominantemente pela ação de microrganismos. Assim, espera-seque habitem nas 
composteiras microrganismos com capacidade de degradar os mais diversos compostos. O 
objetivo geral deste trabalho visou isolar bactérias presentes na compostagem com capacidade 
de degradar hidrocarbonetos. Foram estudadas três amostras de uma composteiraproveniente 
da Fundação Parque Zoológico de São Paulo utilizando métodosde cultivo em meio pobre em 
nutrientes contendo n-hexadecano como fonte única de carbono. Quarenta e quatro 
microrganismos foram isolados e identificados utilizando a espectrometria de massas (Maldi-
TOF)ou sequenciamento de um fragmento do gene 16S rRNA. Os isolados foram 
identificados como pertencentes aos gêneros Acinetobacter, Pseudomonas, 
Stenotrophomonas, Gordonia,Elizabethkingia, Pandorea,Aquamicrobium, Bacillus, 
Klebsiella e Chryseobacterium. Três isolados do gênero Gordonia foram submetidos a curvas 
de crescimento e a ensaios de degradação com o reagente 2,6-DCPIP em hidrocarbonetos 
distintos como fonte única de carbono, e demonstraram capacidade de assimilar 
hidrocarbonetos alifáticos, sendo que um dos isolados destacou-se dos outros pelo maior 
crescimento nos meios.Os genomas destes três isolados foram sequenciados e a análise de 
bioinformática revelou a presença do sistema CYP153, um dos responsáveis pelo início da 
degradação de hidrocarbonetos. Experimentos de qPCR foram realizados em isolados de 
Gordonia da mesma espécie e por meio destes foi possível verificar que dois genes deste 
sistema (ferredoxina e CYP153) possuem a expressão aumentada nos dois isolados na 
presença de n-hexadecano e dodecano quando comparada à expressão dos mesmos na 
presença de glicose. Pode-se verificar, entretanto,um perfil distinto tanto na curva de 
crescimento quanto no qPCR entre os isolados da mesma espécie. O sistema CYP153 dos 
dois isolados foram clonados e expressos em E.coli BL21(DE3). A comprovação da atividade 
enzimática desse sistema em E.coli não pode ser confirmada. Os resultados demonstram que a 
compostagem estudada abriga microrganismos que podem expressar proteínas responsáveis 
pela degradação de hidrocarbonetos.  
 

Palavras chave: Compostagem. Hidrocarbonetos.Alcanos.Gordonia.Biorremediação.  
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ABSTRACT 

 

Composting is an alternative to convert organic waste into fertilizer which occurs 
predominantly by the action of microorganisms. Thus, it is expected that microorganisms 
capable of degrading various compounds inhabit compost bins. The aim of this study was to 
isolate hydrocarbon-degrading bacteria from composting. Three samples originated from a 
compost bin in the Fundação Parque Zoológico de São Paulo were studied using selective 
cultivation methods withpoornutrients media containing n-hexadecane as sole carbon source. 
Forty-four microorganisms were isolated and identified by mass spectrometry (MALDI-TOF) 
or sequencing of a 16S rRNA gene fragment. The isolates were identified as belonging to 
from the genus Acinetobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas, Gordonia, Elizabethkingia, 
Pandorea, Aquamicrobium, Bacillus, Klebsiella and Chryseobacterium. Three isolated from 
the genus Gordoniawere submitted to growth curves and 2,6-DCPIP assays with different 
hydrocarbons as sole carbon source, and demonstrated ability to assimilate aliphatic 
hydrocarbons, and one of the isolates stood out from the others due to the increased growth in 
the media. The genomes of these 3 isolates were sequenced and bioinformatics analysis 
revealed the presence of CYP153 system, one of the systems responsible for starting the 
hydrocarbon degradation. qPCR experiments were performed in Gordonia isolates of the 
same species and through them it was verified that two genes from this system (ferredoxin 
and CYP153) have increased expression in both isolates in the presence of n-hexadecane in 
and dodecane when compared to the expression in the presence of glucose. However, a 
distinct profile in the growth curve as well as in the qPCR among isolates of the same species 
can be verified. The CYP153 system of the two isolates were cloned and expressed in E.coli 
BL21(DE3). Enzimatic activity of this system in E.coli could not be confirmed. The results 
demonstrate that the studied compost bins harbormicroorganisms capable of expressing 
proteins responsible for hydrocarbon degradation. 

Keywords: Composting. Hydrocarbons. Alkanes. Gordonia. Bioremediation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O grupo de pesquisadores do Laboratório de Interações Microbianas da Unifesp 

(LIMic) participa como colaborador no Projeto Temático “Estudo da diversidade microbiana 

do Parque Zoológico do Estado de São Paulo” o qual tem o objetivo geral de coletar, analisar 

e prospectar dados moleculares de três microbiomas: compostagem, lago e fezes de macacos 

bugios. Desde então, investiga microrganismos com capacidade de degradar celulose e 

hidrocarbonetos provenientes do processo de compostagem com o objetivo de selecionar pelo 

menos dois microrganismos com características de interesse para sequenciamento de seus 

genomas (nível draft) e após análise dos resultados por meio de técnicas de bioinformática, 

verificar a existência de possíveis produtos com aplicações biotecnológicas.  

 A compostagem é uma técnica alternativa para descarte de resíduos orgânicos, 

evitando sua acumulação. O processo de compostagem envolve grande atividade metabólica 

microbiana com liberação de dióxido de carbono e calor. O produto gerado no final do 

processo é um fertilizante natural, que pode ser utilizado na agricultura (RYCKEBOER et al. 

2003). Organismos mesófilos iniciam o processo, oxidando primeiramente os açúcares, 

devido à sua facilidade. Como a atividade microbiana aumenta, também aumenta a 

temperatura na célula, dando lugar para organismos termofílicos. Essa fase é denominada 

“fase ativa”, na qual a degradação acontece de forma rápida. Após, ocorre a faseda “revira”, 

quando a célula está necessitando de oxigênio e revira-se o composto para aeração. A “fase de 

cura” ocorre quando a atividade microbiana decresce e consequentemente a temperatura 

também (CHEN et al. 2011). 

 A Fundação Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP) possui uma Unidade de 

Produção de Composto Orgânico (UPCO) que tem como particularidade o processamento de 

matéria orgânica de várias origens como: excremento de aproximadamente 3.500 animais, 

carcaças, sedimentos de água do lago, restos de cama de animais, resíduos alimentares, 

resíduos de poda dos jardins do parque e restos vegetais da Mata Atlântica que é considerada 

uma das mais ricas biodiversidades do planeta (MARTINS et al. 2013;FUNDAÇÃO 

PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 2015).  

 Trabalhos realizados anteriormente com amostras de compostagem da FPZSP 

demonstraram a diversidade de microrganismos presentes neste processo, assim como o 

potencial biotecnológico dos mesmos. Em 2011, Pascon e colaboradores, isolaram 387 

microrganismos e verificaram que cinco deles possuíam atividade amilolítica em condições de 

temperatura elevada, sugerindo a possibilidade do uso dessas enzimas em escala industrial. 
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Em um trabalho realizado por Dutra et al., (2013), 418 microrganismos foram isolados e 

testados quanto à capacidade de crescer em n-hexadecano (C16H34) como fonte única de 

carbono. Destes, setenta e nove isolados foram capazes de crescer neste hidrocarboneto, sendo 

os de maior destaque Bacillus licheniformis, Enterobacter cloacae, Klebsiella sp., 

Sphingobacteria sp., Isoptericola sp., Isoptericola variabilis, Microbacterium sp. Trama et 

al., (2014) estudaram uma coleção de 90 leveduras também provenientes de compostagem na 

qual 23 foram capazes de crescer em n-hexadecano e um isolado foi capaz de tolerar altas 

concentrações de chumbo. Esses trabalhos não avaliaram a capacidade dos microrganismos 

crescerem em presença de outros hidrocarbonetos. Além disso, Martins et al., (2013) 

realizaram um trabalho de metagenoma em duas composteiras da FPZSP e demonstraram 

diversidade de microrganismos e ressaltaram que cada célula de compostagem é única e 

possui uma composição microbiana diferente. Nesse trabalho foi possível observar que 

Actinomycetales e Bacillales foram as ordens predominantes na fase termofílica, e que a 

presença do gênero Lactobacillus está associado à temperaturas mesofílicas. 

 Este trabalho foi motivado pelas evidências citadas acima e teve como objetivo geral 

isolar microrganismos provenientes de uma composteira da FPZSP e avaliar a capacidade 

destes em utilizar hidrocarbonetos como fonte única de carbono. 

 

  

  



 
 

18 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Desenvolvimento industrial e contaminação do meio ambiente 

 

 Nos últimos anos o crescimento populacional exigiu uma demanda maior das 

indústrias, principalmente no setor automotivo, aumentando o consumo do petróleo e de seus 

derivados, como os combustíveis. Com o advento da petroquímica, novos produtos foram 

surgindo, como plásticos, borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, 

detergentes, explosivos, produtos farmacêuticos, cosméticos, dentre outros. Dessa forma, o 

petróleo além de produzir combustível e energia, passou a ser imprescindível nos dias de hoje 

(DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO PETRÓLEO – UNICAMP 2014). 

 Ao longo do tempo o mundo tem testemunhado vários desastres de derramamento de 

petróleo que contaminaram a água, solo e subsolo, sendo este altamente tóxico para o meio 

ambiente (NOTÍCIAS TERRA, 2013; ROJO 2009). No entanto, os centros urbanos são os 

locais com maior potencial de contaminação devido à presença de postos de combustíveis que 

podem contaminar a área em que estão localizados a partir de vazamentos (CETESB 

2014;BANFORTH & SINGLETON 2005).   

 Diante disso, foram criados órgãos de legislação ambiental como a Agência 

Americana de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA) nos Estados 

Unidos e a Comissão da Comunidade Europeia (European Union – EU). No Brasil, a Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981 estabeleceu objetivos e instrumentos da Política Nacional de 

Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, integrado por um órgão 

colegiado: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).  

 Segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), o Brasil possui 

aproximadamente 30.000 terrenos contaminados, mas a maioria dos estados brasileiros não 

possui cadastro oficial das áreas contaminadas, dificultando o tratamento desses locais 

(ASSESSORIA DE IMPRENSA DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE SUBTERRÂNEO 2013). Em São Paulo, a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) tem a função de órgão fiscalizador e licenciador de 

atividades consideradas potencialmente poluidoras. A CETESB tem relatado um aumento de 

áreas contaminadas em seus últimos relatórios. Em Dezembro de 2014, o número de áreas 

contaminadas totalizou 5148, enquanto no relatório do ano 2003 o total de áreas contaminadas 

foi 727. Os relatórios demonstram que o município de São Paulo concentra grande parte 

destas áreas (36 %), sendo que a maior contaminação é proveniente de postos de combustíveis 
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(74 %), seguida de indústrias (17 %) e comércio, resíduos e agricultura (9 %) (CETESB 

2014). 

 Sabe-se que o petróleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e outros 

compostos orgânicos como nitrogênio, oxigênio e enxofre, que quando derramado no meio 

ambiente pode trazer danos ambientais (ROJO 2009). Segundo dados da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o óleo diesel é o combustível mais consumido no 

Brasil, representando mais de 40 % de consumo (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

TRANSPORTE 2014). O diesel é um combustível derivado do petróleo, constituído 

basicamente por hidrocarbonetos e baixas concentrações de enxofre, nitrogênio e oxigênio. É 

um produto inflamável, tóxico, volátil, límpido e com odor forte e característico 

(PETROBRÁS, 2014). O segundo combustível mais consumido no Brasil é a gasolina (30 %). 

A gasolina também é um combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por 

hidrocarbonetos e em menor quantidade, por produtos oxigenados. Esses hidrocarbonetos 

geralmente são mais "leves" do que aqueles que compõem o diesel, pois são formados por 

moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente de 4 a 12 átomos de carbono). 

Dependendo de qual foi o processo para obtenção da gasolina, os hidrocarbonetos presentes 

nela variam. Além dos hidrocarbonetos e dos oxigenados, a gasolina também pode conter 

enxofre e nitrogênio (METALSINTER 2016). A contaminação destes ambientes com 

hidrocarbonetos tornou-se um desafio para o saneamento ambiental. 

 

2.2 Características gerais de hidrocarbonetos 

 

 Os hidrocarbonetos se formam a grandes pressões no interior da terra e são levados 

para as zonas de menor pressão onde podem formar os combustíveis fósseis -  petróleo, gás 

natural e carvão. Apenas o metano (CH4), pode se formar em pressão e temperatura mais 

baixas (MIGUEL 2008).Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos apolares, constituídos 

unicamente de carbono e hidrogênio. Esses compostos diferenciam-se uns dos outros por suas 

propriedades físicas e químicas e por suas características estruturais, e podem ser classificados 

por diversas características (MACEDO & CARVALHO 2004).  

 Uma classificação se refere à saturação da cadeia carbônica que separa os compostos 

em saturados (contém somente ligações simples) ou insaturados (contém dupla e/ou tripla 

ligação). Outra forma de classificar os hidrocarbonetos é de acordo com a disposição dos 

carbonos na cadeia, podendo ser alifáticos (cadeia aberta), alicíclicos (cadeia fechada) ou 

aromáticos (apresentam anel benzênico – seis carbonos unidos por ligações duplas e simples 
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alternadas), conforme exemplos citados na Figura 1 (BARBOSA-ALMEIDA 2011; 

MACEDO & CARVALHO 2004; SOLOMONS 2012). 

 
Figura 1 – Exemplos de fórmulas estruturais de hidrocarbonetos: a) Exemplo de hidrocarboneto alifático 
saturado (hexano), b) alifático insaturado (1-buteno), c) alicíclico saturado (ciclobutano), d) aromático 
monocíclico (benzeno) 

a) b)  c)   d)  
Fonte: MACEDO & CARVALHO 2004. 

 

 Alcanos são hidrocarbonetos saturados que podem ter suas cadeias carbônicas 

alifáticas ou alicíclicas. Os alcanos que possuem de um a quatro carbonos encontram-se na 

forma gasosa na temperatura ambiente, já as moléculas maiores podem ser sólidas ou líquidas. 

A maior fração constituinte do petróleo são os alcanos, podendo atingir até 50 %. São 

moléculas com um elevado teor energético e carbônico e podem ser boas fontes de carbono e 

de energia para os microrganismos capazes de metabolizá-los. Estes compostos são altamente 

hidrofóbicos, apresentando um problema para sua assimilação. A hidrofobicidade de alcanos e 

de vários compostos gerados durante o seu metabolismo facilita sua acumulação na 

membrana citoplasmática dos microrganismos, alterando a fluidez da membrana. Apesar 

destes problemas, vários microrganismos possuem a habilidade de degradar alcanos e utilizá-

los como fonte de carbono (ROJO 2009). Os alcanos são menos tóxicos que os 

hidrocarbonetos aromáticos, sendo bastante utilizados em testes para triagem de isolados 

degradadores destes compostos(FUJII et al. 2004; QUATRINI et al. 2008; DE 

VASCONCELLOS et al. 2010; LO PICCOLO et al. 2011).O n-hexadecano é um alcano 

alifático formado por 16 carbonos e é considerado um composto modelo nas pesquisas para 

caracterização de microrganismos degradadores de hidrocarbonetos. 

 Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPAs) são classificados de acordo com o 

número de anéis fusionados em baixo ou alto peso molecular (KANALY et al. 2000; ROY et 

al. 2002; ZENG et al. 2010). Os compostos de baixo peso molecular possuem até três anéis e 

aqueles com mais de três são classificados como de alto peso molecular. A União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (International Union of Pure and Applied 

Chemistry – IUPAC) é responsável por reconhecer, registrar e nomear compostos químicos. 
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Atualmente existem mais de 100 HPAs registrados. Esses HPAs também podem ser gerados 

de forma contínua no ambiente pela combustão incompleta de substâncias orgânicas, como 

exemplo, pode-se citar os resíduos vegetais e madeira, sendo a queima de combustíveis 

fósseis uma das principais fontes destes poluentes no meio ambiente. As fontes naturais de 

HPAs incluem o carvão, o petróleo bruto e vulcões (AZEVEDO et al. 2013). 

 A Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA) considera somente 16 HPAs 

como prioridade, devido a sua abundância e potencial tóxico, Figura 2 (HABE & OMORI 

2003).  
 
Figura 2 – Estrutura química dos 16 hidrocarbonetos aromáticos policíclicos considerados como prioridade pela 
EPA 

 
Fonte: HABE & OMORI 2003. 
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 Alguns HPAs são considerados compostos modelos para avaliar microrganismos com 

capacidade de degradar estes compostos, entre os quais se pode citar: o naftaleno (HPA de 

baixo peso molecular com dois anéis aromáticos) e o pireno (HPA de alto peso molecular com 

quatro anéis aromáticos) (HABE & OMORI 2003; LIN et al. 2012; ZENG et al. 2010).  

 Devido ao fato dessas substâncias serem potencialmente tóxicas ao meio ambiente e 

ao ser humano, tem sido discutido as diversas formas de diminuir ou eliminar a contaminação 

ambiental por hidrocarbonetos. 

  

2.3Biorremediação 

 

A biorremediação ou biodegradação é um processo biológico de remediação 

considerado uma excelente estratégia para a remoção de alcanos e HPAs em áreas 

contaminadas, pois esta tecnologia é pouco invasiva e de custo acessível quando comparada 

às físicas e químicas (DAS & CHANDRAN 2011). O método consiste em utilizar 

organismos, isolados da própria área contaminada ou não, para biotransformar os 

componentes tóxicos em compostos menos tóxicos e em alguns casos em compostos sem 

toxicidade (GAYLARDE et al. 2005). 

 A biodegradação pode ocorrer sob condições aeróbias ou anaeróbias, envolvendo 

mecanismos in situ (não há necessidade de remover o material contaminado do local para o 

tratamento) e ex situ (o material é levado para uma unidade de tratamento) para remoção dos 

contaminantes (SCHMIDT 2010). As técnicas in situ e ex situ estão descritas resumidamente 

abaixo e esquematizadas na Figura 3.  
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Figura 3 – Esquema de abordagens da biorremediação 

 
Fonte: Adaptado de MROZIK & PIOTROWSKA-SEGET 2010. 

 A biorremediação pode ser realizada de forma intrínseca (quando ocorre o tratamento 

de áreas contaminadas sem que haja intervenção humana) ou engenherada (quando o 

tratamento é monitorado e/ou realizado por meio da intervenção humana) (MROZIK & 

PIOTROWSKA-SEGET 2010).  

 A bioatenuação é uma técnica in situ dependente do processo natural de degradação 

dos contaminantes realizada pelos microrganismos da comunidade local, com monitoramento. 

Já a bioestimulação também é uma técnica in situ que utiliza da otimização de nutrientes, 

oxigênio, temperatura, pH e adição de biossurfatantes em um sítio poluído para estimular o 

crescimento natural de microrganismos que degradam alguns compostos químicos 

(MARIANO et al. 2008; MROZIK & PIOTROWSKA-SEGET 2010).   

 Uma das estratégias in situ, que pode ser realiza também ex situ, é o bioaumento, que 

melhora a capacidade biodegradativa de sítios contaminados pela introdução de cepas únicas 

ou consórcio de microrganismos com capacidades catalíticas. Esta alternativa apresenta 

desvantagens, pois normalmente os microrganismos inseridos não são capazes de competir 

com a comunidade microbiana que já está presente no local. Por isso, o bioaumento deve ser 

aplicado quando a bioatenuação e a bioestimulação falham (MROZIK & PIOTROWSKA-

SEGET 2010).   

 Além destas técnicas, outras estratégias de biorremediação são utilizadas para tratar 

sítios contaminados, como por exemplo:Land farming (pode ser realizada tanto in situ quanto 

ex situ e consiste na degradação biológica de resíduos em uma camada superior de solo, que é 

periodicamente revolvida para haver aeração), a compostagem (técnicas aplicadas para 
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estimular a decomposição de materiais orgânicos por organismos heterótrofos aeróbicos e 

termofílicos), os biorreatores (ocorre em um reator, pode ser usado para tratar líquidos ou 

lamas), a bioventilação (combinação com alguns processos físicos que promovem a aeração 

necessária ao processo de biodegradação), os biofiltros (sistema no qual os gases 

componentes das emissões são degradados biologicamente por microrganismos presentes em 

um leito de biomassa) (BOOPATHY 2000).  

 Em relação à biorremediação de ambientes contaminados por hidrocarbonetos, sabe-se 

que as bactérias capazes de consumir estes compostos podem fazer parte da microbiota 

presente no solo e na água e que sofreram processo de adaptação e passaram a reconhecer os 

componentes do petróleo como fonte de carbono, iniciando assim o processo de degradação. 

A complexidade dos processos metabólicos dessa degradação leva à formação de consórcios, 

com bactérias de diferentes gêneros e espécies, cada uma especializada em degradar uma ou 

várias frações do petróleo derramado (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO 2002).  

 A biorremediação tem sido aplicada em larga escala, como demonstrado na limpeza da 

costa de Prince William Sound, no Alasca, após o derramamento de óleo da Exxon Mobil 

(1989). A técnica utilizada no local foi a bioestimulação. Várias bactérias do gênero 

Pseudomonas, que habitavam o local do vazamento, foram capazes de degradar os 

componentes do petróleo. Para acelerar o processo de degradação foram introduzidos no local 

nutrientes ricos em nitrogênio e fósforo estimulando o crescimento de bactérias e 

consequentemente a taxa de degradação (HARVEY et al. 1990).  

 Embora a limpeza de derramamento de petróleo do Alasca represente o uso mais 

extenso da biorremediação, essa técnica tem obtido muito sucesso em aplicações de escala 

menor, devido ao fato de que a biorremediação pode ser realizada por organismos que 

degradam substâncias tóxicas do meio ambiente ao invés de somente transferí-las de um local 

para o outro, como ocorre na remediação por métodos físicos, e possui baixo custo em relação 

aos outros métodos (BOOPATHY, 2000). 

 Para que todos esses processos possam ser de fato efetivos é necessário caracterizar 

microrganismos e enzimas que possuam capacidade de degradar substâncias complexas como, 

por exemplo, os hidrocarbonetos.   

 

2.4 Microrganismos degradadores de hidrocarbonetos 

 

 O primeiro registro de microrganismos capazes de degradar hidrocarbonetos ocorreu 

em 1906, descrito por Söhngen e Kaserer. Sete anos depois, Sohngen relatou que 
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microrganismos dos gêneros Mycobacterium e Pseudomonas, poderiam oxidar o petróleo, a 

gasolina, o querosene, a parafina e a cera de parafina em dióxido de carbono (CO2), água, e 

traços de ácidos orgânicos (BUSHNELL & HAAS 1940). Desde então, microrganismos 

capazes de crescer em presença de derivados do petróleo tornaram-se alvo de pesquisas para 

avaliar a capacidade de utilizar esses compostos como fonte de carbono e energia para sua 

sobrevivência (FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ et al. 2006; BOGARDT & HEMMINGSEN 1992; 

HEITKAMP et al. 1988). 

 Os principais gêneros descritos com capacidade de degradação de alcanos alifáticos 

e/ou alicíclicos são Alcanivorax, Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Bacillus, Klebsiella, Flavobacterium, Thalassolituus, Oleiphilus, Oleispira, Rhodococcus, 

Nocardia, Pseudomonas, Stenotrophomonas, Gordonia e Mycobacterium entre as bactérias e 

representando os fungos, podemos citar os gêneros Candida, Penicillium, Aspergillus, 

Rhodotorula, Sporobolomyces, Trichoderma, Mucor e Mortierella (KLEIN & HENNING 

1969; WOLF et al. 1980; BOUCHEZ-NAITALI et al. 1999; CSUTAK et al. 2005; HUGHES 

et al. 2007; ADEBUSOYE et al. 2008; ALI et al. 2011; JIMENEZ et al. 2011; LO PICCOLO 

et al. 2011; VELASCO-ALVAREZ et al. 2011; SUN et al. 2012; HASSANSHAHIAN et al. 

2013; LIU et al. 2014; ZAMPOLLI et al. 2014; DUTRA et al. 2013). 

 Dentre os microrganismos capazes de degradar HPAs de baixo peso molecular estão 

descritos os gêneros de bactéria Bacillus, Pseudomonas, Staphylococcus, Sphingomonas, 

Rhodococcus, Marinobacter, Burkholderia, Alcaligenes, Nocardia, Mycobacterium, 

Gordonia, Brevibacillus, Arthrobacter e Klebsiella (LIN et al. 2012; MUTNURI et al. 2005; 

HABE & OMORI 2003). Poucos microrganismos possuem a capacidade de degradar HPAs 

de alto peso molecular e os gêneros de bactéria descritos são: Mycobacterium, Pseudomonas, 

Rhodococcus, Gordonia, Stenotrophomonas, Acinetobacter, Bacillus, Klebsiella e 

Sphingomonas (HEITKAMP et al. 1988; WEISSENFELS et al. 1990; WALTER et al. 1991; 

KAZUNGA & AITKEN 2000; MROZIK & PIOTROWSKA-SEGET 2010; XU et al. 2014; 

KHANNA et al. 2012). Os gêneros de fungos que possuem capacidade de degradar HPAs de 

baixo e alto peso molecular descritos na literatura são: Candida, Penicillium, Aspergillus, 

Rhodotorula, Trichoderma, Mucor e Mortierella (MACGILLIVRAY & SHIARIS 1993; 

WANG et al. 2007; MELÉNDEZ-ESTRADA et al. 2006; ZANG et al. 2007; CORTÉS-

ESPINOSA et al. 2011; CAPOTORTI et al. 2004; ROMERO et al. 2002; ARGUMEDO-

DELIRA et al. 2012; ZAFRA & CORTÉS-ESPINOSA 2015; JOVÉ et al. 2015; SU et al. 

2006; SCHMIDT et al. 2010). 
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 Alguns destes trabalhos sugerem que esses microrganismos são capazes de 

transformar o hidrocarboneto em gás carbônico e água, processo denominado mineralização, 

que ocorre quando o composto orgânico tóxico é transformado em um composto inorgânico 

sem toxicidade, ao final do processo de respiração celular. Quando os organismos 

transformam compostos orgânicos em outros menos tóxicos, o processo é dito de 

detoxificação (SCHMIDT, 2010; HABE & OMORI 2003; HEITKAMP et al. 1988; LIN et al. 

2012; MUTNURI et al. 2005). 

 

2.5 Metabolismo dos hidrocarbonetos em bactérias 

 

 Atualmente, sabe-se que existem genes presentes nos microrganismos que são capazes 

de produzir as enzimas necessárias para o processo de degradação de alcanos alifáticos e 

alicíclicos e de hidrocarbonetos aromáticos. 

 

2.5.1 Metabolismo de alcanos 

 

 De modo geral, o metabolismo dos alcanos em bactérias ocorre por meio da oxidação 

de um grupo metil terminal que produz um álcool, que será oxidado à aldeído, e por fim, à 

ácido graxo. O ácido graxo é conjugado à coenzima A (CoA) e processado na beta-oxidação 

para gerar acetil-CoA (ROJO 2010). 

 A oxidação de alcanos pode ser realizada por enzimas de diferentes famílias (Figura 

4). As enzimas mais estudadas fazem parte da família alcano-1-monooxigenase 

(monooxigenase de membrana), que degradam alcanos de 3 a 13 carbonos ou de 10 a 20 

carbonos, e da família citocromo P450, subfamília CYP153 (monooxigenase solúvel), que 

degradam alcanos de cinco a doze carbonos. Além dessas duas famílias de enzimas, bactérias 

que possuem capacidade de degradar alcanos de dois a quatro carbonos possuem enzimas da 

família metano monooxigenase, e as que possuem capacidade de assimilar alcanos com mais 

de dezoito carbonos, possuem monooxigenases que ainda não foram bem caracterizadas 

(ROJO 2010).  
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Figura 4 – Via aeróbica de degradação de alcanos por oxidação terminal. AH, alcano-hidroxilase; AD, álcool-
desidrogenase; ALD, aldeído desidrogenase; ACS, acil-CoA sintetase 

 
Fonte: Adaptado de ROJO 2009. 

 

O sistema de degradação de alcanos mais estudado e caracterizado é o pertencente à 

Pseudomonas putida GPo1 (BAPTIST et al. 1963). A enzima alcano-1-monooxigenase 

(alkB) faz parte de um sistema denominado alcano-hidroxilase (AH), no qual depende de duas 

proteínas solúveis carreadoras de elétrons, denominadas rubredoxina (alkG) e rubredoxina 

redutase (alkT).  A rubredoxina redutase transfere elétrons (através do cofator FAD) do 

NAD(P)H para a rubredoxina, que transfere elétrons para a alcano-1-monooxigenase 

(EGGINK et al. 1987).  

 Em relação aos citocromos P450 sabe-se que estão presentes em vários organismos e 

são agrupados em mais de 100 subfamílias. O primeiro membro responsável pela degradação 

de alcanos caracterizado foi a CYP153A1 de Acinetobacter sp. EB104 (MAIER et al. 2001). 

Assim como as alcano-1-monooxigenases, as enzimas CYP153 também fazem parte de um 

sistema (sistema CYP153) que requer a presença de uma ferredoxina e uma ferredoxina 

redutase que transferem elétrons do NAD(P)H para a enzima (KUBOTA et al. 2005). 

 Segundo Fujii e cols. (2004 e 2006), a degradação dos alcanos é mais eficaz, tanto 

para o sistema AH quanto para o CYP153, quando as monooxigenases agem juntamente com 

as duas enzimas transportadoras de elétrons.  
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2.5.2 Metabolismo de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 
 

 O metabolismo bacteriano para degradação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

ocorre de uma forma mais complexa. As diversas vias metabólicas de degradação de HPAs 

contendo até dois anéis aromáticos foram identificadas em vários microrganismos e muitos 

trabalhos já elucidaram a via de degradação desses compostos, principalmente em 

Pseudomonas que é capaz de biotransformar o composto naftaleno em gás carbônico e água 

(LEAHY & COLWELL 1990; HABE & OMORI 2003; RESNICK et al. 1996; KIYOHARA 

et al. 1994; YANG et al. 1994). A degradação microbiana de HPAs contendo mais de dois 

anéis aromáticos é menos frequente devido à estrutura química mais complexa destes 

compostos (JOHNSEN et al. 2005). 

 Diversos trabalhos propuseram que existe uma etapa inicial comum para as bactérias 

aeróbicas iniciarem o processo de degradação de compostos aromáticos (MOODY et al. 2001; 

HABE & OMORI 2003; KIM et al. 2006; KIM et al. 2007). Basicamente, a degradação se 

inicia por intermédio de enzimas dioxigenases que são responsáveis por adicionar duas 

moléculas de oxigênio no anel aromático, deixando o composto instável. Após essa etapa, 

forma-se o produto cis-dihidrodiol, que sofre uma nova oxidação, formando produtos que 

serão oxidados por outras dioxigenases até a clivagem do anel que pode ser realizada por 

segmentação orto ou meta (MOODY et al. 2001; BAMFORTH & SINGLETON 2005). Uma 

via catabólica proposta é a via do catecol, na qual as enzimas catecol e clorocatecol-1,2-

dioxigenase são responsáveis por incorporar oxigênio no intermediário catecol e clivar a 

molécula entre os carbonos hidroxilados produzindo ácido cis,cis- mucônico que é 

metabolizado por meio da via de beta-cetoadipato, tendo como produto final da via o acetil-

CoA (Figura 5) (NGAI et al. 1990; HABE & OMORI 2003).  
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Figura 5– Esquemado metabolismo de HPAs em bactérias aeróbicas 

 
Fonte: Adaptado de HABE & OMORI 2003. 

 

 Em adição às dioxigenases, as monooxigenases e citocromo P450 também foram 

descritas por participarem da degradação de HPAs na cepa M. vanbaalenii-PYR1 (BREZNA 

et al. 2006). Nesta cepa, os produtos gerados durante a degradação são utilizados nas vias 

comuns de geração de energia da bactéria, o ciclo do ácido cítrico (Tricarboxylic acid – 

TCA), gerando gás carbônico e água (BAMFORTH & SINGLETON 2005).  
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OBJETIVOS 
 

GERAL 
 

Isolar microrganismos degradadores de hidrocarbonetos de uma composteira e caracterizar de 

forma molecular os sistemas de degradação. 

 

ESPECÍFICOS 
 

- Cultivar microrganismos por meio seletivo contendo n-hexadecano (C16H34); 

- Identificar os microrganismos por espectrometria de massas Maldi-TOF (Matrix-assisted 

laser desorption/ionization-time of flight); 

- Identificar os microrganismos por sequenciamento do gene 16S rRNA;  

- Avaliar a capacidade dos microrganismos crescerem na presença de hidrocarbonetos como 

fonte principal e única de carbono; 

- Verificar a capacidade de degradação de hidrocarbonetos pelo ensaio de 2,6 diclofenol 

indofenol(2,6-DCPIP); 

- Verificar a presença dos genes alkB e PAH-RHDα por PCR; 

- Selecionar microrganismos para sequenciamento do genoma e verificar a presença de genes 

responsáveis pela degradação de hidrocarbonetos; 

- Avaliar a expressão gênica dos genes do sistema CYP153 através de PCR quantitativo; 

- Clonar os genes do sistema CYP153 e expressar as proteínas em E.coli; 

- Verificar a atividade dessas proteínas por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de 

massas (CG/MS). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Este projeto foi aprovado pelas instâncias técnico-científicas da Fundação Parque 

Zoológico de São Paulo e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo (Apêndices 1 e 2). 

 

3.1 Meios de culturae Soluções 

 

 Todas as soluções, meios de cultura e materiais utilizados neste trabalhoestão descritos 

de forma detalhada no apêndice 3. Quando necessário, a esterilização foi realizada por 

autoclavagem ou filtração. A autoclavagem ocorreu em uma autoclave vertical analógica 

Phoenix a 121 °C, 1 ATM por 15 minutos e as filtrações foram realizadas em filtros com 

membrana polietersulfônica (PES) de 0,22 µm de porosidade (Millex®) à vácuo. 

  

3.2 Coletas das amostras de compostagem 
 

Foram realizadas três coletas na composteira número 19 da Unidade de Produção de 

Compostos Orgânicos da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. As coletas foram 

realizadas a uma profundidade de 1,50 m com auxílio de trado Eldeman (tipo quatro) utilizado 

para solos arenosos conforme padronizado por Bittencourt e colaboradores(2010). O material 

foi coletado de cinco pontos diferentes da composteira e, em seguida, foi homogeneizado para 

constituir uma única amostra representativa, a temperatura e pH também foram determinados 

nos mesmos cinco pontos (Figura 6). 

 
Figura 6– Esquemarepresentativo dos pontos de coleta da compostagem 

    
Fonte : Adaptada de BITTENCOURT et al. 2010. 
 

 As coletas foram realizadas nos dias 12/08, 22/10 e 12/11/2013 correspondendo aos 

dias 8, 78 e 99 do processo de compostagem como demonstra a Figura 7. Na primeira coleta, 

o composto estava na fase de degradação ativa com temperatura média de 71 °C e pH 6,4. A 

B	   C	  

A	   D	  

E	  
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segunda coleta ocorreu após a revira, na fase de cura, com temperatura média de 61 °C e pH 

7,43. A terceira coleta foi realizada no final do processo quando o material já estava pronto 

para ser utilizado como fertilizante orgânico e a temperatura média foi 47 °C e o pH 7,19.  

 
Figura 7– Variaçãode temperatura da composteira número 19 durante o processo de compostagem entre os 
meses de agosto e novembro de 2013. As setas indicam os dias em que foram realizadas as coletas e a data da 
revira 

 
Fonte: Próprio autor 2013. 

 

3.3 Métodos de cultivo de microrganismos em meio seletivo  
 

 Para o cultivo dos microrganismos foram realizados dois métodos: cultivo direto eapós 

descontaminação prévia e serão descritos a seguir.   

 

3.3.1 Cultivo direto 

 

O cultivo direto procedeu de acordo com o descrito por Dutra et al., 2013. Cinco 

gramas de material da composteira foram diluídos em 10 mL de solução salina estéril 0,9 % e 

em seguida, a suspensão foi homogeneizada em vortex na velocidade máxima durante 2 

minutos. Após homogeneização, a amostra foi deixada em repouso por 1 hora para 

precipitação de matéria orgânica. Após este período, 2,5 mL do sobrenadante foram 
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inoculados em 250 mL de meio M9 1Xacrescido de 0,25 % de n-hexadecano (Sigma-

Aldrich), 0,5 % de glicose (v/v) e 1X solução de vitaminas. Este material foi incubado a 30 °C 

com rotação a 150 rpm, durante 48 horas. Após este período, todo o conteúdo foi centrifugado 

a 3220 xg por 10 minutos e o precipitado de células foi ressuspendido com 10 mL de água 

estéril. A etapa anterior foi repetida, o sobrenadante foi descartado e as células precipitadas 

foram ressuspendidas em meio M9 1X contendo 0,5% de n-hexadecano sem glicose e sem 

solução de vitaminas. Este material foi incubado novamente por 48 horas nas mesmas 

condições. Ao final da segunda etapa de incubação, o conteúdo foi centrifugado e lavado 

como descrito anteriormente. Para o terceiro passo, após as células serem ressuspendidas, 

foram inoculadas em meio M9 1X contendo 1% de n-hexadecano e incubadas novamente. Ao 

final deste processo, o cultivo foi centrifugado e o precipitado ressuspendido em 1 mL de 

solução salina 0,9 % estéril para diluição seriada e plaqueamento para obtenção de colônias 

isoladas. Uma alíquota de 100 µL das diluições 10-1, 10-3 e 10-6 foi semeada com auxílio de 

alça de Drigalsky em meio de cultivo seletivo M9 1X contendo ágar bacteriológico(Biobasic) 

1,5 % e 100 µL n-hexadecano 1 % que foi espalhado sobre o meio de cultivo com alça 

Drigalsky até obter uma camada homogênea. Paralelamente, cada diluição também foi 

semeada em meio nutritivo LB (Biobasic)contendo 1,5% de ágar bacteriológico. As placas 

foram incubadas em estufa bacteriológica a 30 °C por um período de até 72 horas.  

 

3.3.2 Cultivo após descontaminação 
 

Esta metodologia foi empregada com o objetivo de obter microrganismos resistentes a 

este processo como os actinomicetos e micobactérias (PARASHARet al., 2004).  Dez gramas 

de compostagem foram diluídas em 20 mL de solução salina 0,9% e homogeneizadas em 

vortex na velocidade máxima durante 2 minutos e em seguida centrifugada por 5 minutos a 

600 xg. Dez mililitros do sobrenadante foram transferidos para um tubo estéril e centrifugado 

a 8000 xg por 15 minutos. Ao precipitado foi adicionado uma solução de SDS3%/NaOH 4% e 

em seguida incubou-se durante 30 minutos a temperatura ambiente. Após esta etapa as 

amostras foram centrifugadas a 8000 xg durante 15 minutos a 4°C e o sobrenadante foi 

descartado. Ao precipitado, foram adicionados 10 mL de uma solução de cetrimida 

(Henrifarma) a 2 % e em seguida a suspensão foi incubada por 5 minutos a temperatura 

ambiente.Em seguida, foram realizadas duas lavagens com água ultrapura estéril e 2,5 mL do 

precipitado foram inoculados em 250 mL de meio M9 1X contendo n-hexadecano e solução 
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de vitaminas como descrito anteriormente. Adotou-se o mesmo procedimento de 

enriquecimento do meio de cultivo em três passos no qual a quantidade de fonte de carbono 

adicionada aumentou progressivamente como descrito acima. Houve alteração apenas no 

tempo de incubação para permitir o crescimento de microrganismos fastidiosos. Sendo assim, 

as incubações foram realizadas nos tempos de sete, dez e onze dias após cada etapa de 

enriquecimento totalizando 28 dias. 

Após as metodologias de cultivos, observou-se a macromorfologia das colônias com o 

objetivo de selecionar microrganismos distintos. Assim, os microrganismos foram isolados no 

mesmo meio de cultivo seletivo por esgotamento e criopreservados em LB contendo 

glicerol15% a -80 °C. 

 

3.4 Identificação fenotípica 
 

 Após o isolamento dos microrganismos, realizou-se a análise macro e 

micromorfológicas das colônias. A análise macromorfológica foi realizada a olho nu e em 

lupa (Opton) com aumento de 4x observando a coloração, tamanho e forma das colônias. 

Após isolamento dos microrganismos foi realizada a análise micromorfológica e tintorial após 

coloração de GRAM (LaborClin).  

 Foram utilizados testes de assimilação de citrato e do açúcar D-galactose como fonte 

única de carbono para diferenciação entre as espécies Gordonia sihwensis e Gordonia 

cholesterolivorans (KIM et al. 2003). Esses testes foram realizados em placas de Petri, 

contendo meio mínimo de sais basais (BMS)(HEITKAMP et al. 1988),1,5  % de ágar 

bacteriológico e 5mM de citrato (Synth) ou D-galactose (Sigma-Aldrich). As células 

cresceram overnightem 5 mL de LB, foram lavadas e ressuspensas em 5 mL de água milli-Q 

estéril, ajustando a O.D.600 para 0,2. Foram então, inoculados 5µL desta suspensão em O.D.600 

0,2 e diluições 10-1, 10-3 e 10-6 nas placas contendo os referidos meios de cultivo. Após 48 

horas de incubação em estufa a 30°C, pode-se observar presença ou ausência de crescimento. 

 

3.5 Identificação por espectrometria de massas MALDI-TOF (Matrix-assisted laser 
desorption/ionization - time of flight mass spectrometry) 

 

Foi realizada extração de proteínas de cada microrganismo pela metodologia de 

etanol/ácido fórmico como recomendado pela Bruker Daltonics. Após extração, 1 µL de cada 
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amostra foi colocado em triplicata em uma placa de dessorção com 384 poços e recoberta com 

1 µL de matriz ácido-α-ciano-4-hidroxicinâmico (HCCA). Após secagem em temperatura 

ambiente, a aquisição automática dos espectros foi realizada em um espectrômetro de massas 

Microflex LT utilizando o software FlexControl (Bruker Daltonics). Os espectros foram 

obtidos e salvos em frequência de 40HzA do laser, voltagem de 20kV da fonte de íons 1, 

voltagem de 18,6kV da fonte de íons 2, voltagem de 7,5kV da lente, amplitude de massa de 

2.000 a 20.000 KDa. A calibração do equipamento foi realizada com extrato de proteínas de 

Escherichia coli DH5α (Bruker Daltonics). 

A análise dos espectros gerados foi realizada pelo software BioTyper versão 3.0 

(Bruker Daltonics) que compara os espectros obtidos de cada amostra analisada com o perfil 

disponível no banco de dados, gerando um valor de identificação (score). O valor de score 

varia de 0 a 3 sendo que valores entre 0,000 e 1,699 não identificam a amostra, valores de 

1,700 a 1,999 representam identificação provável do gênero, de 2,000 a 2,299 resultam na 

identificação segura do gênero e provável espécie e por fim, valores de score acima de 2,300 

significam identificação segura da espécie.  

Além disso, os espectros obtidos de cada amostra foram transformados em MSP "main 

spectra" para análise de similaridade entre si pelo programa BioNumerics 7.1 (Applied Maths, 

Sint Martens Latem, Bélgica). A matriz de similaridade entre os espectros foi inferida a partir 

dos MSPs com o método Pearson e uma tolerância de posição 2 %, e posteriormente foi 

construído um dendrograma.  

 

3.6 Identificação por sequenciamento de um fragmento da região codificadora da 
subunidade 16S do RNA ribossômico 

 

Os isolados que não puderam ser identificados por espectrometria de massas foram 

submetidos ao sequenciamento de um fragmento de 900 bp da região codificadora da 

subunidade 16S do RNA ribossômico. A identificação de microrganismos no nível de espécie 

utilizando-se este alvo pode ser considerada quando as sequências apresentam identidade ≥ 99 

% (DRANCOURT et al. 2000; SONG et al. 2005). Drancourt e co-autores também sugerem 

um ponto de corte para identificação no nível de gênero no qual a identidade entre sequências 

é97 %. Estes critérios foram adotados para as análises de dados deste trabalho 

(DRANCOURT et al. 2000). 

O DNA de cada isolado foi obtido por meio do método de termolise, no qual, colônias 

puras foram suspensas em 300µL de água milli-Q estéril e incubadas no termobloco 
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(Provocell) a 95 °C por 10 minutos para que ocorresse a lise da parede celular. Em seguida, as 

amostras foram centrifugadas a 450 xg por 1 minuto e 5µL de cada DNA foi utilizado para a 

reação de PCR. 

A amplificação do fragmento do gene 16S rRNA foi gerada com os primers PRCP005 

e PRCP006 descritos por Borneman & Hartin, 2000. 

 
Tabela 1– Sequência de oligonucleotídeos utilizados para realização de amplificação de 900pb do gene 16S por 
PCR 

Primer Sequência Sentido Referência 

PRCP005 5’GTGCCAGCMGCCGCGG3’ F Borneman & Hartin, 2000 

PRCP006 5’ACGGGCGGTGTGTRC3’ R Borneman & Hartin, 2000 

Fonte: Próprio autor 2014. 

 

Cada reação de PCR foi realizada utilizando: 0,2 µM de cada primer, 200 µM de 

dNTP (Invitrogen), 0,1 µM de MgCl2 (Invitrogen), 1X PCR Buffer (10 mM Tris-HCl, 50 mM 

KCl, pH 8.3), recomendado pelo fabricante, e 1U de Taq DNA polimerase (Invitrogen).A 

amplificação foi realizada em um termociclador “Veriti 96 well Thermal Cycler” (Applied 

Biosystems) sob as condições seguintes: 94 °C por 5 minutos; 35 ciclos de 94 °C por 30 

segundos, 54 °C por 30 segundos e 72 °C por 1 minuto; 1 ciclo de extensão final a 72 °C por 

7 minutos (PASCON et al. 2011, adaptado de BORNEMAN & HARTIN, 2000). 

 A amplificação dos fragmentos de DNA foi verificada por eletroforese em gel de 

agarose 0,8 %, corado com brometo de etídeo (1,75 µg/mL). Os amplicons foram purificados 

e sequenciados pela empresa Helixxa–Genomics Service Provider utilizando os mesmos 

primers da amplificação. 

 As sequências de DNA foram alinhadas no programa BioNumerics versão 7.1 

(Applied Maths, Sint Martens Latem, Bélgica) para gerar uma sequência consenso. A matriz 

de similaridade entre as sequências nucleotídicas foi inferida por alinhamento múltiplo e 

posteriormente foi construído um dendrograma. As sequências foram comparadas com as 

depositadas no banco de dados NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

utilizando-se a ferramenta BLAST – Basic Local Alignment (URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 
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3.7 Avaliação de crescimento de microrganismos na presença de n-hexadecano como 
fonte principal de carbono  

 

 O teste foi realizado com o objetivo de verificar a capacidade dos microrganismos 

crescerem individualmente na presença den-hexadecano e foi realizado como descrito por 

Dutra et al. 2013. Resumidamente, colônias jovens dos isolados foram transferidas para 5 mL 

meio LB líquido e incubadas a 30ºC com rotação 150 rpm overnight. Após o crescimento, foi 

feita a leitura da densidade óptica (O.D.600) a qual foi ajustada para 1,0. Em seguida, foram 

transferidos 39 µL da suspensão bacteriana em 109,5 µL de meio mínimo acrescido de 1,5 µL 

de n-hexadecano como fonte de carbono. Assim, totalizando um volume final de 150 µL, 1  % 

de n-hexadecano e O.D.600de 0,26. O teste foi realizado em microplacas de Elisa, e com três 

réplicas biológicas. Após 48 horas de incubação a 30°C a 150 rpm, adicionou-se 30 µL de 

solução de MTT [3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2 H-tetrazolio brometo] (1mg/mL) a 

cada micropoço como forma de detectar a respiração microbiana. Foi considerado resultado 

positivo o aparecimento da cor púrpura e negativo a coloração amarela. Neste ensaio foram 

incluídos como controles negativo e positivo as bactérias Escherichia coli (HB101) e 

Klebsiella oxytoca (USM 537), respectivamente (DUTRA et al., 2013). Foi incluído também 

um controle de esterilidade do ensaio, contendo apenas meio de cultivo e soluções sem 

microrganismo. Este teste foi considerado como fonte principal por ter sido realizado sem 

etapa de lavagem após o crescimento do microrganismo no meio de cultivo nutritivo LB.  

  

3.8 Curva de crescimento microbiano em presença de hidrocarbonetos como fonte 

única de carbono 

 

Inicialmente, os microrganismos foram analisados quanto à capacidade de crescerem 

nos meios de cultivo BMS (meio pobre) com glicose 2 % e BMS sem fonte de carbono. A 

capacidade de crescimento dos microrganismos em presença dos hidrocarbonetos como fonte 

única de carbono foi testada com os seguintes compostos: hidrocarbonetos alifáticos 

(hexadecano e dodecano), alicíclicos (ciclohexano e cicloheptano) e aromáticos (fenol e 

naftaleno). Este experimento foi realizado em triplicata biológica e cada microrganismo foi 

analisado nas seguintes condições: BMS com n-hexadecano 1 %, BMS com dodecano 1 

%(Sigma-Aldrich), BMS com ciclohexano 1 % (Sigma-Aldrich), BMS com cicloheptano 1 % 

(Sigma-Aldrich), BMS com naftaleno 30µg/mL (Sigma-Aldrich) e BMS com fenol 1,7mmol 
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(Sigma-Aldrich) (DUTRA et al. 2013; FUJII et al. 2004; LIN et al. 2012; VASELY et al. 

2007). 

Uma colônia isolada de cada microrganismo foi inoculada em10 mL de LB e incubada 

a 30ºC com rotação 150 rpm overnight. Após, os 10 mL foram transferidos para um volume 

maior de 90 mL de LB e incubou-se da mesma maneira overnight. Após crescimento, as 

células foram lavadas com 50 mL de água milli-Q estéril e centrifugadas a 3220 xg por 15 

minutos. O precipitado foi ressuspenso em 5 mL de água milli-Q estéril e inoculado em 25 

mL de cada meio de cultivo descrito acima para obtenção final de O.D.600 0,1 e incubado a 

30ºC a 150 rpm. Para determinação da curva de crescimento dos isolados, a quantificação 

celular foi estimada de modo indireto com uma alíquota de 1 mL por meio da densidade 

óptica em comprimento de onda de 600nm nos tempos 0, 4, 8, 24, 48, 72, 96, 120, e 144 

horas. Devido ao crescimento lento dos microrganismos na presença dos alcanos alicíclicos e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, o tempo foi estendido até 240 horas. O controle 

negativo foi realizado incubando-se ao longo do tempo cada um dos meios de cultivo 

testados. Estes meios também foram utilizados para zerar o espectrofotômetro no momento de 

cada leitura de densidade óptica. A análise de dados, média, desvio padrão e estatística foi 

realizada pelo programa GraphPad Prism versão 5.01. 

 

3.9 Ensaio de 2,6-diclorofenol indofenol (2,6-DCPIP) 

 

O ensaio de 2,6-diclorofenol indofenol (2,6-DCPIP) foi realizado com a finalidade de 

confirmar a capacidade de degradação de hidrocarbonetos pelos microrganismos como 

descrito por Kubota et al., 2008. O reagente 2,6-DCPIP é um indicador de oxi-redução que 

detecta a oxidação do NADH em NAD+, que está relacionada com a degradação de 

hidrocarbonetos em bactérias. Este teste foi realizado em presença dos hidrocarbonetos n-

hexadecano, dodecano, ciclohexano e cicloheptano, em triplicata biológica. Os controles 

negativos foram realizados na ausência de microrganismo e com a cepa de E.coli HB101. 

Uma colônia isolada de cada microrganismo foi inoculada em5 mL de LB e incubada 

a 30 °C com rotação 150 rpm overnightaté atingir O.D.660 maior que 1,0. As células foram 

lavadas com 5 mL de solução salina 0,9 % estéril e centrifugadas a 4000 xg por 5 minutos. 

Em seguida, o precipitado foi ressuspenso em 1 mL de salina estéril e teve a O.D.660 ajustada 

para 1,0.  Em um eppendorf de 1,5 mL adicionou-se: 750 µL de meio W - livre de ferro, 50 

µL de solução de cloreto de ferro hexahidratado (150 µg/mL), 50 µL de solução de 2,6-
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DCPIP (37,5 µg/mL), 80 µL da suspensão celular e 5 µL do hidrocarboneto, que foram 

incubados a 30 °C, 150 rpm durante 48 horas. O teste é considerado positivo para degradação 

quando o meio apresentar coloração incolor, e negativo quando a cor azul se mantiver. 

 

3.10 Verificação da presença dos genes alkB e Gram positive PAH-RHDα por PCR 
 

Os DNAs dos isolados foram submetidos à reações de PCRs com primers degenerados 

para verificar a presença de fragmentos dos genes que codificam alcano-1-monooxigenases e 

dioxigenases.  

O DNA utilizado foi obtido por meio de termolise e a reação de PCR procedeu de 

acordo como citado pelas referências (CÉBRONet al. 2008, KHUNet al. 2009;SHENet al. 

2010). Os primers testados estão descritos na Tabela 2. 

 
Tabela 2 –Primersutilizados em PCR para verificação da presença de genes que codificam alcano-1-
monooxigenases e dioxigenases. Os primers GP se referem à uma dioxigenase, os demais se referem à alcano-1-
monooxigenase 

Primer Sequência (5’-3’) Sentido pb Referência 

GP CGGCGCCGACAAYTTYGTNGG F 292 Cébron et al. 2008 

GP GGGGAACACGGTGCCRTGDATRAA R   

alkF GCICAIGARITIRKICAYAA F 524 Kuhn et al. 2009 

alkR GCITGITGITCISWRTGICGYTG R   

alkBF ATCAAYRCVGCVCAYGARYTVGGBCACAAG F 558 Shen et al. 2010 

alkBR SGGRTTCGCRTGRTGRTCRCTGTGNSGYTG R   

alkbFS GACGAYCTCGAGCGCTGGCTGTCG F 525 Shen et al. 2010 

LIMicalkR CCYTAGTGCTCGACYTAGTT R   

Fonte: Próprio autor 2015. 

 

A amplificação dos fragmentos de DNA foi verificada por eletroforese em gel de 

agarose 0,8 %, corado com brometo de etídeo (1,75 µg/mL). 

 

3.11Sequenciamento de genoma e análise de bioinformática 

 

 Foi realizada a extração de DNA genômico dos isolados de Gordonia sp. utilizando o 

kit Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega). Os DNAs foram submetidos ao 

pirosequenciamento usando a plataforma Illumina-MiSeq sequenciamento paired-end 500 
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ciclosno Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Ao final deste processo, os contigs 

obtidos foram analisados buscando-se através da ferramenta blastX no NCBI as proteínas 

descritas como responsáveis pela degradação de hidrocarbonetos. As sequências dos genes e 

de proteínas que compõe os sistemas alcano hidroxilases (AH) e citocromo P450 (subfamília 

CYP153) foram os alvos para esta análise (PICOLLO et al. 2011; FUJII et al. 2006). 

Paralelamente, foi realizada a análise das sequências dos genes alcano-1-

monooxigenase (alkB) e CYP153 e suas proteínas de isolados de Gordonia disponíveis no 

banco de dados NCBI para verificar a presença de regiões conservadas. Após o alinhamento 

foi construída a árvore filogenética destas proteínas utilizando a ferramenta MegAlign do 

programa DNAStar Lasergene 10. 

  

3.12 Clonagem e expressão do sistema CYP153 
 

Após análise de bioinformática, foram desenhados primers para amplificação e 

posterior clonagem do sistema CYP153no plasmídio pQTEV (SCHEICHet al., 2004). Os 

primers podem ser localizados através da Figura 19. O sistema de clonagem utilizado foi o 

“In-Fusion® HD EcoDry™Cloning Kit” (Clontech), segundo as instruções do fabricante. Os 

primers foram desenhados de acordo com as especificações do kit e com o auxílio da 

ferramenta SeqBuilder do programa Lasergene10(DNAStar) simulando-se a inserção do 

fragmento no plasmídeo de expressão (Tabela 3). As ligações foram introduzidas emcélulas 

quimio competentes StellarTM (Clontech) para propagação do plasmídio recombinante e, após 

extração, o mesmo foi introduzido na cepa de expressão BL21 (DE3). 

 
Tabela 3 – Sequênciados primers utilizados para clonagem em células competentes “Stellar”, desenhados de 
acordo com as especificações do “In-Fusion HD EcoDry Cloning Kit”. Nucleotídeos sublinhados se referem aos 
sítios de restrição das enzimas BglII e NotI 

Primer Sequência (5’-3’) Sentido CG Tm 
°C pb 

PRCP058 ACTGTTGATAGATCTATGGCCACCGTCACCTTC F 61 % 58 2994 

PRCP059 AGGTCGAGCGGCCGCCTACGTGCTCGCCAAGGAG R 63 % 62  

Fonte: Próprio autor 2015. 

 

 Os experimentos de biologia molecular foram realizados com os kits descritos na 

tabela 4, segundo a recomendação dos fabricantes. Quando não houve utilização de kit, os 
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métodos padrões de biologia molecular foram empregados, de acordo com Sambrook et al. 

1989. 

 
Tabela 4– Descriçãodos kits utilizados em biologia molecular 

Kit Fabricante Utilidade 

QIAprep® Spin Midiprep Qiagen Extração de plasmídeo 

QIAprep® Spin Miniprep Qiagen Extração de plasmídeo 

QIAquick Gel Extraction Qiagen Purificação de PCR em gel 

Wizard Genomic DNA Purification Promega Extração de gDNA 
Fonte: Próprio autor 2015. 

 

3.13Condições de cultivo e extração de RNA total 

 

Uma colônia isolada de cada microrganismo foi inoculada em10 mL de LB e incubada 

a 30ºC com rotação 150 rpm overnight. Após, os 10 mL foram transferidos para um volume 

maior de 90 mL de LB e incubou-se da mesma maneira overnight. As células foram lavadas 2 

vezes com 50 mL de água milli-Q estéril, a 3220 g por 15 minutos. Após, o precipitado foi 

ressuspendido em 5 mL de água milli-Q estéril e o número de células foi ajustado para 

5x109com auxílio da escala McFarland (Probac do Brasil). As células foram inoculadas em 10 

mL em meio mínimo (BMS) contendo as seguintes fontes únicas de carbono separadamente: 

1 % de n-hexadecano ou 1 % de dodecano (meios indutores) ou 2 % de glicose (meio não 

indutor). As culturas em condições induzidas e não induzidas foram incubadas em frascos 

erlenmeyers, a 30ºC, 150 rpm por 2 horas. 

  A extração do RNA foi realizada com o “RNeasy Midi kit” (Qiagen), seguindo as 

recomendações do fabricante, adicionando 60 minutos de incubação no banho-maria a 37ºC 

para a lise celular. 

Para eliminar DNA residual após a extração do RNA foi feita uma digestão utilizando 

“DNase I, RNase free” (Roche), segundo as instruções do fabricante.  O controle da eficiência 

da DNAse foi feito por meio da amplificação por PCR da subunidade menor do ribossomo 

(16S) (primers na Tabela1), utilizando como template o RNA a 100 ng/µL e gDNA como 

controle positivo da reação. Os produtos da amplificação foram separados por eletroforese em 

gel de agarose 0,8 % corado com brometo de etídeo (1,75 µg/mL). O tratamento com DNAse 

foi repetido tantas vezes quanto necessário, no caso de persistência de amplificação com 

RNA. 
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  Uma vez que o RNA provou-se livre de DNA, foi feita a precipitação do mesmo com 

2,5 volumes de etanol absoluto e 1 volume de NaCl (0,3M) de acordo com o manual de 

Soluções de Precipitação de DNA e RNA (Genelink). A mistura foi homogeneizada por 

vortex, incubada por 30 minutos a -20 °C e em seguida centrifugada a 22370 g por 20 minutos 

a 4 °C e descartou-se o sobrenadante. Foi adicionado 200 µL de etanol 70 % (gelado) ao 

precipitado que foi agitado em vortex. Centrifugou-se a 22370 g por 3 minutos a 4 °C e 

descartou-se o sobrenadante. O RNA foi seco e ressuspendido em 10 µL de água 

Dietilpirocarbonato(DEPC) e quantificado em Nanodrop 2000c Spetrophotometer (Thermo 

Scientific). 

 

3.14Síntese de cDNA 

 

 A síntese do DNA complementar (cDNA) a partir do RNA total foi feita com o kit 

“RevertAid First Strand cDNA Synthesis kit” (Thermo Fisher Scientific). A partir de 2 µg de 

RNA total extraído, adicionou-se 200 unidades de RevertAid M-MuLV Reverse 

Transcriptase, 5 µM de Random Hexamer primer, 1 mM de dNTP’s, 20 unidades de 

RiboLock RNase Inhibitor, 1X tampão síntese de cDNA e o volume foi completado com água 

DEPC. O RNA, água DEPC e primers foram homogeneizados gentilmente, centrifugou-se e a 

mistura foi incubada a 65 °C por 5 minutos, seguido de incubação rápida no gelo, antes de se 

adicionar os demais componentes. As reações foram feitas nas seguintes condições: 1 ciclo de 

25 °C por 5 minutos, 1 ciclo de 45 °C por 1 hora e 1 ciclo de 70  °C por 5 minutos. Após a 

síntese do cDNA, os tubos foram armazenados a -20ºC. 

 

3.15PCR quantitativo 

 

 As reações de PCR em tempo real foram feitas em termociclador StepOnePlus™ Real-

Time PCR Systeme em placas MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 

utilizando o master mix 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX)(Solis 

Biodyne) diluído 1X, que foi utilizado conforme protocolo do fabricante, adicionando 5 % de 

dimetilsulfóxido (DMSO) à reação, devido ao alto conteúdo de GC presente nas amostras. Os 

primers utilizados amplificam regiões internas dos genes ferredoxina, CYP153 e ferredoxina 

redutase e estão descritos na tabela 5 podendo ser localizados na Figura 19, nos resultados.  
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Tabela 5 – Sequênciade oligonucleotídeos para a realização de qPCR 
Primer Gene Sequência (5’-3’) Sentido CG Tm ( °C) pb 

PRCP060 Ferredoxina CGTTCGTCGAGGGACAGAAC F 60 % 64 187 

PRCP061  TGGCAATCGGGATTCATCTC R 50 % 60  

PRCP076 CYP153 GACCTCATCAGCATGTTG F 60 % 54 321 

PRCP077  GTACCACATCACGAGCTTG R 55 % 58  

PRCP064 
Ferredoxina 

redutase 
ACTTCTATCGCCGCATCCAC F 55 % 62 235 

PRCP065  GCATCGACGACGATGCCGTC R 65 % 66  

Fd1 16S AGAGTTTGATCATGGCTCAG F 58 % 56 536 

536R  GTATTACCGCGGCTGCTG R 58 % 58  

Fonte: Próprio autor 2015. 

 

 Previamente, a concentração mínima de cada primer foi testada em reações padrão de 

PCR e em PCR em tempo real utilizando DNA genômico como template, visando garantir a 

eficiência mínima de amplificação. As concentraçõesfinaisutilizadas para os 

genesferredoxina, CYP153 e ferredoxina redutase foram de 4 µM, 800nM e 2 µM, 

respectivamente, enquanto que para o gene normalizador (16S) foram utilizadas as 

concentrações de 100nM para o primer foward e 600nM para o reverse. 

 As configurações da amplificação foram ajustadas peloStepOne Software v2.3, 

utilizando configurações padrão para o método Cycle Threshold(CT)e triplicata para cada 

amostra. Após a reação, os dados foram tratados, selecionando as duplicatas mais próximas e 

em seguida foram analisados individualmente em Microsoft Excel 12.0, onde foram gerados 

os dados para construções dos gráficos de expressão comparativos entre diferentes 

tratamentos, que foram então inseridos no programa Prisma Graphpad (LIVAK 

&SCHMITTGEN 2001). As estatísticas foram realizadas pelo programa Sisvar 5.1. Todos os 

experimentos de PCR quantitativo foram feitos em triplicata biológica e técnica. 

 

3.16 Indução e expressão de proteínas 
 

A indução das proteínasdo sistema CYP153 foi feita com isopropiltiogalactosídeo 

(IPTG) segundo o protocolo daAgilent Technologies. Em 1mL de meio líquido LB contendo 

antibiótico ampicilina 100 µg/mL foi inoculado 1 colônia de E. coli BL21 (DE3) contendo o 

plasmídio recombinante.  As amostras foram cultivadas por 16 horas a 37ºC sob agitação (150 

rpm). Após este tempo, 100 µL deste cultivo foram usados para inoculardois novos tubos 
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contendo LB líquido (1 mL) com ampicilina na mesma concentração. As culturas foram 

incubadas por 1 hora (até atingir O.D.600 entre 0,5 e 0,6) a 37 °C sob agitação (150 rpm). 

Decorrido o tempo, adicionou-se 1 mM IPTG em apenas uma das amostras (induzida), 

permanecendo a outra não induzida. As amostras foram cultivadas por 2 horas a 37ºC sob 

agitação (150 rpm). Após o período de indução as culturas foram incubadas em gelo. Retirou-

se 30µL de cada uma das culturas (induzidas e não induzidas) em tubos eppendorf. 

Adicionou-se 30µL de “SDS buffer 2x” contendo 200mM de Ditiotreitol (DTT) (Sigma-

Aldrich) em cada uma das amostras não induzidas e induzidas. As amostras foram aquecidas a 

95 °C durante 5 minutos para a desnaturação das proteínas, as quais foram submetidas a 

eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS PAGE) na 

concentração de 12 % segundo o método descrito anteriormente por SCHAGGER e JAGOW 

(1987). O gel separador foi preparado com água milli-Q (3,15 ml),lower buffer (2.25mL), 30 

% Acrilamida/bisacrilamida (3,6 mL), 10 %(27µl) de persulfato de amônio (APS) (Synth) e 

N, N, N', N'-tetra metiletilenodiamina (TEMED- 15µl)(LKB Produkter)e um gel concentrador 

foi preparado utilizando água milli-Q (1.8ml), upper buffer (0,75 mL), 30 % Acrilamida 

(0,450 mL), APS (12 µL) e TEMED (6 µL). 

Foi utilizado como tampão de migração eletroforética a solução de corrida Tris-

Glicina. Após carregar as amostras nos poços e o marcador de peso molecular, foi aplicada 

uma voltagem de 60 mV por 30 minutos para alinhamento das amostras no gel de corrida. 

Posteriormente, a corrente foi alterada para 120 mV durante 2 horas. Para a coloração dos géis 

foi utilizada a solução de coloração Coomassie, suficiente para cobrir todo o gel. Este ficou 

sob agitação durante 10 minutos. Os géis então foram descorados utilizando a solução de 

lavagem overnight. 

3.17 Biotransformação de alcanos por E. coli recombinante 
 

As células de E. coliBL21(DE3) que possuiam o plasmídeo com o sistema CYP153, 

foram cultivadas overnightem 10 mL de LB acrescido de ampicilina 100 µg/mL. Quinhentos 

microlitros de cultura foram adicionados em 50 mL de meio LB contendo 100 µg/mL de 

ampicilina e foi cultivado a 30 °C, 150 rpm por 3 horas. Após, a expressão do sistema 

CYP153 foi induzida pela adição de 0,1mM de IPTG (concentração final), por 5 horas.  

As células foram coletadas e suspendidas em 5 mL de Biotransformation Reaction 

Mixture(BRM). Após esta etapa, foi adicionado 500 µL do alcano à 1,5mL de mistura BRM 

contendo as células induzidas com IPTG, e incubou-se por 21 horas. Os alcanos submetidos à 
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este teste foram o n-hexadecano, dodecano, ciclohexano e cicloheptano. Como controle 

negativo utilizou-se E.coliBL21 (DE3) não induzidas (sem IPTG), além de amostras sem 

células.  Por fim, adicionou-se 300 µL de HCl 2 mol/L (Synth) e 1 mL de n-hexano (Merck) e 

misturou-se. A solução foi centrifugada a 2000 g por 5 minutos e então 350 µL da fase 

superior (fase orgânica) foi recolhido e seco em Vacufuge Concentrador 5301 (Eppendorf). 

Foram feitas analises qualitativas de espectrometria de massas acoplada à cromatografia a gás 

(CG-MS) para cada produto da reação de biotransformação da fase orgânica recolhida.  

O equipamento utilizado foi o CG/MS QP5050 A (Shimadzu) da Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ/USP). O espectro de massa foi obtido 

pelo método de ionização de elétrons (70 eV) e a coluna capilar utilizada foi a CARBO-WAX 

(0,25 µm, 60m X 0,32mm, Analítica) com Hélio ultra puro como gás carreador e vazão de 20 

mL/min. A rampa de aquecimento utilizada iniciou com uma temperatura de 120 °C, com 

razão de aquecimento de 5 °C/min até a temperatura de 160 °C, 10 °C/min para a temperatura 

de 180 °Cmantida por 7 minutos e 10 °C/min para 230 °Cmantida por 3 minutos. A 

temperatura do injetor e do detector foi de 260 e 250 °C, respectivamente. Foi injetado o 

volume de 1 µL da amostra na coluna, utilizando o modo split (1/20). Os produtos foram 

identificados por correspondência dos tempos de retenção com os espectros de massas obtidos 

(FUJII et al. 2004).     
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Cultivo e caracterização micromorfológica de microrganismos provenientes de 
compostagem 

 

A hipótese de isolar e caracterizar microrganismos de compostagem com capacidade 

de degradar hidrocarbonetos foi baseada no fato de que o processo ocorre pela ação dos 

microrganismos residentes e que possuem capacidade de degradar os mais diversos 

compostos pela diversidade metabólica destes. Os trabalhos de Dutra e co-autores e Trama e 

co-autores que descreveram o isolamento de microrganismos de compostagem com 

capacidade de crescer em n-hexadecano, também motivaram este trabalho (DUTRA et al. 

2013; TRAMA et al. 2014). 

Todos os microrganismos isolados foram identificados com a sigla MTZ, em 

referência aos Microrganismos isolados no projeto Temático e parceria com o Zoológico de 

São Paulo, seguido de um número. 

A partir das três amostras de compostagem estudadas foi possível isolar um total de 44 

microrganismos após os dois métodos de cultivo seletivo com n-hexadecano. A estratégia 

escolhida para cultivar microrganismos distintos se deu pela utilização destes dois métodos de 

cultivo. O primeiro método, cultivo direto, já havia sido utilizado com sucesso anteriormente 

para amostras de compostagem como descrito por Dutra et al., 2013. O segundo método 

utilizado, de descontaminação descrito por Parasharet al. (2004), foi padronizado para 

recuperar micobactérias de solo, que ainda não havia sido testado em amostras de 

compostagem. A Tabela6apresenta o resultado da distribuição dos microrganismos em cada 

coleta. Nota-se que o maior número de isolados foi obtido na primeira coleta e que houve um 

decréscimo de isolamento nas outras duas amostras analisadas. 

Segundo Chen et al., (2011), a fase de degradação ativa da compostagem (que 

corresponde à primeira coleta deste trabalho) é marcada por alta atividade bacteriana o que 

pode ter refletido no maior número de microrganismos isolados nesta amostra. Já a segunda 

coleta ocorreu na fase de cura, quando a atividade microbiana está decaindo e a terceira 

quando o material já estava pronto para ser utilizado como fertilizante orgânico, podendo 

justificar a diminuição de isolados ao longo das coletas. Outros dados a serem levados em 

consideração são a alteração de substratos disponíveis ao longo do processo (as fontes menos 

complexas, como os açúcares que são metabolizadas primeiro e as mais complexas, como a 
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celulose e a lignina que são consumidas após todo o açúcar ter sido metabolizado), a 

compactação de material e disponibilidade de oxigênio. 

Após coloração de Gram, 37 (84 %) microrganismos apresentaram-se como Gram 

negativos e 7 (16 %) como Gram positivos. Apesar de não termos isolado nenhum bacilo 

álcool-ácido resistente (BAAR) pelo método de descontaminação,nota-se que todos os bacilos 

Gram positivos foram isolados a partir deste método de cultivo. A hipótese para a recuperação 

de bacilos Gram positivos ter ocorrido apenas após o processo de descontaminação seria pelo 

fato destes microrganismos se encontrarem em menor número nas amostras e a eliminação de 

outros microrganismos diminuiu a competição por nutrientes e consequentemente beneficiou 

este grupo. Já a não recuperação de micobactérias pode ter ocorrido pela falta de adição de 

antimicrobianos no meio de cultivo para inibir o crescimento de outros microrganismos e 

favorecer o crescimento de micobactérias que são organismos fastidiosos (que exigem 

condições de cultivo especiais). O resultado detalhado da origem, característica micro e 

macromorfológica de cada isolado está descrito no apêndice 4.  

 
Tabela 6 – Número de isolados recuperados por coleta e método de cultivo e características micromorfologicas 
após coloração de Gram 

	   n° microrg/amostra01 n° microrg/amostra02 n° microrg/amostra03 

Cultivo direto 15 isolados 

(12 cbgn; 3 bgn) 

6 isolados 

(4 cbgn; 2 bgn) 

4 isolados 

(1 cbgn; 3bgn) 

Cultivo após 

descontaminação 

10 isolados 

(1 cbgn; 5 bgn; 4 bgp) 

6 isolados 

(5 cbgn; 1 bgn) 

3 isolados 

(3bgp) 

 cbgn = coco bacilo Gram negativo; bgn = bacilo Gram negativo; bgp = bacilo Gram positivo. 
Fonte: Próprio autor 2013. 

 

Os microrganismos, após coloração, foram semeados em ágar MacConkey para 

confirmar o resultado uma vez que este meio de cultivo é seletivo para bactérias Gram 

negativas. Todos os microrganismos classificados como Gram negativos apresentaram 

crescimento em MacConkey (dados não mostrados).  

 

4.2 Identificação dos isolados por espectrometria de massas MALDI-TOF (Matrix-
assisted laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry) 

 

Todos os 44 microrganismos isolados foram submetidos à identificação por 

espectrometria de massas Maldi-TOF. Foi possível identificar dois isolados (4,5 %) no nível 

de espécie sendo eles Klebsiella pneumoniae e Bacillus shackletonii e 36 isolados (81,8 %) no 
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nível de gênero. Os gêneros mais predominantes foram Acinetobacter (55,5 %) seguido de 

Pseudomonas (16,7 %), Stenotrophomonas (13,9 %), Gordonia (8,3 %), Elizabethkingia (2,7 

%) e Pandorea (2,7 %). Seis isolados (13,6 %) não puderam ser identificados, pois 

apresentaram score menor que 1,7 (Figura 8). 

 
Figura 8 – Dendrogramados perfis de massas de proteínas dos isolados obtidos por Maldi-TOF-MS e agrupados 
pelo coeficiente Pearson com 2 % de tolerância pelo programa BioNumerics v. 7.1 
 

 

Fonte: Próprio autor 2014. 
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NI

2,012 (P. taetrolens)

2,191 (E. meningoseptica)

< 1,7

1,823 (G. rubripertincta)

2,022 (G. rubripertincta)

2,078 (G. rubripertincta)

< 1,7

< 1,7

2.319

2,172 (A. haemolyticus)

2,166 (A. haemolyticus)

2,078 (A. junii)

2,112 (A. haemolyticus)

2,009 (A. haemolyticus)

2,075 (A. haemolyticus)

2,295 (A. haemolyticus)

2,004 (A. guillouiae)

2,011 (A. guillouiae)

2.361

2,008 (A. guillouiae)

2,034 (A. guillouiae)

2,041 (A.guillouiae)

2,000 (A.guillouiae)

2,007 (A.junii)

2,017 (A. guillouiae)

2,006 (A. guillouiae)

2,074 (A. guillouiae)

2,126 (A. guillouiae)

2,045 (A. guillouiae)

2,133 (Pandorea sp[2]65RLT)

2,070 (P. nitroreducens)

2,124 (P. nitroreducens)

2,087 (P. nitroreducens)

2,031 (P. nitroreducens)

2,008 (P. nitroreducens)

< 1,7

< 1,7

2,139 (S. maltophilia)

2,14 (S. maltophilia)

2,141 (S. maltophilia)

2,026 (S. maltophilia)

2,138 (S. maltophilia)

2,196 (A. baumannii)

< 1,7

     Isolado     Coleta           Maldi-TOF                             Score 
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A técnica de espectrometria de massas permitiu a identificação de 86,3 % dos isolados 

ao menos em nível de gênero. Apesar da técnica não identificar a maioria dos isolados em 

nível de espécie pode-se notar que dos 36 isolados identificados em nível de gênero, 35 

apresentaram score acima de 2,0 demonstrando qualidade de espectros e sugerindo que as 

espécies destes não estão representadas no banco de dados. Esta hipótese não foi confirmada 

pois estes isolados não tiveram sua identificação concluída. Outro fato que reforça esta 

hipótese é que o banco de dados da Bruker Daltonics é composto apenas por amostras 

clínicas.  

Os trabalhos de Pascon e Trama, que também utilizaram esta técnica para 

identificação de isolados provenientes de compostagem, identificaram 50 e 67,8 %, 

respectivamente no nível de gênero e espécie. Uzam e co-autores testaram o potencial desta 

técnica para identificar micobactérias ambientais, todas as amostras analisadas foram 

identificadas pertencentes ao gênero Mycobacterium e 42,8 % foram identificadas em espécie 

(PASCON et al. 2011; TRAMA et al. 2014; UZAM et al. 2015). Ainda existem poucos 

trabalhos que avaliaram o potencial desta técnica para identificação de amostras ambientais. 

Comparando os resultados deste trabalho com os da literatura, considera-se que a técnica foi 

útil para identificação inicial das amostras analisadas. 

 O alto índice de recuperação deAcinetobacter e Stenotrophomonas concorda com os 

dados da análise de metagenoma de duas composteiras da FPZSP estudadas anteriormente,no 

qual estes gêneros estão entre os mais abundandes(MARTINSet al. 2013). Os autores também 

descreveramLactobacilluscomo um dos gêneros mais predominantes presentes nas amostras 

de compostagem analisadas(MARTINSet al. 2013). Partanen e co-autores realizaram um 

trabalho para verificar a diversidade bacteriana em diferentes estágios do processo de 

compostagem e identificaram a presença do gêneroLactobacillus, Acetobacter e Bacillus 

dentre os predominantes, o que não foi observado neste estudo (PARTANEN et al. 2010). O 

gênero mais predominante encontrado no processo de compostagem por Ryckeboer e 

colaboradores foi Bacillus, que apesar de também ter sido isolado neste estudo, não foi o mais 

predominante (RYCKEBOER et al. 2003). Estes resultados confirmam que cada 

compostagem é única e possui uma composição microbiana diferente. 
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4.3 Identificação dos microrganismos por sequenciamento de um fragmento da região 
codificadora da subunidade 16S do RNA ribossômico 
 

O sequenciamento do fragmento de 900 bp do gene 16S rRNA foi realizado com DNA 

dos seis isolados não identificados por Maldi-TOF MS. Todas as sequências apresentaram 

identidade maior que 99 % quando comparadas às sequências depositadas no banco de dados 

NCBI (National Center for Biotechnology Information), (Figura 8). Dois isolados foram 

identificados no nível de espécie, um como Gordonia paraffinivorans (MTZ052) e outro 

como Chryseobacterium indologenes (MTZ062). Os demais isolados foram identificados no 

nível de gênero e separados em dois grupos que apresentaram sequências idênticas entre si. O 

primeiro grupo, MTZ026 e 27, foi identificado como pertencente ao gênero Aquamicrobium. 

Os isolados MTZ095 e 96, pertencentes ao segundo grupo, apresentaram identidade maior 

que 99 % com as sequências de duas espécies Gordonia sihwensis / Gordonia 

cholesterolivorans.  

 
Figura 9– Dendrogramade similaridade do alinhamento múltiplo das sequências do gene 16S rRNA utilizando o 
programa BioNumerics v 7.1 (Applied Maths, Belgium) 

 
Fonte: Próprio autor 2014. 
 

 

Após obtenção destes resultados e comparação com os obtidos por espectrometria de 

massas, verificou-se que as espécies G. sihwensis, G. cholesterolivorans e G. parafinivorans 

não possuem perfis de proteínas depositados no banco de dados da Bruker Daltonics 

justificando assim a não identificação destes isolados por Maldi-TOF MS. O mesmo ocorre 

com o gênero Aquamicrobium que não há nenhum espectro de proteínas representando o 

gênero. Já a espécie Chryseobacterium indologenes possui espectro depositado no banco de 

dados e a não identificação pode ter ocorrido por algum problema técnico. 
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4.4 Identificação de isolados por características fisiológicas 
 

Diante do resultado duvidoso entre os isolados MTZ095 e 096 e da possibilidade de 

identificação no nível de espécie por testes fenotípicos, foi verificada a capacidade dos 

mesmos crescerem em presença de citrato e D-galactose (5mM). Os isolados apresentaram 

colônias de coloração creme, característica compatível a estas espécies. 

Sabe-se que G. sihwensis utiliza citrato e D-galactose como fonte única de carbono, 

diferentemente de G. cholesterolivorans. O isolado MTZ052, identificado como Gordonia 

paraffinivorans, foi utilizado como controle positivo para o substrato D-galactose. Como 

resultado, os dois isolados (MTZ095 e 096) apresentaram crescimento nos dois substratos, 

identificando-os como Gordonia sihwensis (Figura 10).  

 
Figura 10– Testede assimilação de citrato (5mM) e D-galactose (5mM) como fonte única de carbono. A) meio 
BMS com citrato, B) meio BMS com D-Galactose 

 
(A) (B) 

Fonte: Próprio autor 2015. 

 

O emprego de testes fisiológicos foi importante para a identificação destas espécies 

que o sequenciamento do fragmento de 16S não identificou, demonstrando assim, a utilidade 

da associação de características fenotípicas a testes moleculares.  

Algumas espécies dos gêneros isolados neste trabalho possuem relatos de infecções 

em humanos ou animais, como por exemplo: Stenotrophomonas, Pseudomonas, 

Elizabethkingia, Acinetobacter, Gordonia e Pandorea. As espécies de Klebsiella pneumoniae 

e Chryseobacterium indologenes, também isoladas neste trabalho, foram descritas como 

responsáveis por causar infecções (DENTON & KERR 1998; GALE et al. 2015; SHINHA & 

AHUJA 2015; BALDEO et al. 2015; MAHENTHIRALINGAM 2015; IGREGBU & 

ABDULLAHI 2015; AYDIN TEKE et al. 2014; CHANG et al. 2014). Esta característica é 

um fator limitante para a utilização do microrganismo como biorremediador se este possuir a 

capacidade de biotransformar xenobióticos.  



 
 

52 

Notou-se o isolamento de microrganismos pertencentes ao gênero Aquamicrobium e às 

espécies Gordonia paraffinivorans, Gordonia sihwensis eBacillus shackletonii que não 

possuem relatos de infecções em humanos ou animais até o momento.Diante destes dados foi 

realizada a busca por outros isolados pertencentes a estes gêneros e/ou espécies para serem 

incluídos neste estudo. Assim e conforme mencionado na introdução, as amostras de 

compostagem também foram processadas em meio seletivo com carboximetilcelulose (CMC) 

e interessantemente foi recuperado um isolado identificado comoG.Paraffinivorans(MTZ041) 

que foi incluído neste estudo totalizando assim 45 isolados a serem analisados quanto à 

capacidade de crescer em n-hexadecano 1 %. 

 

4.5 Métodos de screening para analisar o crescimento de microrganismos na presença de 
n-hexadecano como fonte principal de carbono 

 

Todos os microrganismos foram analisados isoladamente quanto à capacidade de 

crescer em n-hexadecano 1 % em microplacas de 96 poços.Este ensaio é um teste qualitativo 

utilizado para triar os microrganimos com capacidade de crescer na presença deste composto 

como fonte principal ou única de carbono. Após a triagem, outros testes são necessários para 

comprovar a capacidade de degradar o composto. 

Dos 45 isolados analisados, 43 (95,5 %) apresentaram crescimento em presença de n-

hexadecano como fonte principal de carbono (Apêndice 4). Apesar dos isolados terem sido 

recuperados a partir de meio contendo n-hexadecano, dois isolados de Pseudomonas não 

demonstraram crescimento no teste quando testados individualmente. Possivelmente, estes 

microrganismos foram isolados devido ao fato de estarem em comunidade e utilizarem do 

produto da degradação de outros microrganismos, mas quando testados individualmente não 

apresentaram capacidade de sobreviver neste composto (Figura 11).  
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Figura 11–Avaliaçãodo crescimento de microrganismos na presença de n-hexadecano 1 % como fonte principal 
de carbono, realizado em microplacas de Elisa e em triplicata. E-10,11,12: Controle negativo (E. coli HB101); F-
10,11,12: Controle de esterilidade do meio; G-10,11,12: Controle positivo (K. oxytoca USM537). As setas azuis 
indicam os dois isolados negativos (Pseudomonas sp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:Próprio autor 2014.  

 

O mesmo teste qualitativo foi realizado por Trama e co-autores para avaliar a 

capacidade de 90 isolados de leveduras em crescer em n-hexadecano, 23 isolados (25,5 %) 

apresentaram crescimento em presença desse hidrocarboneto (TRAMA et al. 2014). Dutra et 

al. (2013) também realizou este ensaio, porém, além da coloração com MTT foi feita a leitura 

da densidade ótica dos micropoços. Os autores não realizaram testes complementares para 

avaliar mais detalhadamente estes isolados. de Vasconcellos e co-autores utilizaram o ensaio 

em microplaca para triar 5000 clones em n-hexadecano, revelando um total de 72 positivos 

para esse teste.(de VASCONCELLOS et al. 2010) Posteriormente, foi verificado através do 

ensaio de cromatografia a gás que cinco clones possuíam a capacidade de degradar n-

hexadecano (>70 %). 

Estes resultados, juntamente com os obtidos em trabalhos realizados anteriormente 

pelo Laboratório de Interações Microbianas que também estudaram amostras de 

compostagem, confirmam que a compostagem estudada abriga microrganismos com 

capacidade de consumir hidrocarbonetos como fonte principal de carbono.   

Diante destes dados e dando continuidade ao trabalho, para eleger candidatos para 

análise de crescimento em presença de outros hidrocarbonetos foi aplicado o critério de 

crescimento em n-hexadecano e ausência de relatos relacionados à infecções em humanos ou 

animais.Cabe ressaltar a importância de obter organismos sem relatos de patogenicidade e 

com potencial para degradação de hidrocarbonetos, característica desejável para utilização do 

microrganismo como biorremediador.  

Sete isolados apresentaram estes critérios, sendo dois pertencentes ao gênero 

Aquamicrobium (MTZ026 e 027), ambos isolados da primeira amostra de compostagem 

01    02     03    04     05     06    07    08    09   10  1112 
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através de cultivo direto. Os demais isolados foram recuperados pelo método de cultivo após 

descontaminação e são eles: Gordonia paraffinivorans (MTZ041 e 052), provenientes da 

primeira amostra de compostagem, Gordonia sihwensis (MTZ095 e 096),recuperados da 

terceira amostra de compostagem analisada, e o isolado MTZ094,Bacillus shackletonii, 

também isolado da terceira amostra de compostagem. Os isolados de Gordonia sp. (MTZ053, 

055 e 056) não foram considerados para dar seguimento ao estudo, pois não foram 

identificados em nível de espécie, considerou-se também o fato de haver dois outros isolados 

obtidos da mesma coleta e com identificação concluída (MTZ041 e 052). 

Ainda, merece destaque o fato de que os microrganismos pertencentes ao gênero 

Aquamicrobium e às espécies Bacillus shackletonii e Gordonia sihwensis não possuem relatos 

de degradação de hidrocarbonetos, já a espécie Gordonia paraffinivorans-HD321T foi isolada 

de um poço de petróleo na China e demonstrou capacidade de crescer em parafina, um 

hidrocarboneto alifático (XUE et al. 2003). 

Outro dado interessante é que os isolados identificados neste trabalho como Gordonia 

paraffinivorans e Gordoniasihwensis (MTZ041, 052 e 096, respectivamente) também 

demonstraram capacidade de degradar celulose (PAGANINI, 2016). Assim,estes três isolados 

foram selecionados para dar continuidade ao trabalho. 

Em relação ao gênero Gordonia, sabe-se que é composto por 38 espécies que podem 

ser encontradas em diversos nichos ecológicos como solo, biofilme e mangue 

(URL:http://www.bacterio.net/gordonia.html; ARENSKOTTER et al. 2004). As espécies 

deste gênero caracterizam-se por serem Gram-positivas, aeróbicas, não formam esporos nem 

possuem motilidade. Suas paredes celulares possuem ácidos micólicos com 44 a 66 átomos de 

carbonos e seu conteúdo de GC no DNA varia de 63 a 69 %, e por isso são classificadas como 

actinomicetos (ARENSKOTTER et al. 2004). A maioria das espécies deste gênero não possui 

histórico de doenças. 

Algumas cepas foram descritas com capacidade de degradar outros compostos tóxicos 

que não hidrocarbonetos. Gordonia sp. MTCC4818 e G. rubripertincta DSM10347 possuem 

capacidade de degradar compostos como ácido fitálico e s-triazina, respectivamente. As cepas 

Gordonia sp. CYKS1 e G. nítida LSSEJ-1 são capazes de degradar dibenzotofenos (DBT) 

(ARENSKOTTER et al. 2004). Os compostos éter t-butílico, éter metil-t-butilo, t-amilo e éter 

metílico, são degradados pela espécie G. terrae (ARENSKOTTER et al. 2004). 

Dentre as cepas com capacidade de degradar hidrocarbonetos alifáticos e alicíclicos, 

destacam-se Gordonia sp. TF6 e Gordonia sp. SoCg (FUJII et al. 2004; PICOLLO et al. 
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2011). Em relação aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA), as cepas de Gordonia 

sp. CC-NAPH129-6, Gordonia sp. He4 e Gordonia kroppenstedtii, degradam os de baixo 

peso molecular (XUE et al. 2007; LIN et al. 2012; ARENSKOTTER et al. 2004; KIM et al. 

2009). Até o momento existem na literatura dois relatos de cepas de Gordonia sp. com 

capacidade de degradar pireno, um hidrocarboneto de alto peso molecular (HU et al. 2011; 

XU et al. 2011). 

 

4.6 Curva de crescimento microbianoem presença de hidrocarbonetos como fonte única 

de carbono 

 

Este teste foi realizado com os isolados Gordonia paraffinivorans (MTZ041 e 052) e 

Gordonia sihwensis (MTZ096).Os isolados foram testados nas condições de crescimento em 

BMS (meio pobre) com 2 % de glicose como fonte única de carbono e BMS sem fonte de 

carbono.Todos os meios contendo hidrocarbonetos foram testados em condição de fonte única 

de carbono,tais como: BMS contendo os alcanos alifáticos n-hexadecano 1 % e dodecano; 

BMS contendo os alcanos alicíclicos ciclohexano 1 % e cicloheptano 1 %e BMS contendo os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, fenol 1,7mmol e naftaleno 30µg/mL. 

Todos os isolados testados apresentaram crescimento no meio BMS com glicose 2 %, 

e nenhum deles foi capaz de crescer em BMS sem fonte de carbono. 

Para os hidrocarbonetos alifáticos testados, n-hexadecano e dodecano, pode-se 

observar que os três isolados usam estes compostos como fonte de carbono e, portanto, 

observa-se crescimento (Figura 12).  
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Figura 12– Curvasde crescimento dos isolados MTZ041, 052 (Gordonia paraffinivorans) e 096 (Gordonia 
sihwensis) nos meios BMS sem fonte de carbono, BMS com glicose 2 %, BMS com n-hexadecano 1 %, BMS 
com dodecano 1 %, BMS com ciclohexano 1 % e BMS com cicloheptano 1 % até 144 horas. O teste com BMS 
com glicose 2 % foi considerado como controle positivo e o teste com BMS como controle negativo 
 

 
Fonte: Próprio autor, 2015. 
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Ao analisar as curvas de crecimento, pode-se observar que para os três isolados a fase 

lag na presença de alcanos alifáticos é mínima, ao passo que, em glicose é bem mais 

duradoura, principalmente para os isolados MTZ041 e 052. Uma hipótese, é que as enzimas 

que degradam esses compostos são induzidas de forma mais rápida do que as que degradam a 

glicose.  

Comparando o crescimento dos isolados entre si, observa-se que MTZ041 e 052 

possuem perfis distintos de crescimentoem n-hexadecano, atingindo em 72 horas diferença 

significativa (p<0,001). O mesmo ocorre quando compara-se o crescimento do isolado 

MTZ041 com MTZ096. Já, ao comparar o crescimento dos isolados MTZ052 e 096 em n-

hexadecano, nota-se que a partir de 96 horas, o crescimento é estatisticamente igual.  

Em relação aos resultados obtidos com o composto dodecano, observou-se que o 

crescimento dos isolados MTZ041 e 052 também possuem perfis distintos de crescimento, 

atingindo em 72 horas diferença significativa (p<0,001). O mesmo ocorreu quando comparou-

se o crescimento do isolado MTZ041 com o do MTZ096. 

 Lo Picollo e co-autores realizaram uma curva de crescimento de Gordonia SoCg em 

meio mínimo suplementado com n-hexadecano e triacontano (C30H62)durante 96 horas. Os 

autores relataram o crescimento do microrganismo através da quantificação do peso seco em 

cada alíquota. Observaram que o crescimento máximo da cepa foi atingido em 46 horas e que 

a mesma cresce mais em n-hexadecano do que em triacontano (LO PICOLLO et al. 2011). 

Apesar do crescimento ter sido observado por um método diferente deste trabalho, o resultado 

obtido foi semelhante ao deste trabalho.  

Quando estes isolados foram avaliados quanto ao crescimento em hidrocarbonetos 

alicíclicos e aromáticos, demonstraram um possível crescimento após 120 horas. Para 

investigar se estes microrganismos necessitariam de maior tempo de incubação para 

apresentar crescimento com estes compostos o ensaio foi estendido até 240 horas. A hipótese 

para a necessidade de maior tempo para crescimento dos microrganismos em presença deste 

composto se dá devido ao fato de possuírem formas cíclicas e aromáticas, e portanto, são mais 

difíceis de serem degradados. 

Os três isolados demonstraram crescimento significativo em 240 horas nos meios 

contendo ciclohexano e cicloheptano (p<0,001) em comparação com o tempo zero (Figura 

13).  

Em ciclohexano não foi possível notar nenhuma diferença de crescimento entre os 

isolados na condição testada. Quando compara-se o crescimento dos isolados em cicloheptano 
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e ciclohexano, apenas o isolado MTZ041 apresenta diferença significativa (p<0,001) de 

crescimento entre esses dois meios. Uma sugestão para que isso tenha ocorrido é o fato de que 

o cicloheptano possui mais carbonos do que o ciclohexano, disponibilizando, assim, mais 

fonte de energia para este isolado.  

Em cicloheptano, novamente o isolado MTZ041apresentou maior crescimentoquando 

comparado aos demais a partir de 216 horas. Estes dados enfatizam o fato de que o isolado 

MTZ041 e 052, apesar de serem da mesma espécie, possuem perfis de crescimento diferentes 

sugerindo que sejam geneticamente diferentes.  

Apesar de o teste estatístico mostrar crescimento significativo considera-se estes 

resultados um indicativo da possível capacidade destes microrganismos em degradar estes 

compostos os quais serão confirmados por outros testes. 

 
Figura 13– Curvasde crescimento dos isolados MTZ041, 052 (Gordonia paraffinivorans) e 096 (Gordonia 
sihwensis) nos meios BMS com ciclohexano 1 % e BMS com cicloheptano 1 %

 
Fonte: Próprio autor 2015. 
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Nenhum isolado apresentou crescimento significativo estatisticamente nos meios 

contendo fenol e naftaleno nas condições analisadas (dados não mostrados). Isso pode ter 

ocorrido porque esses compostos são substâncias aromáticas, de estruturas mais complexas e 

são degradados por enzimas diferentes dos alcanos. A degradação desses compostos é menos 

comum e dentre os microrganismos que possuem a capacidade de fazê-la pode-se citar o 

Rhodococcus erythropolis que consome fenol e a Gordonia sp. NAPH129-6 que consome 

naftaleno (VASELÝ et al. 2007; LIN et al. 2012). 

Estes resultados demonstraram que o isolado MTZ041 (G. paraffinivorans) destacou-

se dos demaisapresentando maior crescimento em presença de n-hexadecano, dodecano e 

cicloheptano como fonte única de carbono. Supõe-se que este resultado se deve à variação 

genética intrínseca que há entre os microrganismos.  

 

4.7 Ensaio de 2,6-diclorofenol indofenol (2,6-DCPIP) 
 

O ensaio feito com o indicador de oxi-redução 2,6-diclorofenol indofenol (2,6-

DCPIP), foi realizado em triplicata biológica com a finalidade de confirmar a capacidade de 

degradação de hidrocarbonetos dos microrganismos. Foram testados os hidrocarbonetos,n-

hexadecano, dodecano, ciclohexano e cicloheptano. Os hidrocarbonetos aromáticos não foram 

testados pois os microrganismos não apresentaram crescimento significativo. Após 48 horas 

de incubação, a coloração do meio foi observada e o resultado considerado positivo para 

degradação foi quando o meio estava incolor e negativo para degradação quando o meio se 

manteve azul.  

Assim, os isolados MTZ041 (G. paraffinivorans) e MTZ096 (G. sihwensis) foram 

positivos para degradação de n-hexadecano e dodecano em 48 horas, enquanto o isolado 

MTZ052 (G. paraffinivorans) foi positivo para degradação destes mesmos hidrocarbonetos 

em 96 horas. Os isolados não apresentaram capacidade de degradação de ciclohexano e 

cicloheptano (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Resultado do ensaio com 2,6-diclorofenol indofenol (2,6-DCPIP) para os isolados MTZ041, 052 e 
096 nos substratos dodecano, n-hexadecano, ciclohexano e cicloheptano. A cepa E. coli HB101 foi utilizada 
como controle negativo 
Substrato MTZ041 MTZ052 MTZ096 E. coli HB101 

Dodecano + + + - 

n-hexadecano + + + - 

Ciclohexano - -   - - 

Cicloheptano - - - - 
Fonte: Próprio autor 2015. 

 

 Os resultados apresentados neste teste para n-hexadecano e dodecano concordam com 

os resultados obtidos na curva de crescimento, no qual os três isolados (MTZ041, 052 e 096) 

apresentaram capacidade de crescer nesses substratos. Já os resultados obtidos com os 

hidrocarbonetos ciclohexano e cicloheptano apresentaram diferenças entre os testes de curva 

de crescimento e degradação por 2,6-DCPIP. A curva demonstrou crescimento 

estatisticamente significativo para todos os isolados enquanto o resultado do teste com o 2,6-

DCPIP indicou ausência de degradação mesmo quando o tempo de incubação do ensaio foi 

estendido para 240 horas. Uma hipótese para que isso tenha ocorrido é o fato de que esses 

isolados tenham se replicado devido à sua reserva energética e não à fonte de carbono 

disponível, portanto o crescimento não seria real. 

Kubota e co-autoresavaliaram a capacidade do isoladoGordonia sp. NDKY76A 

degradar n-hexadecano através do teste 2,6-DCPIP e cromatografia a gás. Segundo os autores, 

os resultados obtidos pelo teste 2,6-DCPIP e as análises de degradação de hidrocarbonetos por 

CG se correspondem completamente. Ainda, o ensaio de 2,6-DCPIP pode avaliar a 

capacidade de degradação de hidrocarbonetos de uma maneira simples (KUBOTA et al. 

2008). Considerando essa análise, e nossos resultados, pode-se concluir que o ensaio com o 

indicador de oxi-redução 2,6-DCPIP foi útil para classificar quais hidrocarbonetos os 

microrganismos possuem capacidade de degradar.  

Vários genes foram descritos como responsáveis por iniciar o processo de degradação 

de alcanos e HPAs, sugerindo sua utilidade como marcadores para triar microrganismos com 

capacidade de degradação destes compostos. Os mais usuais são os que codificam para 

alcano-1-monooxgenases (degradação de alcanos) e dioxigenases (degradação de HPAs de 

baixo e alto peso molecular) (WHYTE et al. 1997; ZHOU et al. 2006).  Assim, o DNA dos 

isolados foi analisado quanto a presença destes genes por PCR. 
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4.8Verificação da presença dos genes alkB e Gram positive PAH-RHDα por PCR 
 

O DNA dos isolados de Gordonia (MTZ041, 052 e 096), obtidos por termolise, foram 

utilizados como template para verificação da presença dos genes alkB (que codifica uma 

alcano-1-monooxigenase) e PAH-RHDα (que codifica uma dioxigenase).  

Um par de primers degenerados foi utilizado para verificação da presença do gene 

PAH-RHDα e este não apresentou amplificação com DNA dos isolados analisados.A 

sequência de nucleotídeos que compõe o gene alkB difere na maioria das bactérias, e foram 

testados cinco pares de primers para amplificação deste gene. ODNA do isolado MTZ096 (G. 

sihwensis) foi o único que apresentou amplificação para o gene alkB utilizando os primers 

descritos por Shen et al. 2010 (dados não mostrados). 

Existem ainda outros genes que codificam enzimas responsáveis pela degradação de 

hidrocarbonetos que não foram testados por PCR neste trabalho. Isso explicaria o resultado 

positivo para degradação dos hidrocarbonetos analisados no ensaio de 2,6-DCPIP. Pode-se 

citar o gene que codifica a enzima CYP153 que também é uma monooxigenase responsável 

pelo primeiro passo da degradação de alcanos (KUBOTA et al. 2005). Outro trabalho sugere 

a utilização do gene que codifica para catechol1,2-dioxigenase como marcador para avaliar o 

potencial catabólico de bactérias na biorremediação, já que essa enzima está envolvida no 

primeiro passo de catálise do anel aromático, porém estes alvos não foram investigados neste 

trabalho por PCR(SHENet al.2009). 

Sendo assim, o DNA genômico dos isolados foi enviado às dependências do Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo (USP) para o sequenciamento do genoma desses 

microrganismos para que pudesse ser feita uma busca mais direcionada dos genes 

responsáveis pela degradação de hidrocarbonetos. 

 

4.9Análise de bioinformática 
 

 Os genomas dos três isolados de Gordonia foram sequenciadosno Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo e, posteriormente, analisados para busca de genes alvos 

que comprovem a capacidade de degradação de hidrocarbonetos. Inicialmente, os genes 

analisados foram alkB, que codifica para uma alcano-1-monooxigenase e CYP450 da 

subfamília CYP153 que codifica um citocromo P450 (PICOLLO et al. 2011; FUJII et al. 

2006).  
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Segundo Picollo e co-autores, o operon alcano hidroxilase (AH), descrito em 

Gordonia sp. SoCg, é um dos responsáveis pela degradação de alcanos. Este operon possui 

aproximadamente 4kb e é composto por uma orf1, uma alcano-1-monooxigenase (alkB), duas 

rubredoxinas (rubA3 e rubA4), uma rubredoxina redutase (rubB) e um regulador 

transcricional do tipo TetR (alkU) (LO PICOLLO et al. 2011). O alinhamento das sequências 

de aminoácidos da proteína alcano-1-monooxigenase de 10 Gordonias disponível no banco de 

dados NCBI demonstra como o domínio de ligação ao ferro (HNRGHH), região importante 

para ação da enzima, é bastante conservado (Figura 14).  

 
Figura 14– AlinhamentoClustalW de aminoácidos da proteína alcano-1-monooxigenase nas espécies do gênero 
Gordonia que possuem o sistema alcano hidroxilase realizado com auxílio do programa MegAlign – DNAStar 
Lasergene 

 
Fonte: Próprio autor 2015. 
 

 Ao procurar por essa região conservada nos contigs do sequenciamento do isolado 

MTZ041 e 052 (G. paraffinivorans), nenhuma identidade de sequência foi obtida, 

confirmando os resultados obtidos por PCR. Porém, esta proteína pode ser encontrada no 

contig 03 do genoma da Gordonia sihwensis (MTZ096), com 100 % de identidade com G. 

sihwensis (GAC61430_1) o que confirma novamente os resultados de PCR (Figura 15). 

Figura 15– Organizaçãodas proteínas no contig 03 do isolado MTZ096. alkB=alcano-1-monooxigenase; rubA3= 
rubredoxina; rubA4= rubredoxina; rubB= rubredoxina redutase; alkU=regulador transcricional do tipo TetR

 
Fonte: Próprio autor 2015. 
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 O gene alkB foi descrito como um dos marcadores úteis para triar microrganismos 

com capacidade de degradação desses hidrocarbonetos (FUJII et al. 2004; SHEN et al. 2010; 

KUHN et al. 2009; QUATRINI et al. 2007). Com auxílio do programa MegAlign (Lasergene) 

foi possível fazer uma árvore filogenénica para observar como o sistema alcano hidroxilase se 

organiza entre as espécies de Gordonia (Figura 16). 

 

Figura 16– Árvorefilogenética de nucleotídeos do sitema alcano hidroxilase das espécies de Gordonia 

 
Fonte: Próprio autor 2015. 
 

Existe ainda um outro sistema responsável pela degradação de alcanos, o CYP450 

(CYP153), composto por uma ferredoxina (2Fe-2S), um citocromo P450 (CYP153) e uma 

ferredoxina redutase com aproximadamente 3 kb (ROJO, 2010). Dessa forma a busca deste 

sistema nos contigs dos isolados MTZ041, 052 e 096 foi realizada.  

Os resultados revelaram a presença das enzimas ferredoxina, citocromo P450 

(CYP153) e ferredoxina redutase no genoma dos 3 isolados sequenciados. A busca por 

CYP450 nos isolados MTZ041 e 052 revelou a presença desta proteína nos contigs 27 e 22, 

respectivamente, com 99 % de identidade com Gordonia paraffinivorans (WP_006901781.1). 

Já a busca no genoma do isolado MTZ096 revelou a presença do CYP450 no contig 31 com 

100 % de identidade com Corynebacteriales (WP_003937314.1).  

O citocromo P450 é uma superfamília muito ampla e diversificada de hemoproteínas 

encontrada em bactérias, arqueas e eucariotos. Segundo Kubota e co-autores a sub-família 

CYP153 do citocromo P450 é responsável por intermediar a reação de hidroxilação terminal 

dos alcanos e possui regiões de aminoácidos bem conservados nas porções N (MFIAMDPP) e 
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C (HRCMGNRL) terminal da proteína (KUBOTA et al. 2005). De acordo com estas 

informações, foi realizada a busca por essas regiões conservadas nos contigs 27, 22 e 31 

(MTZ041, 052 e 096, respectivamente) e os resultados deste alinhamento mostraram que as 

duas regiões conservadas estão presentes, e estão destacadas em azul na Figura 17. 

 
Figura 17– Alinhamento por ClustalW de aminoácidos da proteína citocromo P450 de Gordonia paraffinivorans 
(WP_006901781.1), Acinetobacter sp. OC4 (BAE78452.1), e os contigs 27, 22 e 31 dos isolados MTZ041, 052 
e 096, respectivamente 

 

Fonte: Proprio autor 2015. 
 

  O alinhamento da sequencia de aminoácidos do sistema CYP153 completo 

demonstrou que os isolados MTZ041 e 052, pertencentes à mesma espécie, possuem 99,4 % 

de identidade entre si, enquanto o isolado MTZ096, pertencente à outra espécie, possui 52,4 

% de identidade com os isolados MTZ041 e 052, como demonstraa árvore filogenética da 

Figura 18. 
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Figura 18 – Árvorefilogenética feita por alinhamento clustal W dos nucleotídeos dos sistemas CYP153 dos 
microrganismos G. paraffinivorans (MTZ041, MTZ052, num acesso), Acinetobacter sp. OC4 (acesso) e G. 
sihwensis (MTZ096) 

 
Fonte: Próprio autor 2015. 
 

 A Figura 19 demonstra como o sistema CYP153 é organizado nos isolados MTZ041 e 

052 e a localização dos primers utilizados neste trabalho para o sistema.  

 
Figura 19– Representaçãoesquemática do sistema CYP153 de Gordonia paraffinivorans isolados MTZ041 e 
052 e das regiões amplificadas com os diferentes primers, realizada com auxílio do programa Illustrator for 
Biological Sequences 1.0. As setas pretas ilustram os primers internos utilizados para qPCR e as setas vermelhas 
indicam os primers externos utilizados para clonagem dos genes em células competentes “Stellar”. 

 
Fonte: Próprio autor 2015. 

 

Existe apenas um relato na literatura que associa Gordonia ao gene CYP153, esse 

artigo está disponível somente em chinês, dessa forma o acesso foi apenas ao resumo (WANG 

et al. 2009). Assim, realizou-se a busca deste sistema e também de alcano hidroxilase (AH) 

nos dados de genoma depositados no NCBI para verificar como se organizam.Vinte e sete 

genomas de Gordonia foram analisados e pode-se notar três situações distintas: (i) presença 

dos dois sistemas no genoma, (ii) presença de um ou outro sistema e (iii) ausência dos dois 

sistemas no genoma, com presença apenas de uma das duas enzimas (alcano-1-

monooxigenase ou CYP153). Os dois sistemas estão presentes em três isolados: G. amicalis, 

G. neofelifaecis e Gordonia sp. TF6, sendo que nesta última foi relatada a degradação de 
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alcanos. Dentre as 16 cepas que possuem um dos sistemas, as cepas Gordonia sp. SoCg, G. 

alkanivorans, G. kroppenstedtii, G. paraffinivorans, G. rubripertincta e G. terrae possuem 

relatos de degradação de hidrocarbonetos na literatura. Oito cepas não possuem os sistemas 

completos, mas sim o gene alkB ou CYP153. Destas, G. amarae, G. bronchialis, G. 

polyisoprenivorans e G. sputi apresentam relatos de degradação, o que sugere que a mesma 

ocorra pela presença das enzimas alcano-1-monooxigenase e citocromo P450 (CYP153) 

(Tabela 8).  


