
 

 
 

 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS E GENES ENVOLVIDOS NA 

BIODEGRADAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINE CARDOSO CARLOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

JANEIRO DE 2019 



 

ALINE CARDOSO CARLOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS E GENES ENVOLVIDOS NA 
BIODEGRADAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS 

 

 

 

 
Tese de doutorado apresentada ao 
programa ao programa de Pós-
graduação em Bioquímica da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte como requisito para obtenção 
do título de Doutora. 

 

 

 

 

 

                                                                     Orientadora: Lucymara Fassarella Agnez Lima 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

JANEIRO DE 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

À Deus e a nossa senhora que sempre 

foram os autores da minha vida e do meu 

destino. O meu maior apoio nos momentos 

difícies. 
 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

A minha orientadora Lucymara, que teve papel fundamental na realização dessa tese. Obrigada 

pela confiança e paciência. 

A CAPES e ao CNPQ pelo apoio financeiro para realização deste trabalho. 

A Brasil Química e Mineração Industrial  LTDA (BQMIL), pela parceria e apoio para realização 

desta pesquisa. 

Ao Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS) pela colaboração na 

realização das análises. 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) pela colaboração na 

realização das análises. 

A UFRN pela oportunidade de fazer uma pós graduação de qualidade. 

Aos membros da banca de defesa da Tese por todas as contribuições.  

 

Aos colegas do Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG), companheiros dе 

trabalho que fizeram parte dа minha formação. 

 

A Deus, que foi um verdadeiro guia nessa jornada. Sem a sua infinita sabedoria, jamais teria 

conseguido. 

Aos meus pais, Agailton e Íria, meus irmãos Angélica e Alex, por todo amor, carinho e 

compreensão. 

Ao meu namorado Diego, pelo companheirismo, compreensão e paciência durante essa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 
 
 

Atividades industriais realizadas pela exploração de petróleo tem gerado uma grande quantidade 

de resíduos. Os resíduos formados representam um passivo ambiental de grandes proporções, os 

quais carecem de tratamento adequado. Desta forma, tem sido crescente nos últimos anos o 

desenvolvimento de estratégias de biorremediação ambiental. Nesse contexto, a abordagem 

metagenômica foi utilizada no presente trabalho com objetivo de identificar microrganismos e 

genes associados à biodegradação de hidrocarbonetos e síntese de biossurfactantes, a partir da 

triagem funcional de biblioteca metagenômica e do isolamento de bactérias. Uma biblioteca 

metagenômica utilizando DNA ambiental do resíduo de fluido de perfuração de poço de 

petróleo, foi construída e os clones obtidos em plasmídeo (pBC) e expressos em E. coli 

(DH10B). Os clones foram selecionados funcionalmente. Para isto, foram utilizados testes 

qualitativos e quantitativos, como o teste colorimétrico baseado na redução do DCPIP (2,6-

diclorofenol indofenol), que permite detectar degradação de hidrocarbonetos. O teste DCPIP 

revelou 60 clones positivos para atividade de degradação, dos quais 25 foram sequenciados. A 

predição de ORFs permitiu a identificação de genes envolvidos nas vias de degradação de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Além disso, o crescimento dos clones na presença de 

petróleo, corroboraram com os resultados obtidos no teste DCPIP, revelando habilidade de 

degradação pelos clones. Seis clones apresentaram estimativa de degradação entre 50 a 80%  

quando comparado a E.coli DH10BØ (cepa hospedeira com o vetor vazio). Estes seis clones 

foram selecionados para montagem de dois consórcios (consórcio C e consórcio C + I) os quais 

foram utilizados para biorremediação do resíduo de fluido de perfuração. No ensaio que avaliou 

a atividade desidrogenásica foi observada elevada atividade metabólica durante o período de 28 

dias. As taxas de degradação foram de 14 e 42% de n-alcanos para os consórcios C e C+ I, 

respectivamente, sugerindo potencial de aplicação dos consórcios em processos de 

biorremediação. O sequenciamento dos clones formadores do consórcio, mostrou a presença de 

genes envolvidos em diferentes vias, além de genes chaves envolvidos na degradação de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Bactérias isoladas a partir do resíduo, foram 

identificadas por meio do sequenciamento do RNAr 16S e apresentaram elevada identidade com 

representantes dos gêneros Brevibacillus e Bacillus. A abordagem funcional de bibliotecas 

metagenômicas utilizada no presente trabalho, se mostrou uma excelente estratégia para a 

prospecção de enzimas atuantes na degradação de hidrocarbonetos do petróleo. 

Palavras-chave: bibliotecas metagenômicas, biorremediação, degradação de hidrocarbonetos. 



 

Abstract 

 

 

Industrial activities carried out by oil exploration have generated a lot of waste. The waste 

generated represents a major environmental liability, which requires adequate treatment. In this 

way, the development of environmental bioremediation strategies has been increasing in recent 

years. In this context, the metagenomic approach was used in the present work to identify 

microorganisms and genes associated with hydrocarbon biodegradation and biosurfactant 

synthesis, from the functional screening of the metagenomic library and the isolation of bacteria. 

A metagenomic library using environmental DNA from the oil well drilling fluid residue was 

constructed and the clones obtained in plasmid (pBC) and expressed in E. coli (DH10B). The 

clones were functionally selected. For this, qualitative and quantitative tests were used, such as 

the colorimetric test based on the reduction of DCPIP (2,6-dichlorophenol indophenol), which 

allows the detection of hydrocarbon degradation. The DCPIP test revealed 60 clones positive for 

degradation activity, of which 25 were sequenced. The prediction of ORFs allowed the 

identification of genes involved in the degradation pathways of aliphatic and aromatic 

hydrocarbons. In addition, the growth of the clones in the presence of petroleum, corroborated 

with the results obtained in the DCPIP test, revealing ability of degradation by the clones. Six 

clones showed degradation estimates between 50 and 80% when compared to E.coli DH10BØ 

(host strain with empty vector). These six clones were selected for assembly of two consortia (C 

consortium and C + I consortium) which were used for bioremediation of the drilling fluid 

residue. In the assay that evaluated the dehydrogenase activity was observed a high metabolic 

activity during the period of 28 days. The degradation rates were 14 and 42% of n-alkanes for 

the consortia C and C + I, respectively, suggesting potential of application of the consortia in 

bioremediation processes. Sequencing of the consortium forming clones showed the presence of 

genes involved in different pathways as well as key genes involved in the degradation of 

aliphatic and aromatic hydrocarbons. Bacteria isolated from the residue were identified by 

sequencing the 16S rRNA and showed high identity with representatives of the genus 

Brevibacillus and Bacillus. The functional approach of metagenomic libraries used in the present 

work has proved to be an excellent strategy for the prospection of enzymes active in the 

degradation of petroleum hydrocarbons. 

 

Key words: metagenomic libraries, bioremediation, hydrocarbon degradation. 
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1-INTRODUÇÃO 

1.1 Petróleo 

A indústria petrolífera é um dos principais setores da economia mundial. O aumento das 

atividades industriais de produção e exploração de petróleo tem gerado uma grande quantidade 

de resíduos de alta periculosidade, constituídos basicamente de hidrocarbonetos (SOUZA; 

HOLANDA, 2003).  

Dentre os resíduos produzidos, destaca-se o fluido de perfuração, que tem como funções: (a) 

fornecer pressão hidrostática para impedir que os fluidos do reservatório entrem na abertura do 

poço; (b) auxiliar a perfuração, mantendo a broca resfriada e limpa durante esse processo; (c) 

suspender o cascalho gerado quando a perfuração for interrompida  (HERZHAFT et al., 2006). 

Anualmente, milhões de toneladas desses resíduos são gerados em todo mundo. Em 2010, a 

Shell Brasil Petróleo Ltda. gerou cerca de 2.960,870 toneladas de resíduo de fluido de 

perfuração. Embora não exista uma lei para gerenciamento e descarte desse resíduo, este é 

classificado como perigoso (classe I), de acordo com a norma NBR: 10004:2004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  O descarte inadequado desses resíduos no meio 

ambiente, pode causar sérios problemas ambientais, como contaminação do solo e da água 

(GUIMARÃES, 2007), uma vez que podem conter hidrocarbonetos alifáticos e policíclicos, 

bifenispoliclorinados e metais pesados, tais como bário, chumbo, zinco, mercúrio, cromo, 

arsênico e níquel (WOJTANOWICZ, 1997; NEFF, 2005), dependendo dos compostos químicos 

do fluido utilizado e da composição das rochas que serão perfuradas.  

Alternativas de tratamento para minimizar a quantidade e toxicidade desse resíduo, têm sido 

desenvolvidas, como, a reinjeção do fluído (MINTON, 2004), tratamento térmico 

(STEPHENSON et al., 2004) e incineração (VEIL, 2002). Entretanto muitas dessas tecnologias 

ainda possuem limitações, seja pela permanência de alguns compostos ou mesmo pela utilização 

de tecnologias que não atendem a uma adequada gestão ambiental (VASUDEVAN et al., 2001). 

Desta forma, há uma grande necessidade de que tecnologias ambientais sejam capazes de 

descontaminar eficientemente esses resíduos, a fim de reduzir o impacto ambiental e possibilitar 

sua reutilização em outras áreas da indústria. 

Neste contexto, processos biológicos tem se mostrado como uma alternativa promissora, por 

representarem um método econômico e versátil, quando comparado a outros tratamentos 

tradicionais (MARIANO, 2005; BONFÁ, 2009). A biorremediação por microrganismos vem 
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sendo empregada como um processo biológico natural de degradação de componentes do 

petróleo e derivados, auxiliando na recuperação de ambientes contaminados por esses compostos 

(IWAMOTO; NASU, 2001). 

1.2 Biorremediação microbiana 

A biorremediação microbiana consiste na utilização de microrganismos com potencial 

metabólico para transformar ou mineralizar diversos contaminantes ambientais, como os 

hidrocarbonetos do petróleo. A biotransformação consiste na degradação parcial do 

contaminante com formação de outros compostos que podem ser ou não menos tóxicos que o 

composto original. A mineralização, representa a degradação completa do composto em 

substâncias inertes, como CO2 e H2O (SILVA, 2002). Esta estratégia tem sido utilizada em escala 

comercial no tratamento de diversos ambientes contaminados (BAMFORTH; SINGLETON, 

2005) e pode ser realizada in situ ou ex situ. Na biorremediação in situ não há remoção do 

material a ser remediado, sendo o processo realizado no próprio local contaminado. Esta técnica 

tem sido comumente utilizada por apresentar maior custo benefício, podendo ser aplicada nos 

mais diversos ambientes, mesmo naqueles onde a biorremediação ex situ seria inacessível 

(PANDEY; CHAUHAN; JAIN, 2009). Na técnica de biorremediação ex situ, ocorre com a 

remoção do solo, sendo realizada em outro local, como em um biorreator, por exemplo (NANO 

et al., 2003). Nesta técnica há a independência de fatores ambientais que poderiam afetar a 

eficácia da degradação. Sendo assim, esse é o processo  mais utilizado para remediação em 

ambientes que não apresentam condições favoráveis á degradação por processos biológicos 

(PANDEY; CHAUHAN; JAIN, 2009). 

O processo de biorremediação pode ocorrer por: a) atenuação natural: processo no qual a 

própria microbiota nativa dos ambientes contaminados, possui capacidade de degradar e 

transformar os contaminantes em substâncias inertes (JACQUES et al., 2007); b) 

bioestimulação: usada com o intuito de acelerar e favorecer o processo de degradação. Na 

bioestimulação podem ser adicionados nutrientes e corrigidos os parâmetros físico-químicos 

como, umidade, temperatura, pH (SILVA, 2002; JOHNSEN et al., 2005); c) bioaumentação: 

outra maneira de acelerar a degradação, é pelo processo de bioaumentação, através do qual são 

introduzidos microrganismos autóctones (próprios do ambiente) ou alóctones (advindos de 

outros locais) com reconhecido potencial metabólico de degradação ou de produção de 

biossurfactantes (IWAMOTO; NASU, 2001; ŁAWNICZAK et al., 2013). Alguns autores tem 

sugerido a utilização da bioaumentação autóctone, através da adição de microrganismos 
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exclusivamente nativos ao local a ser remediado (HOSOKAWA et al., 2009). Em estudo 

realizado por Guerra et al. (2018) utilizando dois consórcios (L e Y) de microrganismos 

autótoctones  para remediação de resíduo de perfuração de poço petróleo, foi possível observar 

remoção de 66 e 30% (para cada um dos consórcios) de alcanos totais. 

Diversas técnicas têm sido utilizadas para avaliação do potencial de biodegradação in situ 

e para monitorar a atividade dos microrganismos envolvidos na biorremediação. Metodologias 

que estimam a atividade microbiana durante o processo de biorremediação, como a respiração e 

atividade enzimática são frequentemente utilizadas (MARGUESIN; ZIMMERBAUER; 

SCHINNER, 2000). 

A atividade enzimática reflete diretamente na comunidade microbiana e nas exigências 

metabólicas e nutrientes disponíveis presentes no solo (FALCÃO, 2014). Atividade 

desidrogenásica (ADH), tem sido comumente utilizada por funcionar como uma medida do 

estado metabólico dos microrganismos do solo (WATTS, et al., 2010). A metodologia mais 

utilizada para determinação da atividade desidrogenásica, consiste na redução do aceptor 

artificial de elétrons (2,3,5-cloreto de trifeniltetrazólio (TTC) a trifenil formazan (TPF). O 

formazan formado apresenta uma coloração cuja intensidade está diretamente relacionada à 

atividade metabólica microbiana e pode ser medida espectrofotometricamente (SURMACZ-

GÓRSKA, 2012). 

 A biodegradação do petróleo pelos microrganismos no solo é muitas vezes prejudicada 

devido a baixa solubilidade de alguns dos hidrocarbonetos do petróleo, ocasionando menor taxa 

de biodegradabilidade. A utilização de biossurfactantes auxilia na biodisponibilidade dos 

hidrocarbonetos, aumentando, dessa forma, a eficiência de biodegradação. Os biossurfactantes 

são moléculas anfifílicas que consistem em subprodutos metabólicos de bactérias, fungos e 

leveduras (NITSCHKE; PASTORE, 2002). Essas moléculas possuem como principais 

vantagens em relação aos surfactantes sintéticos, baixa toxicidade, alta degradabilidade, alta 

capacidade emulsificante e excelente atividade interfacial e superficial (NITSCHKE; 

PASTORE, 2002; DA SILVA et al., 2014;). Os biossurfactantes têm se mostrado bastante 

promissores na indústria do petróleo, seja como coadjuvantes em processos de biorremediação 

ou mesmo em processos de recuperação avançada em reservatórios de petróleo (SILVA et al., 

2014). 

A principal função dos biossurfactantes nos processos de biorremediação é a redução da 

tensão superficial e interfacial, aumentando a disponibilidade do substrato, permitindo que os 

microrganismos cresçam através da absorção e metabolismo desses substratos. Além disso, 



17 
 

possuem capacidade de emulsionar a fonte de carbono e estão envolvidos na adesão de células 

microbianas a hidrocarbonetos (SANTOS et al., 2016).  

Muitos são os estudos que têm relatado a eficiência dos biossurfactantes em processos de 

biorremediação (SOBRINHO et al., 2008; BATISTA et al., 2010; YU et al., 2014; LUNA et al., 

2015).  Zhang e colaboradores (2012) mostraram que a suplementação com ramnolipídeos em 

solo contaminado com petróleo, reduziu em 86,97% a presença de hidrocarbonetos no solo. 

Outro estudo utilizando suplementação com ramnolipídeos foi realizado por Sponza e Gök 

(2010), que observaram redução de 90% de hidrocarbonetos poliaromáticos. Remoção de óleo 

motor do solo e da água do mar por biossurfactante produzido por Candida sphaericapara, 

mostrou redução de 75% e 92% respectivamente. Na água do mar o biossurfactante mostrou 

eficiência de 75% de espalhamento do óleo, apresentando potencial de aplicação em processos 

de descontaminação ambiental (LUNA et al., 2015).  

1.3 Metabolismo microbiano de degradação dos hidrocarbonetos 

O processo de biodegradação requer distintos genes para produzir enzimas capazes de 

degradar os diferentes grupos de hidrocarbonetos. Esses compostos podem ser divididos em 

quatro frações (Figura 1): alifáticos (saturados), aromáticos, asfaltenos (fenóis, ácidos graxos, 

cetonas, ésteres e porfirinas) e resinas (piridinas, quinolinas, sulfóxidos, amidas e carbazol) 

(KOSHLAF; BALL, 2017).  
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Figura 1: Frações de hidrocarbonetos que compõem o petróleo bruto (adaptado de Koshlaf e Ball, 2017). 
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O potencial de degradação e a via utilizada, varia entre as diferentes espécies de 

microrganismos. Desta forma, alguns microrganismos são degradadores de alcanos, outros de 

aromáticos, e há ainda microrganismos que degradam ambos os compostos (CURY, 2002).  

O conjunto de genes necessários para a completa degradação dos hidrocarbonetos e sua 

organização genética em muitos microrganismos, ainda não é conhecida. Entretanto, sabe-se que 

a maioria dos genes catabólicos envolvidos nesse processo estão organizados na forma de operon 

(ABBASIAN et al., 2015). Sendo a maioria dos genes presentes em plasmídeos que podem ser 

classificados em três classes a depender do tipo de hidrocarboneto a ser degradado: plasmídeos 

de degradação de alcanos (OCT); plasmídeos contendo genes de degradação de naftaleno e 

salicilato (NAH) e plasmídeos contendo genes que oxidam tolueno e  xileno (TOL) (ROJO, 

2009; ROJO, 2010).  
A biodegradação desses compostos pode ocorrer aerobicamente, na presença de oxigênio, 

ou anaerobicamente utilizando outros aceptores de elétrons, como nitrato, manganês, ferro e 

sulfato, por exemplo. No entanto, uma degradação mais rápida dos hidrocarbonetos é verificada 

sob condições aeróbicas, na qual o metabolismo de degradação do hidrocarboneto é ativado pela 

incorporação de oxigênio como co-substrato em reações de mono e\ou  dioxigenases que 

permitem a hidroxilação de alcanos alifáticos e a mono ou di-hidroxilação dos anéis aromáticos 

(BOLL; HEIDER, 2010; DAS; CHANDRAN, 2010). De acordo com o substrato que oxidam, 

essas oxigenases podem ser classificadas como: metano monoxigenases; tolueno 

mono\dioxigenase; alcano monoxigenase entre outras (ABASSIAN et al., 2016). Essas enzimas 

pertencem à família das flavoproteínas-ferro-enxofre que contém enzimas capazes de transferir 

um ou dois elétrons para os substratos (VAN BEILEN et al., 2006). Na biodegradação 

anaeróbica as enzimas envolvidas na degradação são mais específicas, sendo induzidas de 

acordo com o substrato. Estudo realizado por Heider e colaboradores (1998), com Thauera 

aromatica EbN1 mostraram que enzimas catabólicas do tolueno estavam presentes apenas nas 

células cultivadas em tolueno, e não em células cultivadas em outros substratos.  

1.3.1 Degradação de hidrocarbonetos alifáticos (n-alcanos)  

 

Os hidrocarbonetos alifáticos são os principais constituintes do petróleo bruto. Em 

vazamentos acidentais de petróleo esses compostos podem espalhar-se sobre a água e\ou solo, 

exercendo impacto tóxico a esses ambientes (KOSHLAF; BALL, 2017). Muitas bactérias são 

conhecidas por consumirem exclusivamente esses compostos como fonte de carbono e energia 
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(YAKIMOV et al., 2007). A espécie Acinetobacter sp, por exemplo, utiliza alcanos de cadeia 

que variam de C10 – C40  como única fonte de carbono (THRONE-HOLST et al., 2007).  

O processo de biodegradação aeróbia desses compostos (Figura 2), inicia-se com a 

oxidação terminal do substrato pela enzima alcano hidroxilase, resultando na formação de um 

álcool primário, que é oxidado por uma álcool desidrogenase formando um aldeído e este, 

convertido em um ácido graxo por ação da aldeído desidrogenase. Esse ácido entra na via β-

oxidação (ROJO, 2009; ABASSIAN et al., 2015; KOSHLAF; BALL, 2017;), gerando 

compostos comuns usados para produção de energia e crescimento dos microrganismos. A 

oxidação subterminal já foi relatada em alcanos de cadeia curta e longa (WENTZEL et al., 2007), 

nesse caso o álcool secundário produzido via oxidação subterminal é convertido em uma cetona 

e após oxidações forma um álcool e um ácido graxo (KOSHLAF; BALL, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Principais vias de degradação dos n-alcanos (Oxidação terminal e subterminal). Rojo (2010) 

adaptado por Koshlaf e Ball, 2017. 
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As alcano hidroxilases são enzimas que desempenham papel primordial na degradação 

aeróbia dos n-alcanos. As pertencentes às famílias alcano monoxigenases (AlkB) e citocromo 

P450 (CYP 450) são dependentes de rubredoxina e ferrodoxina, respectivamente, para o 

transporte de elétrons (ROJO, 2009). 

A rubredoxina redutase e a rubredoxina de atividade são proteínas solúveis responsáveis 

pelo transporte de elétrons até as alcanos hidroxilases. A rubreodoxina redutase transfere 

elétrons do NADH para a rubredoxina, esta então, transfere elétrons para a alcano monoxigenase, 

presente na membrana citoplasmática das bactérias (ROJO, 2009). Em seguida, a alcano 

monoxigenase transfere um átomo da molécula de oxigênio para o alcano, enquanto o outro 

átomo (VER ESSE TERMO SE TA CORRETO) é reduzido à H2O, usando o elétron resultante 

via rubredoxina (ROJO, 2010).  

Nas alcano hidroxilases da família citocromo P450, o sistema de transporte de elétrons é 

realizado por uma ferrodoxina redutase e uma ferrodoxina, que transferem elétrons do NAD para 

o citocromo (ROJO, 2009). 

Na espécie Pseudomonas putida GP01, os genes Alk responsáveis pela degradação de 

alcanos de cadeia média e longa estão presentes no plasmídeo OCT. Esses genes se apresentam 

organizados em dois  operons, o  alkBFGHJKL, que codifica entre outras as enzimas, a alcano 

hidroxilase e rubredoxina solúvel; e o operon alkST que codifica a rubredoxina redutase. Embora 

estes operons se encontrem bem distantes um do outro (40 kb), acredita-se que o operon alkST 

controle a expressão do operon alkBFGHJKL (HERNÁNDEZ-ARRANZ et al., 2013; 

ABASSIAN et al., 2016). Esse tipo de organização dos genes alk, foi encontrada também em 

outras cepas de Pseudomonas e em Alcanivorax borkumensis AP1 (VAN BEILEN et al., 2004) 

(Figura 3). 
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1.3.2 Degradação de hidrocarbonetos aromáticos 

 

Os hidrocarbonetos aromáticos são caracterizados pela presença do anel de benzeno. Os 

hidrocarbonetos formados por dois ou mais anéis, denominados de poliaromáticos, são de grande 

preocupação para a saúde pública e ambiental, devido as propriedades tóxicas, carcinogênicas e 

mutagênicas (MISHRA et al., 2001). Características como baixa solubilidade em água e 

tendência a sorção no solo e sedimentos, dificultam a biodegradação, fazendo com que esses 

compostos permaneçam nos ecossistemas por muitos anos (PERELO, 2010). 

O processo de biodegradação desses compostos é dividido em via superior, que 

compreende desde a degradação do composto original aos intermediários centrais, e via inferior, 

que inclui a degradação dos intermediários centrais até compostos comuns do metabolismo 

central das células (CARMONA et al., 2009). A biodegradação pode ainda, seguir por uma via 

central (mais comum) que requer a hidroxilação e clivagem oxigenolítica do anel aromático ou 

por uma via híbrida (menos comum), que utiliza novos tipos de oxigenases para a degradação 

aeróbia dos hidrocarbonetos. Algumas bactérias como a Thauera aromatica utiliza esse tipo de 

via para a degradação desses compostos (MOHAMED et al., 2002).  

Figura 3: Organização dos genes alk em diferentes organismos, P. putida cepa GPo1, e P1, Alcanivorax 

borkumensis AP1 e P. aeruginosa PA01. Os genes envolvidos na degradação de alcanos estão indicados 

em setas pretas. Outros genes, como transposases, estão representados por setas tracejadas horizontal 

e/ou verticalmente. Fonte: Van Beilen et al. (2004). 
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A degradação clássica dos aromáticos pela via central é iniciada pela oxidação catalisada 

por monoxigenases e\ou dioxigenases (Figura 4). As monoxigenases adicionam um grupo 

hidroxila ao anel aromático, formando compostos intermediários como o catecol. Entretanto, 

outros compostos intermediários como gentisato, homogentisato e ácidos aromáticos 

hidroxilados também podem ser formados (DÍAZ et al., 2013). As dioxigenases incorporam dois 

átomos de oxigênio ao anel aromático, formando os ci-di-hidrodióis. Esses compostos 

dihidroxilados são então clivados por via orto (intracelular) ou meta (anel intradiol) por ação das 

dioxigenases, formando compostos intermediários como os catecóis, que são metabolizados em 

compostos acetil-CoA, succinil-CoA e piruvato, comuns nas vias de geração de carbono e 

energia para o crescimento microbiano. CO2 e H2O são gerados ao final dessa reação (FUCHS 

et al., 2011; LADINO-ORJUELA et al., 2016; KOSHLAF; BALL, 2017). Apesar das vias 

centrais de catabolismo serem as mais conhecidas, genes que codificam algumas enzimas dessas 

vias ainda não foram caracterizados (DÍAZ et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Rotas de degradação de compostos aromáticos. O composto pode ser catabolizado aerobicamente 

pela via clássica (a) ou por uma via híbrida (b). Em ambas as vias uma etapa de ativação inicial (azul), 

desaromatização\clivagem do anel aromático (vermelho) e posterior degradação dos metabólitos centrais 

(realizado na via inferior) (verde), podem ser identificados. A clivagem orto de catecol (via central do c-

betoadipato) e a via híbrida benzoil-CoA convergem no intermediário β-cetoadipil-CoA comum. As setas 

laranjas correspondem à via de degradação anaeróbia do benzoato. As abreviaturas são: OX, oxigenase de 

hidroxilação de anel; DH, di-hidrodiol desidrogenase; DOX, dioxigenase de clivagem em anel; EX, aril-CoA 

epoxidase. As setas azul e vermelha correspondem a via superior de degradação. Fonte: Díaz et al., 2013 (com 

modificações). 
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 Estudos sobre a degradação anaeróbia dos hidrocarbonetos são recentes quando 

comparados às vias aeróbias, e muitas das descobertas sobre o mecanismo de degradação na 

ausência de oxigênio têm sido mencionadas como inéditas na bioquímica de degradação desses 

compostos (GIBSON; HARWOOD 2002). Muitos desses estudos fornecem informações 

importantes, mas incompletas, sobre os principais caminhos envolvidos na degradação 

(EGLAND et al., 1996). O mecanismo geral utilizado pelas bactérias degradadoras para 

metabolizar diversos compostos aromáticos, incluindo fenóis, aromáticos halogenados e 

fenilpropanóides, ocorre por ação da esterase, com subsequente redução e clivagem do anel 

aromático (HEIDER; FUCHS, 1997) realizada por uma CoA redutase específica (Figura 4). 

1.4  Fatores abióticos que influenciam na biodegradação microbiana 

 A biodegradação é uma técnica viável e econômica para a remediação de ambientes 

contaminados com hidrocarbonetos do petróleo. Entretanto, fatores como temperatura, 

nutrientes, salinidade e tipo de solo, influenciam as taxas de biodegradação (VARJANI et al., 

2017). 

A temperatura exerce uma função primordial na biodegradação, ao provocar alterações 

no estado físico dos hidrocarbonetos e na taxa de crescimento dos microrganismos. Altas 

temperaturas, aumentam a solubilidade dos poluentes e diminuem a viscosidade. Em baixas 

temperaturas a viscosidade do poluente aumenta, a volatilização de alcanos tóxicos de cadeia 

curta e a solubilidade na água diminuem (VARJANI; UPASANI, 2017). 

Concentrações dos nutrientes fósforo, nitrogênio e carbono devem ser significativas para 

o crescimento microbiano adequado e consequente sucesso do processo de degradação. A 

proporção C:N:P de 100:10:1 tem sido comumente utilizada afim de garantir um meio 

equilibrado para o crescimento microbiano (DIAS et al., 2012).  

Elevadas concentrações salinas diminuem a disponibilidade dos hidrocarbonetos, em 

razão dos sais solúveis reduzirem a solubilidade dos compostos orgânicos hidrofóbicos na água. 

Apesar disso, ambientes hipersalinos não são um impedimento ao processo de degradação, uma 

vez que a atividade microbiana só é afetada por flutuações de sal em concentrações abaixo ou 

acima  do crescimento ótimo dos microrganismos em estudo (MARTINS; PEIXOTO, 2012). 

Os tipos de solos são de grande importância para o sucesso da biodegradação. Solos 

argilosos possuem baixa permeabilidade, o que dificulta a distribuição e transporte de nutrientes, 

oxigênio e água, ocasionando baixa taxa de degradação. Já os solos arenosos, possibilitam 

melhor transferência de oxigênio e consequentemente maior taxa de degradação. 
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1.5 Diversidade microbiana 

Apesar da importância e do aprimoramento das técnicas baseadas em cultivo, esse método 

muitas vezes subestima a diversidade taxonômica e metabólica da microbiota. Isso se deve a 

limitações quanto a capacidade dos meios de cultivo em suprir todas as necessidades metabólicas 

dos microrganismos (RODRIGUES, 2011). Desta forma, grande parte da diversidade 

microbiana não foi caracterizada funcionalmente (WU et al., 2009), sendo muitas das enzimas 

conhecidas identificadas em estudos de laboratório com culturas puras de microrganismos 

(POPOVIC et al., 2017). Levando-se em conta a importância dos microrganismos cultiváveis 

em aplicações industriais, na qual muitas proteínas produzidas são utilizadas para produção de 

biocombustíveis, cosméticos e antibióticos, supõe-se que os microrganismos não cultiváveis 

possuam um amplo potencial para descoberta de novos biocatalisadores e clusters de genes 

biossintéticos (OULAS et al., 2015). Com o surgimento de métodos independentes de cultivo 

foi possível o acesso ao genoma de microrganismos não cultiváveis contornando assim as 

limitações dos métodos tradicionais de cultivo.  

O sequenciamento direto do DNA proporciona informações importantes sobre a 

capacidade metabólica e o modo de vida dos microrganismos nos mais diversos ambientes 

(TRINGE et al., 2005). Com o aperfeiçoamento das técnicas já existentes e surgimento do 

sequenciamento de nova geração (NGS), a pesquisa de microbiomas cresceu rapidamente 

(BREITWIESER et al., 2017). Áreas de pesquisa como a metagenômica, caracterizada como a 

análise do DNA total de comunidades microbianas presentes em uma amostra sem a necessidade 

de cultivo, adquiriram avanços significativos. Desta forma, amostras de vários ambientes de 

ecossistemas terrestres e aquáticos, pele humana e intestino têm sido sequenciadas. Os estudos 

metagenômicos têm abordado questões sobre a composição, diversidade e funcionamento de 

comunidades microbianas em ambientes diversos (LINDGREEN et al., 2013).  

A comunidade microbiana de um determinado ambiente pode fornecer uma grande 

diversidade de novas enzimas e biocatalisadores com aplicações em muitas áreas 

biotecnológicas (COWAN et al., 2004).  

 

1.5.1 Metagenômica 

 

A metagenômica gera uma enorme quantidade de dados que podem ser usados para análise 

da composição taxonômica e\ou funcional de uma amostra (LINDGREEN et al., 2013). Essa 
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tecnologia pode fornecer informações sobre a complexidade de funções e interações entre 

membros de uma comunidade microbiana, além de uma capacidade inestimável de 

bioprospecção, proporcionando a identificação de enzimas de interesse industrial, como lipases, 

celulases, amilases, quitinases, esterases e enzimas envolvidas na síntese de biotina, entre outros 

(OULAS et al., 2015). A aplicação dessa ferramenta na indústria, inclui a identificação de novos 

antibióticos, medicina e biorremediação (BASHIR et al., 2014).  

Duas metodologias podem ser utilizadas para o estudo metagenômico: a metagenômica 

shotgun que consiste no sequenciamento de todo DNA da amostra, e a metagenômica de 

amplificação do gene marcador RNAr 16S (GILBERT; DUPONT, 2012; OULAS et al., 2015; 

QUINCE et al., 2017). Entretanto, alguns autores têm sugerido a denominação dessa última 

abordagem como metataxonômica, por se tratar do sequenciamento de um único gene, enquanto 

que no sequenciamento shotgun é realizado um sequenciamento aleatório, sem a seleção de 

qualquer gene (MARCHESI; RAVEL, 2015; SCHOLZ et al., 2016; BREITWIESER et al., 

2017). O método utilizado para estudos metagenômicos depende do objetivo da pesquisa. Na 

metagenômica shotgun, o DNA é fragmentado, sequenciado em pequenos fragmentos e 

posteriormente reconstruído em sequências consenso. Devido ao sequenciamento de todos os 

genomas da amostra, fornece muita informação sobre a microbiota do ambiente, permitindo 

abordar questões sobre que microrganismos estão presentes, qual a  função que exercem e como 

interagem (OULAS et al., 2015). A metagenômica com gene marcador permite sequenciar genes 

marcadores evolutivamente conservados, como o  RNAr 16S e o  RNAr 18S de bactérias e 

arqueas, respectivamente, fornecendo informações sobre a composição taxonômica da amostra. 

Diante dessas possibilidades tornou-se possível a análise quantitativa e qualitativa não só dos 

microrganismos cultiváveis, mas também dos não cultiváveis presentes nas amostras ambientais 

(GILBERT; DUPONT, 2012; QUINCE et al., 2017).  

Apesar das diferentes alternativas de análise e da quantidade de dados gerados por meio 

do sequenciamento direto do eDNA (do inglês, environmental DNA), o principal objetivo da 

metagenômica aplicada é a expressão de genes recuperados de um determinado ambiente em um 

hospedeiro cultivável (BASHIR et al., 2014). Portanto, a associação dessa ferramenta à 

bibliotecas metagenômicas (Figura 5) clonadas em vetores com posterior sequenciamento dos 

insertos, é uma abordagem mais interessante, pois permite investigar o potencial biossintético 

para novas moléculas biocatalíticas presentes nas comunidades microbianas (; SCHOENFELD 

et al., 2010; WILSON; PIEL, 2013). A construção de bibliotecas envolve os mesmos métodos 

de clonagem de microrganismos individuais e, embora conceitualmente simples, é um processo 
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tecnicamente complexo que envolve etapas como: isolamento do DNA; ligação em um vetor 

específico; construção da biblioteca; inserção do vetor em célula hospedeira e triagem dos clones 

(DANIEL, 2005). Esse método permite que grandes fragmentos de DNA sejam clonados em 

vetores, de modo que todo o metagenoma seja representado por quantidade expressiva de clones 

rastreáveis (DANIEL, 2005). 

 

 
Figura 5: Fluxo de Trabalho Metagenômico Geral. Diagrama gráfico resumindo os passos 

envolvidos em um fluxo de trabalho metagenômico típico. Fonte: Wilson e Piel (2013), com 

modificações. 
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Diferentes vetores estão disponíveis para a construção das bibliotecas. Entretanto, a 

escolha do vetor a ser utilizado depende do objetivo do estudo. Para a descoberta de 

biocatalisadores, por exemplo são utilizados vetores pBluescript SK (+/-) (Stratagene), pETBlue 

ou pTZBlue, pT7Blue (Novagen), vetores pCR-TOPO (Invitrogen), que suportam insertos de 

DNA até 10 kb (URBAN; ADAMEZAK, 2008). Para identificar não apenas enzimas, mas 

também vias metabólicas completas ou operons que codificam a biossíntese de metabólitos 

secundários em microrganismos (HANDELSMAN et al., 1998) são utilizados vetores como, 

cromossomos artificiais bacterianos (BAC), que suportam insertos de até 350 kb e fosmídeos e 

cosmídeos que aceitam fragmentos de DNA de até 45 kb (SCHLOSS; HANDELSMAN, 2003).  

A prospecção das bibliotecas para seleção de genes de interesse, pode ser feita por 

similaridade de sequência ou por expressão de uma determinada atividade biológica. A estratégia 

de expressão da atividade biológica também chamada de triagem funcional, possibilita acesso à 

genes totalmente desconhecidos, detectando apenas as enzimas que estão expressas 

(DELLAGNEZZE et al., 2016). Apesar da grande expansão de proteínas em bancos de dados 

públicos, muitas possuem funções incertas, desconhecidas ou são anotadas incorretamente 

(GERLT et al., 2011). Sendo assim, a triagem funcional de bibliotecas metagenômicas 

representa uma abordagem direta para identificação da função bioquímica para milhões de 

proteínas desconhecidas (UCHIYAMA; MIYAZAKI, 2009).  

Esse método promoveu uma grande expansão do número de novas enzimas. Um estudo de 

triagem enzimática de bibliotecas de genes ambientais, identificou três novas esterases 

dependentes de serina, além de uma nova subfamília de carboxilesterases (POPOVIC et al., 

2017). Em outro trabalho de triagem metagenômica foi possível identificar uma nova enzima 

com atividade de exonuclease (SILVA-PORTELA et al., 2016). Um estudo recente de triagem 

de metagenomas nas duas últimas décadas, revelou quase 6 mil genes, sendo 70% deles 

representantes de carboxilesterases e lipases (FERRER et al., 2016).  

Outra forma de abordagem de análise de bibliotecas é baseada em homologia de 

sequência, que é realizada com base em regiões conservadas de genes de interesse 

(DELLAGNEZZE, 2015). Envolve o desenho de iniciadores (primers) derivados de regiões 

conservadas de genes ou famílias de proteínas já conhecidas. Assim, apenas novas variantes de 

classes funcionais de proteínas conhecidas podem ser identificadas (HANDELSMAN, et al., 

1998; HANDELSMAN, 2005;). Esta estratégia tem se tornado atraente, pois permite a 

identificação de genes independente de sua expressão em um hospedeiro (LI et al., 2009). 

Entretanto, essa técnica se limita à identificação de homólogos de sequências conhecidas 
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(RABAUSCH et al., 2013). Além disso, a detecção de sequências de interesse não garante uma 

expressão eficiente do gene alvo em um hospedeiro heterólogo (FELCZYKOWSKA et al., 2012). 

Desde o surgimento da metagenômica um número expressivo de novos genes foram 

detectados, como pode ser verificado mediante identificação de enzimas envolvidas em diversos 

processos biotecnológicos (Tabela 1). 

A aplicação da metagenômica associada à construção de bibliotecas, tem sido promissora 

para a descoberta de genes envolvidos na degradação de hidrocarbonetos, contribuindo para o 

entendimento dos processos de biorremediação. Suenaga et al. (2007), por meio da análise de 

biblioteca metagenômica em fosmideo, encontraram 25 genes pertencentes a novas sub-famílias 

EDOs (Extradoil Dioxigenases) envolvidos no catabolismo de aromáticos (clivagem extradoil 

de anéis aromáticos de compostos intermediários di- ou tri-hidroxilados). Por sua vez, Duarte et 

al. (2017) identificaram 198 genes codificando para dioxigenases extradiol pertencentes à três 

superfamílias diferentes. Além da identificação de outros genes-chaves das vias metabólicas 

aromáticas que forneceram informações sobre enzimas envolvidas na ativação de compostos 

aromáticos. Em outro estudo com solo contaminado por petróleo, Terrón-González e 

colaboradores (2016) analisaram funcionalmente uma biblioteca em fosmídeo para a atividade 

extradiol dioxigenase usando os substratos catecol e 2,3-di-hidroxibifenilo e identificaram 58 

clones codificando a atividade extradiol da dioxigenase (EDO), sendo 10 destes pertencentes à 

novas subfamílias de EDOs tipo 1, sete a  famílias de EDOs tipo 2 e 17 pertencentes à família 

1.3. Vasconcellos et al. (2010) avaliaram o potencial da abordagem metagenômica através de 

biblioteca metagenômica e encontraram clones com capacidade de degradação de hexadecano 

acima de 70%. Aplicação desses clones em microcosmos artificiais associados a cepas 

microbianas também derivadas de reservatórios de petróleo, mostrou que tanto os clones 

metagenomicos como as cepas microbianas eram capazes de degradar vários compostos do 

petróleo. Sendo portanto uma estratégia inovadora com grande potencial de aplicação em 

biorremediação (DELLAGNEZZE et al., 2014). 
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Tabela 1: Enzimas identificadas por bibliotecas metagenômicas. Fonte: Ferrer et al., 2016 (com modificações). 

 

 

Enzima Fonte Método de triagem Referência 

 

 
 

 

 
 

 

Esterases 

 

Sedimento do mar profundo 
Solo de floresta, amostras de lama e praias 

Água rica em lama e sedimentos de Cislock (Lipukang, Tangkuban e Áreas de 

silerei da Indonésia) 
Água potável coletada perto de Wietze (Alemanha) 

Bacia anóxica hipersalina profunda "Urania" (Mar Mediterrâneo Oriental) 

Água potável 
Amostras de solo / sedimento (lodaçais, praias e florestas) 

Solo (não especificado) 

Lagos de soda queniana, Lago Elmenteita e Lago Crater 
Buracos de lama em campos solfatara 

Rumem de vaca 

Rumem de vaca 

 

Funcional 
Funcional 

Funcional 

 
 

Funcional 

Funcional 
 

Funcional 

Funcional 
 

Funcional 

Funcional 
Funcional 

Funcional 

 

 

Park et al., 2006 
Kim et al., 2006 

Rhee et al., 2005 

 
Elend et al., 2006 

Ferrer et al., 2005a 

 
Elend et al., 2006 

Kim et al., 2006 

 
Byun et al., 2006 

Rees et al., 2003 

Rhee et al., 2005 
Ferrer et al., 2005 

Reyes-Duarte, 2005 

 
 Lipases 

Sedimento plano das marés 
Água da lagoa 

Solo de floresta de Yuseong (Daejeon, Coréia) 

Solo e composto (origem não especificada) 
 

Funcional 
Funcional 

Funcional 

Funcional 

Lee et al., 2006 
Ranjan et al., 2005 

Lee et al., 2004 

Lammle et al., 2007 

Fosfatases Solo e composto (origem não especificada) Funcional Lammle et al., 2007 

 
β- lactamases 

Sedimentos frios de Edison Semount (sul da ilha de Lihir, Papua Nova Guiné) 
Sedimentos frios de escoamento 

PCR 
 

PCR 

Soeng et al., 2005 
 

Soeng et al., 2005 

Enzimas amilolíticas Junção do córrego Seoho (Suwon, Coreia do Sul) 
Lodo coberto de musgo 

Funcional 
Funcional 

Yun et al., 2004 
Yun et al., 2004 

β glucanases Intestino de ratos Funcional Walter et al., 2005 
 

Celulases 

Solo (não especificado) 

Rumem de vaca 

Lagos Soda do Quênia, Lago Elmenteita e Lago Crateres 

Mar Chukchi 

Funcional 

Funcional 

Funcional 

 

PCR 

Voget et al., 2006 

Ferrer et al., 2005b 

Rees et al., 2003 

 

Cotterell et al.,2005b 

 
Quitinases 

Habitats aquáticos diversos: Mar dos Sargaços e lago alcalino hipersalino 
(Mono Lake, Califórnia) 

Estuário da Baía de Delaware 

PCR 
 

Funcional 

LeCleir et al., 2005 
 

Cotterell et al., 1999 

Xilanases Intestino humano Funcional Hayashi et al., 2005 
Genes do metabolismo 

Poli-3-hidroxibutirato 

 

 

Lodos ativados e comunidades microbianas do solo 

 

Funcional 

 

Wang et al., 2006 

 

Álcool/Aldeído 

oxidoredutases 

Solos do campo de beterraba sacarina (Göttingen, Alemanha), Rio Grone 

(Alemanha), e Lago Solar (Egito) e solo sedimentar (com enriquecimento) 

Solo da floresta do vale de Jindong (Coreia) 

Funcional e PCR 

 

 
Funcional 

Knietsch et al., 2003a, b 

 

Lim et al., 2005 

 

Mono/di(oxigenases) 

Aqüífero basáltico da planície oriental do rio Snake; solo da floresta do vale de 

Jindong (Coréia) 
Solo de terras altas (Marburg, Hesse, Alemanha) 

PCR/Funcional 

PCR 
Funcional 

Erwin et al., 2005;  

Lim et al., 2005 
Ricke et al., 2005 

Lämmle et al., 2007 

 
Polifenol oxidase Rumem de vaca Funcional Beloqui et al., 2006 

 

Glicerol desidratase e diol 
desidratase 

Solos do campo de beterraba sacarina (Göttingen, Alemanha), Rio Grone 
(Alemanha) e Lago Solar (Egito) 

PCR Knietsch et al., 2003a 
 

 

Amidase 

Sedimentos marinhos: superfície de inundações salinas diárias (Paesens-

Moddergat, Holanda) 
Solo argiloso e lamas marinhas (com / sem enriquecimento) 

Funcional 

 
Funcional 

Gabor et al., 2004b 

 
Gabor et al., 2004b 

Carboxipeptidase Inseto intestinal da praga de milho (Helicoverpa armigera) PCR Bown et al., 2004 

Nitrilo hidratase Habitats terrestres e aquáticos (não especificado) Funcional Liebeton e Eck, 2004 
 

Genes de resistência a 

antibióticos 

Placa dentária e saliva humana 

Campo arável 

PCR 

PCR 

Díaz-Torres et al., 2003 

Courtois et al., 2003 
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1.6 Biorremediação utilizando organismos geneticamente modificados (OGMs)  

Embora alguns microrganismos possuam capacidade de degradação de muitos dos 

poluentes ambientais, os compostos mais recalcitrantes e tóxicos tendem a permanecer no meio 

ambiente (PARRILLI et al., 2010) não sendo eficazmente biodegradados. De acordo com Nath 

et al. (2014) a solução mais eficaz para otimizar o processo de degradação seria combinar o 

potencial dos microrganismos com o uso de enzimas. Graças aos avanços nas áreas de 

biotecnologia e biologia molecular tem sido possível a aplicação de organismos geneticamente 

modificados para fins de biorremediação. A engenharia genética possibilita modificar 

microrganismos e enzimas para que sejam ferramentas úteis na degradação de poluentes 

(WOLEJKO et al., 2016), ampliando a capacidade de degradação dos xenobióticos. Desta forma, 

muitos microrganismos têm sido modificados geneticamente para torná-los potentes 

biocatalisadores (PAUL et al., 2005).  

O emprego de microrganismos contendo propriedades desejáveis tem produzido cepas 

eficientes para a biorremediação, por possuírem afinidade com uma maior variedade de 

contaminantes (DIXIT et al., 2015). Esses microrganismos possuem potencial de aplicação em 

processo de biorremediação de solo, águas subterrâneas e em lodo ativado (MENN et al., 2008). 

Estudo realizado por Chaloupková  e colaboradores (2003) com uma variante da enzima 

haloalcano dehalogenase (envolvida na degradação de compostos cloroaromáticos) gerada por 

substituição de aminoácidos específicos no sítio ativo da enzima, resultou em aumento da 

atividade enzimática. A alteração do substrato da enzima bifenil dioxigenase (envolvida na 

degradação dos policlorobifenilos PCBs) nas cepas Pseudomonas sp. LB400 e Pseudomonas 

alcaligenes KF707 resultou na expansão da faixa de congêneres biodegradáveis  de  PCBs 

(KIMURA et al., 1997). Dellagnezze e colaboradores (2016) utilizaram um consórcio formado 

por clones obtidos de uma biblioteca metagenomica e uma linhagem de Bacillus subtilis para 

avaliar a capacidade de biorremediação em escala de mesocosmos. Os autores observaram que 

o consórcio favoreceu a degradação de hidrocarbonetos aromáticos. 

Alguns pesquisadores têm sugerido um maior potencial de degradação pelos 

microrganismos geneticamente modificados em comparação com os microrganismos naturais 

(ZHANG et al., 2015), os quais tem capacidade de degradar alguns componentes do petróleo 10 

a 100 vezes mais rapidamente que linhagens não transgênicas (EZEKIKA; SINGER, 2010). 

As técnicas de DNA recombinante afim de obter microrganismo degradadores incluem, 

novos genes, novos vetores para introduzir genes em um organismo hospedeiro, novos 
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mecanismos controlando a expressão gênica entre outras (JUWARKAR et al., 2010). Os genes 

mais utilizados em estudos de biodegradação de poluentes incluem os genes catabólicos de fenol 

(pheA, pheB, pheC, pheD e pheR), além dos genes merA e arsM para degradação dos metais 

pesados mercúrio (Hg) e  arsênio (As), respectivamente (DIXIT et al., 2015). Além disso, a 

produção de vias completas de degradação também é uma proposta interessante para 

biorremediação, uma vez que os microrganismos geralmente possuem apenas vias parciais 

produzindo muitas vezes moléculas  reativas ou tóxicas (JAFARI et al., 2013).  

Entretanto, a utilização de organismos geneticamente modificados possui algumas 

restrições para sua aplicação em ambientes contaminados, devido a instabilidade do material 

genético inserido (GHOSAL et al., 2016). Isso é justificado uma vez que a eficiência dos OGMs 

depende de sua capacidade de transportar o material genético de maneira estável. A transferência 

horizontal de genes para espécies nativas também é vista como um problema (PERPÉTUO et 

al., 2011). Desta forma, a utilização dos OGMs no ambiente deve ser seguida de uma rígida 

verificação de todas as possibilidades de efeitos indesejados que podem ser produzidos por esses 

microrganismos (PAUL et al., 2005). 
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2. OBJETIVO 

Identificar microrganismos e genes envolvidos na degradação de hidrocarbonetos e 

produção de biossurfactantes, a partir do resíduo do fluído de perfuração de poço de petróleo, 

utilizando abordagens metagenomicas.  

 

 

2.1 Objetivos específicos 

- Obter uma biblioteca metagenômica, utilizando o eDNA (DNA ambiental) extraído do 

resíduo de perfuração de petróleo; 

- Identificar enzimas envolvidas na degradação de hidrocarbonetos e síntese de 

biossurfactantes;  

- Avaliar o potencial biotecnológico dos clones obtidos para fins de biorremediação;  

- Isolar microrganismos com capacidade de degradação de hidrocarbonetos e produção de 

biossurfactantes; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 
A amostra utilizada para construção da biblioteca metagenômica consiste do resíduo de 

fluido de perfuração de poço de petróleo, que foi gentilmente cedido pela empresa Brasil 

Química e Mineração Industrial Ltda (BQMIL), localizada no município de Mossoró-RN 

(05°11′16″S de latitude e 37°20′38″W de longitude). A amostra foi coletada pela empresa 

durante a perfuração da fase de um poço terreste. A coleta foi realizada do início até o fim da 

perfuração do poço terrestre. Após a coleta, esse resíduo foi transferido para embalagens 

plásticas e transportado até o laboratório para extração do DNA e construção da biblioteca 

metagenômica. A análise físico-química do resíduo foi realizada pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). 

Posteriormente a obtenção da biblioteca (Figura 6), esta foi analisada funcionalmente para 

a atividade de degradação de hidrocarboneto. Em seguida, foi realizado o sequenciamento dos 

clones positivos nos testes funcionais e montagem de consórcios para biorremediação. 

Paralelamente a construção da biblioteca, também foi realizado o isolamento de microrganismos 

a partir do resíduo. A seguir, apresenta-se o fluxograma com as etapas para a realização do 

presente trabalho. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Fluxograma das etapas metodológicas desenvolvidas ao longo do trabalho. 
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3.1 Coleta e preparo da amostra do resíduo 

Para a construção da biblioteca metagenômica foi utilizada uma amostra de resíduo de 

fluido de perfuração de poço de petróleo, gentilmente cedida pela empresa BQMIL, localizada 

no município de Mossoró-RN. A amostra foi coletada pela empresa, por meio de uma sonda 

(peneira de separação) que separa o fluido de perfuração dos cascalhos e, em seguida, foi 

armazenada e transferida ao laboratório. 

  

3.2 Construção da biblioteca metagenômica  

3.2.1 Extração do DNA metagenômico 

Para a extração do DNA total presente no resíduo de perfuração foi utilizado o kit 

específico de extração de DNA de solo PowerSoil® DNA Isolation Kit (MoBio), seguindo as 

instruções do fabricante. Para a quantificação do DNA foi utilizado o Qubit® 2.0 Fluorometers, 

seguindo o protocolo do fabricante. A integridade do DNA extraído foi verificado através de 

eletroforese em gel de agarose 0,7%. A partir de 10 g de resíduo foi possível obter 50 µL de 

DNA com uma concentração de 9,1 μg.   

 

3.2.2 Fragmentação do DNA  

Para a fragmentação do DNA, foi realizada uma dupla digestão com as enzimas EcoRI 

(fermentas) e HindIII (fermentas). A reação foi realizada em 5 reações independentes, sendo 

constituídas de: 1 μg de DNA, 1X seu respectivo tampão, 1X BSA, 5 U de cada uma das enzimas 

e água ultrapura para o volume final de 20 μL. As reações foram mantidas a 37 ºC por 5 horas e 

inativadas à 80 ºC por 20 minutos. A digestão foi confirmada por meio da eletroforese em gel 

de agarose 0,7%. Após a digestão, as amostras foram unidas em 2 microtubos. 

 

3.2.3 Purificação da Amostra 

O DNA da amostra digerida, foi então purificado para obtenção na faixa de 2 à 6 kb. A 

purificação foi realizada utilizando o Kit GFX PCR DNA e Gel Band (GE Healthcare), e 

ressuspendido em 20 μL de água ultrapura autoclavada. Uma nova eletroforese em gel de agarose 
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0,7% confirmou a recuperação do DNA após a purificação, o qual estava pronto para a reação 

de ligação em vetor de clonagem. 

3.2.4 Preparação do Vetor 

O vetor de clonagem utilizado neste trabalho foi o plasmídeo pBC SK Stratagene (Figura 

7). Este vetor apresenta no múltiplo sítio de clonagem o gene lacZ que codifica a enzima β-

galactosidase. A inserção do DNA no sítio de clonagem do plasmídeo causa a interrupção desse 

gene, levando à perda da função da enzima,  permitindo a seleção dos clones positivos por meio 

de coloração branca em meio contendo X-gal. Além disso, apresenta um gene de resistência ao 

antibiótico cloranfenicol, que permite a seleção de colônias transformantes positivas, contendo 

o plasmídeo.  

O vetor pBC foi digerido com as enzimas EcoRI (NEB) e HindIII (NEB). A dupla digestão 

foi realizada a fim de evitar a recircularização do vetor. Assim, aproximadamente 2,5 μg do vetor 

de clonagem pBC foi linearizado em uma reação contendo: 14 U de cada enzima de digestão 

EcoRI (NEB) e HindIII (NEB), 1X seu respectivo tampão, 1X BSA e água ultrapura autoclavada 

para o volume final de 120 μL, sendo a reação mantida overnight a 37 ºC e 20 minutos a 80 ºC, 

para inativação das enzimas. Em seguida, a digestão foi confirmada por meio de eletroforese em 

gel de agarose 0,7%. O vetor digerido, foi então purificado para obtenção apenas de sua forma 

linearizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa e sítio de clonagem do plasmídeo pBC-SK. Descrição dos sítios de clonagem do vetor, 

com destaque para as sequências alvo do substrato das enzimas EcoRI e HindIII em caixas vermelhas. 

Fonte: http://www.molecularinfo.com. 

 

http://www.molecularinfo.com/
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A purificação foi realizada utilizando o Kit Gel Band (GE Healthcare), seguindo instruções 

do fabricante, e ressuspendido em 20 μL de água ultrapura autoclavada. Uma nova eletroforese 

em gel de agarose 0,7% confirmou a recuperação do vetor em sua forma linear após a 

purificação.        

3.2.5 Clonagem do DNA metagenômico 

Partindo das concentrações conhecidas da amostra e do vetor, foi estabelecido o volume 

necessário para a reação de ligação, seguindo a razão 3:1 (DNA: vetor). Para tanto, foi utilizado 

9,3 μL de vetor, 4 U de T4 DNA Ligase (Biolabs), 1X tampão NEB2 (Biolabs), 15 μL de DNA 

e  água ultrapura autoclavada completando o volume final para 35 μL. A reação foi mantida a 

16 ºC por 18 horas e inativada à 65 ºC por 10 minutos. Em seguida, purificada para retirada de 

sais e/ou impurezas. Para tanto, foi acrescentado ao tubo 1/10V de glicogênio (20 mg/mL), 

1/10V de NaOAc 3M (pH 5,2) e 2V de etanol absoluto. Posteriormente, foram mantidas por 1 

hora em freezer a -80 ºC, seguida por centrifugação a 12.100 x g por 20 min, lavagem dos 

precipitados com etanol 70%, nova centrifugação a 12.100 x g por 20 min, e então, permitidas 

secar a temperatura ambiente e ressuspendida em 15 μL de água ultrapura autoclavada e estocada 

a -20ºC.  

Para a transformação bacteriana, foi necessário tornar a cepa E.coli DH10B (F- endA1 

recA1 galE15 galK16 nupG rpsL ΔlacX74 Φ80lacZΔM15 araD139 Δ(ara,leu)7697 mcrA 

Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) λ-) eletrocompetente. Para tanto, uma colônia da cepa foi crescida sob 

agitação a 37 ºC por 18 horas em 2 mL de meio de cultura líquido Lysogeny Broth – LB 

(composição g/L: triptona, 10; extrato de levedura, 5; NaCl, 10). No dia seguinte, a cultura foi 

transferida para Erlenmeyer de 2 L contendo 250 mL de meio LB  líquido e mantida a 37 ºC sob 

agitação constante a 180 rpm. 

Obtida a densidade bacteriana a 600 nm entre 0,6-0,8, a cultura foi então distribuída em 

tubos cônicos de 50 mL, os quais foram centrifugados a 4 ºC por 15 minutos a 3200 xg. O 

precipitado foi ressuspendido em 10 mL de água ultrapura autoclavada gelada e, em seguida, o 

volume de água foi completado para 45 mL e novamente centrifugado à 4º C por 15 minutos a 

3200 xg, sendo o processo repetido completando o volume para 25 mL antes de nova 

centrifugação. O precipitado foi ressuspendido em 5 mL de glicerol 10% gelado e mais uma vez 

centrifugado a 4 ºC por 15 minutos a 3200 xg. Uma alíquota única de 750 μL de glicerol 10% 

gelado foi utilizada para ressuspender o precipitado em um dos tubos, sendo a mesma transferida 

para o tubo seguinte, ressuspendendo o seu precipitado. O procedimento foi repetido até que os 
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precipitados de todos os tubos estivessem unidos em um só tubo. Em seguida, alíquotas de 55 

μL foram distribuídas em microtubos previamente resfriados e mantidos em freezer -80 ºC até o 

momento do uso. 

Para transformação bacteriana, 2 μL da reação de ligação foi adicionado a 55 μL de 

bactérias eletrocompetentes, sendo o volume total, após eletroporação, adicionado em meio 

líquido SOC (composição do meio: triptona; extrato de levedura; NaCl 0,05; glicose 20% estéril 

e MgCl2 1M), previamente resfriado e incubado por 1 hora a 37 ºC sob agitação constante de 

180 rpm. A seleção dos transformantes foi realizada através de plaqueamento em meio LB ágar 

suplementado com 25 μg/mL do antibiótico cloranfenicol e 40 μg/mL de X-gal e incubação a 37 

ºC por 24 horas. As colônias brancas obtidas foram inoculadas em placas de 96 poços “deep 

weel” contendo, em cada poço, meio circle grow suplementado com 25 μg/mL de cloranfenicol 

e mantidas sob agitação por 22 horas a 37 ºC e 180 rpm.  

A confirmação do fenótipo branco, indicativo de provável presença de inserto, foi 

realizada a partir de re-plaqueamento em LB ágar suplementado com 25 μg/mL de cloranfenicol 

e 40 μg/mL X-gal e as placas mantidas a 37 ºC por 24 h. Culturas dos clones com fenótipo branco 

confirmado, foram crescidas em meio circle grow suplementado com 25 μg/mL de cloranfenicol, 

e mantidas em glicerol 50% em placas de 96 poços e estocadas em freezer -80 ºC. 

 

3.3 Seleção funcional  

Após a montagem da biblioteca metagenômica, iniciaram-se os testes funcionais em busca 

dos genes de interesse para este trabalho. Para a realização da seleção funcional, as colônias das 

placas-estoque foram inoculadas com o auxílio de um replicador de 96 dentes em uma placa de 

96 poços, contendo em cada poço: 1 mL de meio circle grow (Biomedicals) com 25 μg/mL do 

antibiótico cloranfenicol, e incubada a 37 ºC por 22 horas a 180 rpm. A partir das culturas 

crescidas, foram realizadas as seleções funcionais, retirando alíquotas da cultura crescida com o 

auxílio de micropipeta multicanal. 

 

3.3.1 Teste qualitativo preliminar de biodegradação de hidrocarbonetos  

Para avaliar a capacidade de degradação de hidrocarbonetos pelos clones, estes foram 

submetidos ao teste DCPIP (2,6- diclorofenol-indofenol), que tem como princípio a 

descoloração deste indicador redox. Este indicador, atua como uma avaliação indireta da 
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degradação, assim, quando os elétrons são liberados no ambiente pela atividade enzimática das 

células degradadoras dos substratos, este indicador é reduzido, mudando sua conformação 

estrutural e mudando, assim, do estado oxidado azul para o estado reduzido incolor.  

O teste 2,6-DCPIP foi realizado de acordo como descrito por Kubota et al. (2008), com 

algumas modificações, conforme descritas a seguir: 80 μL de cultura, de cada clone crescido (22 

horas) em placa de 96 poços, foram transferidos para seu poço correspondente em placa de 

poliestireno com 24 poços (com tampa) contendo 800 μL de meio líquido Bushnell-Haas (BH) 

(composição em g/L: 0,2 de MgSO4; 0,02 de CaCl2;1,0 de KH2PO4; 1,0 de K2HPO4; 1,0 de 

(NH4)2SO4 e 0,05 de FeCl3), onde foi adicionado 100 μL de DCPIP (37.5 µg/mL) e 5 μL petróleo 

bruto estéril (1% v/v). As placas foram, em seguida, incubadas em estufa à 37 ºC por um período 

de 7 dias, sendo observadas diariamente e fotografadas ao apresentar indício de degradação. 

Neste ensaio, E.coli DH10BØ (com plasmídeo vazio), apenas o meio de cultura com o DCPIP e 

o meio de cultura com petróleo e DCPIP, foram usados como controles negativos e 1% glicose 

1M, como controle positivo (em substituição ao petróleo). 

  

3.3.2 Re-transformação e re-confirmação dos fenótipos 

Os clones que apresentaram atividade positiva no teste funcional preliminar, tiveram seu 

DNA plasmideal extraído, para posterior re-transformação. O isolamento do DNA plasmidial 

dos clones, foi feito com o Kit GeneJET Plasmid Miniprep (ThermoFisher), de acordo com o 

protocolo do fabricante. A transformação dos clones foi feita pela técnica de eletroporação. Para 

tanto, 2 μL de cada reação de miniprep foi adicionado a 50 μL de bactéria competente, sendo, o 

volume total, após a eletroporação, adcionado em meio SOC e incubado por 1 hora a 37 ºC sob 

agitação constante de 180 rpm. A seleção dos transformantes foi realizada por meio de 

plaqueamento em meio LB ágar suplementado com 25 μg/mL do antibiótico cloranfenicol e 40  

μg/mL de X-gal e incubação a 37 ºC por 22 horas. As colônias brancas obtidas foram crescidas 

em meio circle grow suplementado com 25 μg/mL de cloranfenicol, e mantidas em glicerol 50% 

em placas de 96 poços e estocadas em freezer -80 ºC.  

Os clones foram então submetidos novamente ao teste DCPIP a fim de confirmar a 

atividade observada. Para tanto, foram inoculados em tubos cônicos de 15 mL, contendo 3 mL 

de meio circle grow suplementado com 25 μg/mL de cloranfenicol e 1% (v/v) de petróleo bruto 

estéril e transferidos para shaker a 37 ºC, 180 rpm por 22 horas. Em seguida, foram centrifugados 

a 4.000 xg por 5 minutos, lavados 2 vezes com meio Bushnell Haas (BH) e ajustada a densidade 
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óptica para 1. Assim, 800 µL de meio Bushnell Haas (BH) estéril, 100 µL de 2,6-DCPIP (37.5 

µg/mL), 80 µL da suspensão celular e 5 µL de substrato estéril (1% v/v) foram adicionados em 

tubos de ensaio, e as células cultivadas a 37 °C e 180 rpm por 7 dias, sendo observados 

diariamente e fotografados ao apresentar indício de degradação.   

A cepa E.coli DH10BØ (com plasmídeo vazio) foi utilizada como controle, além de 

glicose como controle positivo e ausência de fonte de carbono no controle negativo. A cor do 

meio observado foi utilizada para considerar a capacidade de degradação. Positivo, para a 

capacidade em degradar quando se apresentaram incolor (degradado) e negativo para a 

degradação, quando se apresentaram azul (não degradado).  

 

3.4 Confirmação da presença dos insertos ambientais 

Os clones que apresentaram atividade confirmada nos testes funcionais, tiveram seu DNA 

plasmideal extraído para confirmação da presença do inserto e posterior sequenciamento. 

O isolamento do DNA plasmideal dos clones foi feito usando o Kit GeneJET Plasmid 

Miniprep (ThermoFisher), de acordo com o protocolo do fabricante. A verificação dos insertos 

clonados no plasmídeo foi feita através de dupla digestão, como se segue: 1µg de DNA 

plasmidial, 5 U da enzima EcoRI (NEB) e HindIII (NEB), 1x tampão R (NEB) e água ultrapura 

autoclavada para o volume final de 50 µL. A reação foi mantida à 37 ºC por 3 horas e, em 

seguida, 80 ºC por 20 minutos, para inativação das enzimas. Em seguida, foi realizada 

eletroforese em gel de agarose 0,7%. Foram utilizados o pBC linear vazio e o marcador de massa 

molecular 1 Kb DNA ladder (Invitrogen) para visualização da presença dos insertos e dos seus 

respectivos tamanhos. 

3.5 Sequenciamento dos clones positivos 

O sequenciamento dos insertos positivos para os testes funcionais foi realizado utilizando 

a metodologia primer walking descrita por Sanger (1977). Os insertos foram sequenciados em 

ambas as extremidades com os primers T3 e T7 (Figura 7), separadamente, utilizando o 

sequenciador 3500 (Applied Biosystems®), de acordo com o protocolo do fabricante.  
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3.5.1 Análise das sequências dos clones 

As sequências geradas foram comparadas com sequências de proteínas do banco de dados 

GenBank do NCBI (National Center for Biotechnology Information) utilizando o programa 

BLASTx (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) para identificação dos genes presentes nos 

insertos. 

A predição de prováveis janelas de leitura aberta (ORFs) foi feita pelo programa ORF 

finder (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/). Todas as ORFS preditas foram usadas como 

queries no BLASTp.  

 

3.6 Crescimento em petróleo 

Para o crescimento em petróleo, os clones foram inoculados em Erlenmeyers de 250 mL 

contendo 50 mL de meio mineral Bushnell Haas (BH) com 0,1% de extrato de levedura e adição 

de 1% de petróleo bruto estéril (v/v) como única fonte de carbono.  

Os Erlenmeyers foram levados ao shaker à 180 rpm e 37 ºC. A cada 24 horas a densidade 

óptica a 600 nm foi medida do tempo 0 a 48 horas. A cepa E.coli DH10BØ (com plasmídeo 

vazio) também foi inoculada nas mesmas condições. Como controles, foram preparados 

Erlenmeyers nas mesmas condições acima, entretanto, sem a presença de petróleo.  

Para o crescimento dos consórcios em petróleo, os clones foram inoculados 

individualmente em meio circle grow com 25 μg/mL do antibiótico cloranfenicol, e o isolado 

16.1 em meio líquido Yeast Peptone Dextrose- YPD (composição em g/L: extrato de levedura, 

10; peptona ou triptona, 20 e glicose, 20). Em seguida, as culturas foram  incubadas a 37 ºC por 

22 horas a 180 rpm. Após esse período, cada cultura teve sua densidade óptica medida a 600 nm 

e ajustada para 0,1. As culturas foram, em seguida, cultivadas conjuntamente em meio Bushnell 

Haas (BH) contendo 0,1% de extrato de levedura com 1% (v/v) de petróleo bruto estéril, onde 

cresceram novamente a 37 ºC por 22 horas a 180 rpm, atingindo uma absorbância acima de 1,0 

a 600 nm. Após esse período o consórcio foi então centrifugado a 5000 xg por 1 minuto, o 

sobrenadante descartado e as células lavadas 2x em meio Bushnell Haas (BH) com correção da 

densidade óptica 600 nm para 0,1. Em seguida, os consórcios foram inoculados em meio mineral 

Bushnell Haas (BH) com 0,1% de extrato de levedura com adição de 1% (v/v) de petróleo bruto 

estéril como única fonte de carbono.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/
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3.6.1 Teste quantitativo de degradação de hidrocarbonetos 

O rastreio quantitativo com o indicador de 2,6-diclorofenol indofenol foi realizado de 

acordo com o protocolo de Obi et al.(2016), com modificações. Os clones foram inoculados em 

tubos de cônicos de 15 mL contendo 3 mL de meio de cultura circle grow suplementado com 25 

µg/mL de cloranfenicol e 1% de petróleo bruto estéril (v/v) e transferidos para shaker a 37 °C, 

180 rpm durante 22 horas. Os consórcios foram inoculados conforme descrito no item 3.6. Em 

seguida, as culturas dos clones e dos consórcios foram centrifugados a 4000 g durante 5 minutos, 

lavados 2 vezes com meio Bushnell Haas (BH), sendo a densidade óptica a 600 nm ajustada para 

1,0. Assim, 1170 μL de meio Bushnell Haas (BH) estéril, 300 μL de 2,6-DCPIP (37,5 μg / mL), 

1500 μL da suspensão celular e 30 μL de substrato estéril (1% petróleo) foram adicionados a 

tubos de ensaio e as células cultivadas a 37 °C e 180 rpm durante 7 dias, sendo observadas 

diariamente para a verificação da mudança de cor. E. coli DH10BØ (com plasmideo vazio) e 

glicose foram utilizados como controles negativos e positivos, respectivamente. Após o período 

de incubação, o meio líquido foi centrifugado a 13000 xg durante 15 minutos. O sobrenadante 

foi então analisado a 609 nm utilizando o espectrofotômetro (UV-VIS). A percentagem de 

biodegradação foi estimada da seguinte forma: 

% de degradação = 1 -  absorbância da amostra tratada   X  100% 

                    absorbância de controle 

 

3.7 Atividade de produção de biossurfactantes 

3.7.1 Teste de emulsificação 

Os clones foram avaliados quanto à capacidade de produção de biossurfactantes por meio 

do teste de emulsificação seguindo o protocolo de  Iqbal et al. (1995) com modificações. Para 

tanto, os clones foram inoculados em tubos cônicos de 15 mL, contendo 3 mL de meio circle 

grow e o antibiótico cloranfenicol (25 µg/mL) e crescidos à 37  ºC, 180 rpm por 22 horas. Em 

seguida, 1 mL da cultura foi adicionado a microtubos contendo 1 mL de querosene, e então, 

submetidos à agitação em vortex por 3 minutos. O índice de emulsificação após 24 horas 

(IE24%) foi calculado pela razão entre a altura da camada de emulsão e a altura total do sistema 

(medidas com paquímetro) multiplicada por 100. Como controle positivo foi utilizado SDS 10% 

e como controles negativos E.coli DH10BØ (com plasmídeo vazio) e meio circle grow. O teste 

foi realizado também com o sobrenadante, nas mesmas condições acima. 
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E24% =  altura da camada emulsificada x 100 

 altura total do sistema 

 

3.7.2 Dispersão do óleo 

 

O teste de dispersão do óleo é definido como um método eficaz para medir a atividade do 

biossurfactante, mesmo quando a atividade e a quantidade são baixas (MORIKAWA et al., 

2000). Para realização do teste, os clones foram inoculados em tubos cônicos de 15 mL, contendo 

3 mL de meio circle grow e o antibiótico cloranfenicol (25 µg/mL), e crescidos à 37 ºC, 180 rpm 

por 22 horas. Após o crescimento, 10 µL da cultura foi adicionado a placas de petri, contendo 

40 mL de água destilada e 10 µL de petróleo. As placas foram observadas quanto à formação de 

um halo ao redor do óleo, indicativo de produção de biossurfactante. Como controle positivo foi 

utilizado SDS (10%) e como controles negativos água e a cepa hospedeira E.coli DH10BØ (com 

plasmídeo vazio). O diâmetro do halo foi medido com o auxílio de um paquímetro digital. 

 

3.7.3 Ensaio de tensiometria 

A tensão interfacial foi medida por meio do tensiômetro do volume da gota - DVT50 de 

KRÜSS. Através desse método é possível determinar a velocidade na qual os emulsificantes 

reduzem a tensão interfacial. Isso ocorre através da medida do tempo entre o desprendimento de 

duas gotas, medido por uma barreira de luz a uma taxa de fluxo ajustada. Isso permite que o 

tempo entre o início de formação da gota até o desprendimento (interface age) seja 

predeterminada variando a taxa de fluxo. Assim, a tensão interfacial é medida como função da 

idade da interface. Para realização do ensaio, os clones foram inoculados em tubos cônicos de 

15 mL, contendo 3 mL de meio circle grow e o antibiótico cloranfenicol (25 µg/mL), e crescidos 

à 37 ºC, 180 rpm por 22 horas. Em seguida, 500 µL dessa cultura foram adicionados à 50 mL de 

meio circle grow com antibiótico cloranfenicol (25 µg/mL), com 500 µL de petróleo, e crescidos 

à 37 ºC, 180 rpm por 8 dias. Como controle negativo foi utilizado a bactéria hospedeira E.coli 

DH10BØ (com plasmídeo vazio) crescida na mesmas condições que os clones e como controle 

positivo SDS 2%. Após o crescimento, as culturas foram centrifugadas por 5 minutos a 5.000 xg 

e o sobrenadante obtido, utilizado para o ensaio de tensiometria. 
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3.7.4 Hidrofobicidade celular 

A hidrofobicidade celular dos microrganismos isolados foi determinada através da medida 

de adesão a hidrocarbonetos (MATH), seguindo o protocolo descrito por Rosenberg (1984) com 

modificações, conforme descrito a seguir. Para tanto, inicialmente os isolados foram crescidos e 

as células lavadas em tampão fosfato/ureia/Mg (composição: 22,2 g/L de K2HPO4.H2O; 7,26g/L 

de KH2PO4; 0,2 g/L de MgSO4.7H2O e 1,8g/L de ureia). Esse mesmo tampão foi utilizado para 

ressuspensão das células dos isolados após lavagem para correção da densidade óptica inicial 

(DO600) entre 0,6 a 0,8. Foram adicionados 2,4 mL de suspensão celular em tubos de vidro 

contendo 0,4 mL de cada hidrocarboneto testado (hexadecano, diesel, querosene, xileno, 

tolueno). Em seguida, os tubos foram agitados em vórtex por 2 minutos e repousaram durante 

20 minutos. Após esse tempo, a densidade óptica foi novamente medida e os valores de 

hidrofobicidade calculados através da seguinte equação: 

 

100 x {1- (DO da fase aquosa/DO da suspensão celular inicial)} 

 

3.8 Ensaios de biorremediação em microcosmos 

 Para o ensaio de biorremediação em microcosmos, foi utilizado o  resíduo de perfuração 

de poço de petróleo, a partir do qual foi obtido a biblioteca metagenomica, com a finalidade de 

avaliar a eficiência dos clones metagenomicos e do isolado bacteriano 16.1 (obtido em outro 

trabalho do grupo, a partir do mesmo resíduo de prefuração de poço de pétroleo) na degradação 

de hidrocarbonetos. O isolado 16.1 proposto como pertencente ao gênero Enterobacter, 

apresentou capacidade emulsificante e de crescimento na presença de petróleo em testes 

funcionais (dados não mostrados).  

Com base nos resultados de degradação obtidos por meio do teste DCPIP e do crescimento 

em petróleo foram selecionados 6 clones (1E10, 1E11, 2C12, 3G7, 8B7 e 8B8) em forma de 

pool formando o “consórcio clones”, e esse mesmo pool de clones com adição do isolado 

bacteriano (16.1) formando o “consórcio clones + isolado”, para os microcosmos.  

 

3.8.1 Montagem dos consórcios  

 Os clones foram inoculados individualmente em meio circle grow com 25 μg/mL do 

antibiótico cloranfenicol, e o isolado 16.1 (Enterobacter cloacae) em meio YPD. Em seguida, 
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as culturas foram  incubadas a 37 ºC por 22 horas a 180 rpm. Após esse período, cada cultura 

teve sua densidade óptica medida a 600 nm e ajustada para 0,1. As culturas dos clones e do 

isolado foram, em seguida, cultivadas conjuntamente em meio Bushnell Haas (BH) contendo 

0,1% de extrato de levedura e 1% de petróleo como únicas fontes de carbono (formando o 

consórcio clones + isolado). As culturas dos clones foram cultivadas conjuntamente em meio 

Bushnell Haas (BH) contendo 0,1% de extrato de levedura, 25 µg/mL de cloranfenicol e 1% de 

petróleo como únicas fonte de carbono (formando o consórcio clones).  Ambos os consórcios 

cresceram novamente a 37 ºC por 22 horas a 180 rpm, atingindo uma absorbância acima de 1,0 

a 600 nm. Esses consórcios foram então centrifugados a 5000 rpm por 1 minuto, o sobrenadante 

descartado e as células ressuspendidas em solução salina (NaCl 0,9%) com correção da 

densidade óptica 600 nm para 1,0.  

 

3.8.2 Montagem dos microcosmos 

Os microcosmos foram montados em frascos  Erlenmeyers de 250  mL, contendo 150 g 

de resíduo em cada um deles, sendo em seguida autoclavados à 121 ºC  por 60 minutos, sendo 

esse processo repetido 3 vezes, a fim de garantir a esterelização do resíduo. Após a esterilização 

do sedimento 15 mL de cada consórcio foi adicionado em cada Erlenmeyer. No controle do 

experimento foi adicionado solução salina sem os consórcios. Em seguida, 10 g de cada 

microcosmo foi adicionado a tubos falcon de 50 mL estéreis para avaliação da atividade 

desidrogenásica. Os frascos Erlenmeyers e os tubos falcon foram armazenados em temperatura 

ambiente (30 ºC) no escuro durante 30 dias. 

 A determinação da biodegradação foi realizada semanalmente (a cada 7 dias), por meio 

da atividade desidrogenásica durante 28 dias, e nos tempos 0 e 30 dias, através da cromatografia 

gasosa.  

 

3.8.3 Atividade desidrogenásica 

A atividade desidrogenásica foi estimada pela taxa de redução de TTC (trifeniletrazolium 

clorídrico) a TPF (trifenil formazan). O TTC funciona como aceptor final de elétrons, sendo, 

portanto, capaz de mensurar a atividade da enzima desidrogenase, através da quantificação do 

composto TPF (BARROS, 2007). 
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Para a análise da atividade desidrogenásica, a cada tempo de análise foram adicionados 2 

mL de solução de TTC (2%) a três microcosmos por condição (controle sem adição de cultura, 

consórcio C e consórcio C + I). Em seguida, os microcosmos foram agitados em vórtex para 

permitir o contato de todo o sedimento com a solução de TTC ou do tampão e, então, mantidos 

a 25 ºC por 24 horas. Após esse período, foram adicionados 10 mL de acetona a cada 

microcosmo, seguido de outra agitação vigorosa. As amostras foram centrifugadas a 4000 xg 

por 10 minutos e o sobrenadante teve sua absorbância medida a 485 nm e os valores obtidos 

foram quantificados utilizando-se o 1,3,5-trifeniltetrazólio formazan (SIGMA), a partir de uma 

curva padrão e leitura de absorbância à 485 nm. A curva padrão do Formazan é apresentada no 

apêndice A. 

 

3.8.4 Análise de cromatografia 

 

A análise de n-alcanos (nC8 a nC39) e dos hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), foi 

realizada pelo Centro de Tecnologias de Gás e Energias Renováveis (CTGÁS-ER) de acordo 

com o 8015D-Nonhalogenated Organics usando o método GC / FID em um cromatógrafo de 

gás (Thermo Scientific, modelo Trace 1310, com detector de ionização de chama). A coluna 

capilar utilizada foi sílica fundida TG-5SILMS (30 m x 0,32 mm x 0,50 μm). A porcentagem de 

degradação foi calculada pela seguinte expressão: Porcentagem de degradação = [(Controle- 

Tratamento) / Controle] x 100. 

 

3.8.5 Sequenciamento dos clones que compõem o consórcio 

O DNA do plasmidial dos clones foi isolado usando o Kit GeneJET Plasmid Miniprep 

(ThermoFisher), de acordo com o protocolo do fabricante. A qualidade e quantidade do DNA 

foram estimadas usando o Qubit® 2.0 Fluorometers. O passo inicial de sequenciamento requer 

a fragmentação do DNA para obter fragmentos de aproximadamente 400 pb. Para este propósito, 

a sonicação foi realizada em 5 ciclos, com o seguinte perfil: 10 segundos ligado e 10 segundos 

desligado e amplitude de 30 em sonicador Vibra cell  (Sonics).  

Em seguida, o DNA fragmentado foi ligado ao adaptador P1 e ao barcode do Ion Xpress 

e, concomitantemente, o nick foi reparado para completar a conexão entre o adaptador e a 

inserção de DNA. A seleção de tamanho da biblioteca foi realizada com o E-Gel SizeSelect 2% 

agarose (Invitrogen). A reação de amplificação foi estabelecida num volume final de 130 µl, 
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com o seguinte perfil de ciclo: 95 ºC durante 5 minutos; seguido por 8 ciclos de 95 ºC durante 

15 s, 58 ºC durante 15 s, 70 ºC durante 60 s. Após cada passo acima descrito, foi realizada uma 

purificação utilizando beads magnéticas do Kit Agencourt® AMPure® XP (Beckman Coulter). 

A preparação do molde foi conduzida utilizando o kit Ion PGM ™ Hi-Q View OT2 (Thermo 

Fisher Scientific). A biblioteca foi diluída e adicionou-se 26 pM a um mix master aquoso 

contendo Ion Sphere Particles (ISPs) nas proporções especificadas pelo fabricante. A emulsão 

foi criada usando um instrumento Ion OneTouchTM 2.  Após a PCR em emulsão, DNA positivos 

para ISPs foram recuperados e enriquecidos de acordo com os protocolos padrão. O primer de 

sequenciamento anelou ao DNA positivo para ISPs e a ligação da polimerase de sequenciamento, 

antes da carregar as ISPs no chip de sequenciamento Ion 318 V2. O sequenciamento da amostra 

foi conduzido de acordo com o protocolo do kit de sequenciamento de Vista Ion PGM ™ Hi-Q 

™ (Thermo Fisher Scientific). A corrida foi programada para incluir 850 fluxos para obter 

nucleotídeos de 400 pares de base, em média. A biblioteca foi sequenciada no Ion Torrent (PGM) 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA). 

 

3.8.6 Análise computacional 

Os dados obtidos pelo sequenciamento por NGS (plataforma Ion TorrentTM), foram 

primeiramente trimados com o software “Trim Galore” (argumentos padrão), que remove dos 

reads os adaptadores, assim como as extremidades de baixa qualidade. Os dados foram então 

submetidos à três softwares de montagem “de novo” distintos, sendo eles o Minia (v3), 

MEGAHIT (v1.1.3) e SPAdes (v3.11.1). O software Minia foi executado utilizando como 

parâmetro um K-mer de tamanho fixo (-kmer-size 31), enquanto o MEGAHIT utilizou uma 

escala variável (--k-min 21 e --k-max 141). O software SPAdes foi executado por último 

utilizando como referência os contigs montados previamente pelos softwares Minia e 

MEGAHIT (--trusted-contigs), assim como utilizando os dados sequenciados por Sanger (--

sanger). Essa estratégia buscou por montagens mais robustas, devidamente suportadas por 

diferentes softwares. O SPAdes, diferentemente do Minia e MEGAHIT, pode gerar como saída 

arquivos do tipo FASTG que, além de conter as sequências de DNA, assim como um arquivo 

FASTA genérico, também contém informações de grafo que indicam os possíveis caminhos que 

unem os diferentes contigs. A escolha dos melhores caminhos foi feita manualmente utilizando 

o software Bandage (v0.8.1) com a ajuda de alinhamentos baseados no BLAST (v2.2.31+; 

contigs alinhados com sequências de Sanger, vetor e E. coli). As sequências resultantes, livres 
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de contaminantes e vetor, foram então unidas às sequências de Sanger utilizando o software 

CAP3 a fim de complementar os contigs com sequências não identificadas pelo processo de 

montagem. Por fim, os contigs resultantes foram anotados utilizando FragGeneScan (v1.31; 

identificação de ORFs). As Open Reading Frames (ORFs) foram pesquisadas contra o nr 

BLASTp (sequências de proteínas não redundantes NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e 

UniProtKB (https: // www. uniprot.org/help/uniprotkb) bancos de dados processando um valor 

E mínimo de <1e-3 como limite.  

Em uma etapa final a anotação COG (Clusters of Orthologous Groups) foi realizada no 

EggNog-mapper (v.1.0.3) e GO (Gene ontology) no BLAST2GO para todos os genes.  O 

BLAST2GO também foi utilizado para calcular o conteúdo de guanina/citosina (% G + C). A 

partir destas predições, a anotação final das ORFs foi visualizada no programa 

DNAFeaturesViewer(https://edinburghgenomefoundry.github.io/DnaFeaturesViewer/index.ht

ml).  

 

3.9 Obtenção de bactérias isoladas 

 

As bactérias isoladas foram obtidas a partir dos consórcios L e Y provenientes do resíduo 

de perfuração (GUERRA et al., 2018). Para tanto, foram adicionados em frascos Erlenmeyers 

50  mL de meio Bushnell-Haas (BH), 1% da cultura dos consórcios e 1% de petróleo bruto 

estéril. Em seguida, foram levados ao shaker a 180 rpm e 37 °C durante 24 horas. Após esse 

período, 100 µL da cultura foi utilizada no plaqueamento da cultura pelo método spread plate 

em placas com BH ágar, 1% de petróleo e cloreto de trifeniltetrazólio (TTC) (10 mL de solução 

a 1% / L), reagente indicador da atividade de degradação do petróleo (OLGA et al., 2008). As 

placas foram transferidas para a estufa a 37°C durante 7 dias. Após esse período, as colônias 

com coloração rósea (indicativo de degradação) foram selecionadas e transferidas para tubos 

cônicos contendo 2 mL de meio LB ou YPD e levado ao shaker a 37 °C e 180 rpm. Após 48 

horas (período com maior crescimento), os isolados foram novamente plaqueados em meio rico 

ao qual foram inicialmente selecionados (LB ou YPD) contendo ágar, visando à confirmação do 

isolamento mediante a observação das colônias. Após a confirmação do isolamento das culturas, 

estoques em glicerol (50%) foram preparados e, em seguida, foram armazenados a -20 °C até a 

utilização.       

 

https://edinburghgenomefoundry.github.io/DnaFeaturesViewer/index.html
https://edinburghgenomefoundry.github.io/DnaFeaturesViewer/index.html
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3.9.1 Extração de DNA, quantificação e sequenciamento das bactérias isoladas 

A extração do DNA das bactérias isoladas foi realizada com o Kit UltraClean®Microbial 

DNA Isolation (MoBioLaboratories, lnc.), de acordo com as recomendações do fabricante. A 

qualidade e quantidade de DNA foi estimada por meio de gel de agarose (0,8%) e Qubit® 2.0 

Fluorometers. A reação de amplificação do gene 16S rDNA de bactéria foi realizada com uso 

de primers 27F (AGAGTTTGATCMTGGCTGAG) e 1525R (AAGGAGGTGWTCCARCC). 

As reações foram realizadas para um volume de 25µL, contendo 1 µL de DNA genômico, 2,5 

µL de tampão de PCR 10X, 0,75 µL de solução de MgCl 2 (50mM), 0,5 de dNTPs (10mM), 

1,25 µL do iniciador 27F, 1,25 µL do iniciador 1525R (10mM), 0,1 µL de Taq polimerase. Em 

seguida, foram submetidas a um termociclador programado para realizar uma desnaturação 

inicial de 2 minutos a 94 °C, seguindo de 35 ciclos de 45 segundos a 94 °C; 1 minutos a 55 °C; 

2 minutos a 72 °C e uma extensão final de 10 minutos a 72 °C. Os produtos de PCR foram 

purificados usando o kit CleanSweep™ PCR Purification e quantificados no Qubit® 2.0 

Fluorometers. A identificação dos isolados foi realizada no laboratório de Biologia Molecular e 

Genômica, UFRN pelo ABI 3500xl da Life Technologies, sequenciador que utiliza o método 

Sanger. 

 

3.9.2 Análise do sequenciamento das bactérias isoladas 

 Após o sequenciamento, os contigs foram gerados por montagem das sequências forward 

e reverse, usando o programa Geneious 9.0. O banco de dados de 16S RNAr EZ Taxon 

(http://eztaxone.ezbiocloud.net/) foi usado para identificar todos os contigs formados. Os 

melhores hits obtidos foram alinhados utilizando o muscle e utilizados na construção das árvores 

filogenéticas através do algoritmo de máxima-verossimilhança no software MEGA versão 5.0. 

Os melhores modelos para cada amostra foram testados e usados para calcular matrizes de 

distância evolutiva das árvores filogenéticas. Análise de bootstrap foi realizada com 1000 

repetições. Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661 e Escherichia coli 5.4 foram usados 

como outgroup. Métodos de máxima verossimilhança foi utilizado para confirmar a estabilidade 

das árvores. 

 

http://eztaxone.ezbiocloud.net/
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3.11 Análise estatística 

Todos os ensaios realizados foram feitos em triplicatas. A significância estatística dos 

resultados, foram determinadas utilizando a análise de variância (ANOVA) e aplicação de teste 

para comparação de médias (de triplicatas) pelo teste de Tukey (p<0,05). As análises estatísticas 

e gráficos, foram gerados utilizando o programa GraphPad Prism5 e 7. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análise físico-química do fluido de perfuração 

A partir da análise físico-química o resíduo de fluido de perfuração de poço de petróleo, 

foi caracterizado como bastante salino, arenoso e com elevada quantidade de matéria orgânica e 

carbono orgânico, como observado na tabela 2.  

             
 

 

           

          Tabela 2: Características físico-químicas do resíduo de fluido de perfuração de poço de petróleo 

Fluido de perfuração de petróleo 

pH (1:2.5) 7,53 

Carbono orgânico (g.dm-3) 69,71 

Matéria orgânica (g.dm-3) 120,25 

Nitrogênio (g.dm-3) 1,06 

Fósforo (mg.dm-3) 1 

Areia (g.Kg-1) 690 

Silte (g.Kg-1) 290 

Argila (g.Kg-1) 20 

Cálcio (cmolc.dm-3) 59,75 

Sódio (mg.dm-3) 3090 

Potássio (mg.dm-3) 793 

 

4.2 Construção da biblioteca 

Com a construção da biblioteca metagenômica a partir do resíduo, foram obtidos 1000 

clones, divididos em 11 placas de 96 poços. Todos os clones foram analisados funcionalmente 

para a atividade de degradação de hidrocarbonetos. 

 

4.3 Análise funcional preliminar para degradação de hidrocarbonetos 

A análise funcional dos clones da biblioteca metagenômica para a atividade de degradação 

de hidrocarbonetos foi realizada através do teste DCPIP, que revelou inicialmente 85 clones com 

possível atividade degradadora de hidrocarbonetos, até o sétimo dia de incubação. Esses clones, 

foram re-transformados e submetidos novamente ao teste colorimétrico DCPIP, para 

confirmação do fenótipo apresentado anteriormente, sendo a atividade confirmada para 60 
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clones. O 2,6-DCPIP funciona como aceptor artificial de elétrons. Assim, ao utilizar os 

hidrocarbonetos como substratos, esse aceptor passa do estado oxidado para reduzido com 

mudança de coloração de azul para incolor, respectivamente. A reação colorimétrica ocorrida 

durante o teste pode ser observada na figura 9. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 4.4 Análise das sequências nucleotídicas dos clones positivos 

Os clones que apresentaram atividade positiva para degradação de hidrocarbonetos foram 

sequenciados. Destes, 24 clones obtiveram boa qualidade de sequenciamento, os demais serão 

sequenciados novamente. As sequências obtidas para os 24 clones, foram comparadas com o 

banco de dados do NCBI, utilizando o programa BLASTX (The Basic Local Alignment Search 

Tool) do NCBI. O melhor hit para cada clone pode ser visualizado na tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Resultados do BLASTx, com e-value e porcentagem de identidade. 

Clone 

 

Gênero∕Espécie BLASTx E-value Identidade% 

1B2 T3 Halorientalis regularis hypothetical protein SAMN05216218_108186 
 

1e-09 39% 

1B3F Halomonas xianhensis glutamate synthase (NADPH) large subunit 

 

0.0 98% 

1B3 R Halomonas xianhensis CTP synthase 

 

0.0 88% 

1C10 T7 Halorientalis regularis hypothetical protein SAMN05216218_1393 
 

2e-43 59% 

1D12 R Halomonas lutea hypothetical protein  2e-58 84% 

1E10 F Halopiger xanaduensis LLM class F420-dependent oxidoreductase 
 

3e-102 84% 

1E10 R Natronorubrum bangense serine/threonine protein kinase 

 

7e-18 34% 
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Figura 8: Triagem funcional da biblioteca metagenômica. Análise da biblioteca metagenômica para atividade de 

biodegradação de hidrocarbonetos com indicador redox DCPIP para os clones (cada poço representa um clone 

diferente), em meio BH e petróleo como única fonte de carbono (1%v/v). Placas com clones positivos 

(incolor/rósea), com destaque para o controle positivo (com glicose 1% como única fonte de carbono) e o controle 

negativo (DH10BØ).  Placas com 7 dias de incubação. As setas indicam os clones com atividade de degradação. 
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1E11 F Saccharomonospora marina AMP-forming long-chain acyl-CoA synthetase 

XMU15 

 

2e-53 86% 

1E11 R Saccharomonospora marina GGDEF domain-containing protein 

 

2e-47 91% 

1F1 F Aliifodinibius roseus hypothetical protein 
 

1e-135 70% 

1F1 R Aliifodinibius roseus hypothetical protein 

 

3e-78 93% 

1G4 F Bacteroides fragilis hypothetical protein AC239_22870 

 

1e-100 81% 

1G8 F Hyphomicrobium sp. CS1BSMeth3 hypothetical protein 
 

4e-134 68% 

1G8 R Rhizobium sp. CF122 MFS transporter 
 

4e-100 72% 

1H1 T3 Halomonas lutea hypothetical protein 

 

2e-58 84% 

1H2 F Halococcus saccharolyticus hypothetical protein 3e-74 72% 

 

 

2B8 F Streptomyces sp. NRRL F-5135 hypothetical protein 

 

2e-11 31% 

2B8 R Amycolatopsis thermoflava hypothetical protein 
 

6e-33 60% 

2C5 F Halomonas anticariensis FP35 DSM 16096 hypothetical protein L861_16910 4e-55 63% 

2C5 R Gemmatimonas sp. SG8_17 hypothetical protein AMS18_06800 1e-28 44% 

2C12 F Halococcus agarilyticus hypothetical protein 

 

6e-25 76% 

2C12 R Halococcus sediminicola hypothetical protein 

 

7e-72 74% 

3D1 F Nitrococcus mobilis Nb-231 Dihydropteroate synthase 

 

3e-62 62 

3D1 R Ectothiorhodospira sp. BSL triose-phosphate isomerase 
 

2e-62 57% 

3G4 F Halostagnicola larsenii metal-sulfur cluster biosynthetic enzyme 

 

1e-54 55% 

3G7 F Mesorhizobium erdmanii ABC transporter ATP-binding protein 

 

2e-54 55% 

3G7 R Pelagibacterium luteolum glucose/mannose transport system substrate-
binding protein 

6e-166 
 

82% 
 

 

 
 

3H11 F Natrinema sp. J7-2 

 

hypothetical protein 4e-55 79% 

4C3 R Saccharomonospora marina LLM class F420-dependent oxidoreductase 

 

3e-78 83% 

7B5 T7 Halovenus aranensis hypothetical protein SAMN05216226_1266 
 

4e-26 32% 

7F5 F Pseudohongiella acticola hypothetical protein 

 

4e-87 66% 

7F5 R Pseudohongiella acticola C4-dicarboxylate ABC transporter permease 

 

3e-109 83% 

8B7 F Erythrobacteraceae MULTISPECIES: metal transporter 
 

3e-72 79% 

8B7 R Erythrobacter MULTISPECIES: CusA/CzcA family heavy metal 

efflux RND transporter 
 

9e-151 91% 

8B8 F Halomonas elongata probable oxidoredutase  

(short-chain dehydrogenase family) 
 

1e-49 100% 

8B8 R Halomonas elongata LysR family transcriptional regulator 5e-97 

 

71% 

8B11 F Marinobacter segnicrescens phospholipid/cholesterol/gamma-HCH transport 

system substrate-binding protein 

 

5e-76 93% 

8B11 R Marinobacter segnicrescens lipopolysaccharide export system protein LptC 2e-119 85% 
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Dos clones sequenciados, dez (1B2, 1D12, 1E10, 1E11, 1G8, 2C12, 3G7, 3H11, 8B7 e 

8B8), foram considerados com maior potencial de degradação através do teste DCPIP (mudança 

de cor em até 72 h). Estes clones foram selecionados para busca de ORFs. Apesar de se ter o 

sequenciamento completo dos clones, foi possível identificar ORFs completas (Tabela 4) em 

alguns dos clones. As ORFs mostraram similaridade com representantes das famílias: 

Halobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Halomonadaceae, Hyphomicrobiaceae, 

Pseudonocardineae e Alteromonadaceae.  

Os fragmentos de DNA presentes nestes clones variaram entre 2 à ≈ 6 kb de tamanho. 

No total, 11 ORFs completas (Tabela 4) foram identificadas, sendo quatro caracterizadas como 

hipotéticas, duas envolvidas na via de degradação de hidrocarbonetos, três relacionadas ao 

sistema de transporte ABC e duas em outras funções celulares (transdução de sinal e regulador 

transcricional).  

 

Tabela 4: Clones que apresentaram ORFs completas* (com tamanho igual ou superior a 100aa), apresentados com 

a similaridade encontrada no BLASTp, número de acesso no NCBI e porcentagem de identidade.  

Clone Orf N. acesso BLASTp Identidade 

1B2 T3 ORF1 163aa +2 WP_008096032.1 hypothetical protein 

Haloferax  prahovense 

63% 

1D12 R ORF2 214aa +3 WP_092849063.1 HAMP domain-containing protein  

Halomonas xianhensis 

94% 

1E11 F ORF6 145 aa -2 WP_009155595.1 hypothetical protein 

Saccharomonospora marina 

87% 

1G8 F ORF10 290aa -3 WP_072391215.1 ABC transporter substrate-binding protein 

Hyphomicrobium sp. CS1BSMeth3 

72% 

1G8 R ORF3 205aa +1 WP_007790238.1 LysE family translocator  

 Rhizobium sp. CF122 

72% 

2C12 R ORF1 171aa +1 WP_049998640.1 hypothetical protein 

Halococcus sediminicola 

74% 

3G7 F ORF 9 132 aa -1 WP_014130447.1 

 

ABC transporter ATP-binding protein de 

Pelagibacterium 

57% 

3G7 R ORF3 265aa +3 SDG69690.1 glucose/mannose transport system substrate-binding 

protein 

Pelagibacterium luteolum 

54% 

3H11 F ORF3 137aa +3 WP_049900326.1 

 

hypothetical protein 

Natrinema altunense 

 

81% 

8B8 F ORF5 117aa -1 OBX36089.1 2-(R)-hydroxypropyl-CoM dehydrogenase  

Halomonas elongata 

80% 

8B8 F ORF 10 105aa -3 CBV42728.1 probable oxidoreductase (short-chain dehydrogenase 

family)  

Halomonas elongata DSM 2581 

100% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/495371319?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=6FPT9X2S011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1224832362?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FRA3TND01T
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/496446750?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FRFUAKT01T
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1119415757?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FRKE3T1011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/495065413?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FRSRCNP011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/910083533?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FRYRBH4011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/503896453?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FS2D6M7011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1086650043?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FS80K6K011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/909656913?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FSC7JBE011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1041892932?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=6FSKJ8MS011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/307217458?report=genbank&log$=protalign&blast_rank=1&RID=AU83DWAC011
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4.5 Avaliação do potencial de degradação de hidrocarbonetos dos clones 

 

4.5.1 Crescimento em petróleo 

 

  Os 10 clones da biblioteca metagenômica (1B2, 1D12, 1E10, 1E11, 1G8, 2C12, 3G7, 

3H11, 8B7 e 8B8) que na análise funcional por meio do teste do DCPIP apresentaram maior 

potencial de degradação (mudança de cor em até 72 horas), foram avaliados quanto ao 

crescimento em petróleo (Figura 10). Seis clones (1E10, 1E11, 2C12, 3G7, 8B7 e 8B8) 

apresentaram maior crescimento quando na presença do petróleo (DO600 0,7- 0,8), que se 

confirmou pela análise de variância (ANOVA, p< 0,05) e pela própria observação visual de 

maior turbidez no meio. Sugerindo utilização do petróleo como fonte de carbono e energia. 

Enquanto que os clones 1B2, 1G8, 3H11 e 1D12, atingiram crescimento muito próximo ao 

tratamento sem petróleo, com densidade óptica entre 0,4 - 0,5, com exceção do clone 1B2, que 

atingiu DO ≈ 2,0.  
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Figura 9: Crescimento dos clones que apresentaram resultados positivos durante a busca funcional. Clones em 

meio BH + 0,1% de extrato de levedura com e sem petróleo (1% v∕v) e cepa E.coli DH10BØ que foi usada para 

construção da biblioteca metagenômica, como controle negativo. A confiabilidade dos resultados foi verificada 

pela análise estatística de variância (ANOVA, p<0,05).  
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A partir desses resultados, 6 clones (1E10, 1E11, 2C12, 3G7, 8B7 e 8B8), foram 

selecionados para os experimentos apresentados na sequencia. 

 

4.5.2 Teste de degradação de hidrocarbonetos com o indicador 2,6 DCPIP 

Para a avaliação do potencial de degradação foram utilizados diferentes substratos: o 

hexadecano, representante dos hidrocarbonetos alifáticos (com 16 carbonos); querosene, diesel 

e gasolina, constituídos por hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e naftênicos; xileno e tolueno 

como representantes aromáticos. Resultados positivos foram obtidos para todos os clones 

analisados, sendo diferentes substratos oxidados por eles. Apenas o substrato gasolina não 

apresentou resultados positivos para o teste (Tabela 5). 

          

 

Tabela 5: Análise de degradação de hidrocarbonetos pelos clones usando o aceptor 2,6 – DCPIP. 

                   *Os símbolos + e – indicam presença e ausência de degradação, respectivamente.  

 

 

A partir da mudança de cor do aceptor artificial de elétrons 2,6 diclorofenol-indofenol 

para incolor, foi possível estimar a taxa de degradação do petróleo bruto. O padrão da estimativa 

de degradação pelos clones indica claramente capacidade de degradação do petróleo. Os clones 

apresentaram capacidades distintas de degradação que variaram de 60 à 85% (Figura 11).  

Embora não haja uma diferença marcante entre os clones, todos apresentaram degradação 

superior ao controle negativo (E. coli DH10B com plasmídeo vazio), confirmando que a 

degradação observada é proveniente dos insertos clonados.  

 

Clones Hexadecano 

       1% 

Diesel 

     1% 

Gasolina 

1% 

Querosene 

1% 

Xileno 

      1% 

Tolueno 

1% 

Petróleo 

1%   

Glicose 

      1% 

Sem carbono 

 

1E11 - + - - - - + + - 

1E10 - + - - + - + + - 

2C12 - - - - - + + + - 

3G7 + - - + - - + + - 

8B7 - + - - - - + + - 

8B8 + - - - - - + + - 

E.coli DH10BØ - - - - - - - + - 
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4.6 Avaliação do potencial de produção de biossurfactantes  

4.6.1 Índice de emulsificação  

 

A avaliação da produção de biossurfactantes com propriedades emulsificantes, foi  

realizada pelo teste do índice de emulsificação em diferentes substratos, tais como: diesel, 

querosene e hexadecano. Entretanto, em nenhum dos clones foi observada produção de 

biossurfactante com propriedade emulsificante, conforme observado na figura 12. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estimativa da taxa de degradação em porcentagem do petróleo bruto pelos clones, usando o 

aceptor artificial de elétrons 2,6 DCPIP. E.coli DH10BØ (com plasmídeo vazio) e glicose como 

controles negativo e positivo, respectivamente. A confiabilidade dos resultados foi verificada pela 

análise estatística de variância (ANOVA, p<0,05). 

Figura 11: Índice de emulsificação dos clones em querosene, SDS 10% foi utilizado como 

controle positivo e meio de cultura BH como controle negativo. 

1E10 1E11 2C12 3G7 8B7 8B8 

Meio SDS10% 
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4.6.2 Dispersão do óleo 

Conforme descrito por Morikawa e colaboradores (2000) o teste de dispersão do óleo é 

eficaz para detectar a atividade do biossurfactante, mesmo em pequenas concentrações. Com 

relação a esse teste os clones mostraram-se positivos quanto à capacidade de dispersar o óleo, 

indicando possível produção de biossurfactante com essa propriedade (Tabela 6).    

  

 

                Tabela 6: Teste de dispersão do óleo. Diâmetro do halo da cultura e do sobrenadante em (mm) 

  

 

 

 

 

 

 

        *E.coli DH10B (com plasmídeo vazio) 

 

 

Dentre os clones testados, os que apresentaram maior diâmetro de formação de halo, 

foram: 2C12 e 3G7 (Figura 13). A confiabilidade do teste foi confirmada através do uso de água 

e SDS (10%) como controles negativo e positivo, respectivamente. 

 

    

 

 

 

 
 

4.6.3 Tensão interfacial 

 

Clone Cultura (mm) Sobrenadante (mm) 

1E11 3 4 

1E10 2 3 

2C12 5 5 

3G7 5 8 

8B7 4 4 

8B8 3 4 

*E.coli DH10BØ 1 1 

H2O 0 0 

SDS10% H2O 2C12 3G7 

Figura 12: Teste de dispersão do óleo com sobrenadante obtido após crescimento dos clones 2C12 e 3G7. Controle 

positivo com SDS (10%) e negativo com água. Seta em vermelho representa o deslocamento de óleo formado pela 

atividade dos surfactantes. 
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A tensão interfacial foi verificada apenas nos clones 2C12 e 3G7 que apresentaram maior 

diâmetro de halo no teste de dipersão do óleo. O sobrenadante da cultura desses clones ao longo 

do período de crescimento, foi utilizado para verificação da tensão interfacial. Os valores de 

tensão interfacial dos compostos produzidos durante o crescimento dos clones 2C12 e  3G7, 

controle negativo (meio de cultura com petróleo) e positivo (SDS 2%), pode ser verificado na 

figura 14. Apenas o clone 2C12 apresentou redução da tensão interfacial, quando comparado 

aos controles (meio de cultura- circle grow) e cepa DH10B de E.coli (com plasmídeo vazio). 

Essa redução da tensão é um indicativo de provável produção de biossurfactantes. Análises mais 

específicas de extração de biossurfactantes serão utilizadas com o intuito de favorecer a redução 

da tensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Testes de degradação de hidrocarbonetos com os consórcios  

 Após a montagem dos consórcios combinados formados apenas por clones (consórcio  

C) e pelos clones mais a adição do isolado Enterobacter cloacae (consórcio C+ I), estes foram 

submetidos aos mesmos testes realizados com os clones individualmente. Dessa forma, 

observou-se por meio do DCPIP que os consórcios foram capaz de oxidar todos os substratos 

analisados (Tabela 7).  

Figura 13: Tensão interfacial em mN/m2 ao longo do tempo (s 10-3) do sobrenadante dos clones 2C12 e 

3G7, e de E.coli DH10BØ. Controle positivo SDS 2%. Controle negativo: Meio circle grow. A 

confiabilidade dos resultados foi verificada pela análise estatística de variância (ANOVA, p<0,05), onde 

observou-se diferença estatística apenas para o clone 2C12 em relação aos controles. 
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Tabela 7: Análise de degradação de hidrocarbonetos pelos consórcios usando o aceptor 2,6 – DCPIP. 

*Os símbolos + e – indicam presença e ausência de degradação, respectivamente. Consórcio C = consórcio 

clones;  Consórcio C + I = consórcio clones + isolado (Enterobacter cloacae). 

 

 

Quanto a estimativa de degradação do petróleo bruto pelos consórcios, observou-se 

degradação semelhante à da glicose (controle positivo) com ≈ 100% de degradação (Figura 15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Com relação ao crescimento em petróleo, ambos os consórcios apresentaram crescimento 

mais rápido quando na presença de petróleo, sugerindo sua metabolização. Entretanto, maior 

crescimento foi observado no consórcio clones + isolado (Enterobacter cloacae) que atingiu 

densidade óptica de ≈ 1,7 em 72 horas, enquanto que o consórcio formado apenas por clones 

apresentou DO ≈ 1,2 no mesmo período, parecendo ter alcançado a fase estacionária. Na 

ausência de petróleo ambos os consórcios apresentaram menor crescimento com densidade 

óptica de ≈ 0,6 em 72 horas (Figura 16). 

 

Consórcios Hexadecano 

       1% 

Diesel 

     1% 

Gasolina 

1% 

Querosene 

1% 

Xileno 

      1% 

Tolueno 

1% 

Petróleo 

1%   

Glicose 

      1% 

Sem carbono 

 

Consórcio C + + + + + + + + - 

Consórcio C + I + + + + + + + + - 

Figura 14: Estimativa da taxa de degradação em porcentagem do petróleo bruto pelos consórcios, usando 

o aceptor artificial de elétrons 2,6 DCPIP. E.coli DH10BØ (com plasmídeo vazio) e glicose como 

controles negativo e positivo, respectivamente. 
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4.8 Teste de biorremediação em microcosmos com os consórcios 

O ensaio de biorremediação teve como intuito avaliar a eficiência dos clones 

metagenômicos e do isolado bacteriano 16.1, proposto como pertencente ao gênero Enterobacter 

(dados não mostrados), na degradação de hidrocarbonetos, uma vez foi observado degradação 

de diferentes classes de hidrocarbonetos pelos clones (Tabela 5) e pelo isolado. O potencial de 

biodegradação dos consórcios foi verificado pela atividade desidrogenásica e cromatografia 

gasosa, no próprio ambiente a partir do qual foram selecionados. A análise da atividade 

desidrogenásica durante os 30 dias de experimento é apresentado na figura 17. Durante esse 

período observa-se que o microcosmo controle (sem cultura) apresentou menor atividade 

metabólica microbiana que os dois consórcios, ao longo do período estudado. Dessa forma, por 

meio da atividade desidrogenásica foi possível observar diferenças expressivas entre os 

tratamentos (consórcio C e consórcio C+ I) e o controle. No período com 14 dias, observou-se 

maior atividade metabólica para ambos os consórcios.  

 

 

Figura 15: Crescimento dos consórcios em meio BH + 0,1% de extrato de levedura com e sem petróleo (1% v∕v). 

Controle: apenas meio de cultura e petróleo sem adição de cultura. A confiabilidade dos resultados foi verificada 

pela análise estatística de variância (ANOVA, p<0,05) 
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Com relação a remoção do total de alcanos e suas frações (C8-C32) por cromatografia 

gasosa, os consórcios C e C+ I removeram cerca de 14% e 42% de alcanos totais, 

respectivamente (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Atividade metabólica microbiana ao longo de 30 dias de ensaio para os consórcios C e C+I. Experimento 

controle = contém apenas resíduo de perfuração sem adição de microrganismos. O experimento consiste no 

tratamento do resíduo de perfuração com  adição dos consórcios C (consórcio clones)  e C+I (consórcio clones + 

isolado). Eixo Y (concentração de formazan µg/mL) e eixo X (tempo em dias do tratamento). A confiabilidade 

dos resultados foi verificada pela análise estatística de variância (ANOVA, p<0,05). 

Figura 17: Percentual de degradação de alcanos totais no resíduo de perfuração após 30 dias de 

experimento, quantificado por cromatografia gasosa. O experimento consiste no tratamento do resíduo 

de perfuração com a adição dos consórcios: C (consórcio clones) e C + I ( consórcio clones + isolado), 

respectivamente. A confiabilidade dos resultados foi verificada pela análise estatística de variância 

(ANOVA, p<0,05).  
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Quanto as frações de alcanos, observa-se que o consórcio C + I (clones + isolado) removeu 

entre 40% a 70% dos alcanos de cadeia média e longa (Figura 19), enquanto que no  consórcio 

C (clones) as maiores remoções foram observadas apenas para alguns alcanos de cadeia média, 

com remoções que variaram entre 14% à 40%. 

 

 

 

 

No que se refere aos hidrocarbonetos poliaromáticos, observa-se redução de HPAs de alta 

massa molecular (Figura 20) em ambos os consórcios. A porcentagem e os HPAs reduzidos 

foram semelhantes, em ambos os consórcios. Com exceção do benzo (a) antraceno e do criseno 

que foram reduzidos apenas no consórcio C+I (clones + isolado) e consórcio C (clones), 

respectivamente. Dentre os HPAs de baixa massa molecular, houve redução apenas do naftaleno 

com média de cerca de 80%, em relação a concentração inicial. 

 

Figura 18: Percentual de degradação das frações de alcanos para o consórcio  C+I (clones + isolado) a e 

para o consórcio C (clones) b, após 30 dias de experimento. 

a) b) 

Figura 19:  Percentual de degradação dos HPAs para o consórcio clones (a) e para o consórcio clones + 

isolado  (b), após 30 dias de experimento. 

a) b) 
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4.8.2 Análise taxonômica, classificação e anotação funcional das ORFs 

 

Após o sequenciamento completo dos insertos presentes nos clones, foram obtidos 6 

contigs. Características como número de ORFs, tamanho do contig e conteúdo CG, são descritas 

na tabela 8. Os contigs foram submetidos à análise de predição de ORFs e estas, em seguida, 

atribuídas à categorias COG (grupos ortólogos de proteínas) e GO (ontologia gênica) para 

verificação de suas potenciais funções. 

 
 
Tabela 8: Características dos insertos metagenomicos analisados. 

 

 

A atribuição taxonômica das ORFs revelou a presença de diferentes gêneros bacterianos 

(Halopiger, Aliifodinibius, Halomonas, Eritrobacter), todos pertecentes ao filo Proteobacteria, 

com exceção do clone 1E11 que foi afiliado ao filo Balneolaeota. 

 

4.8.2.1 Anotação funcional das ORFs previstas para os clones 

 

No clone 1E10, foram encontradas quatro proteínas: aldo/ceto redutase, NADH 

desidrogenase, proteína quinase serina/treonina proteina quinase e ativador da bacterio-opsina. 

A Aldo/ceto redutase e NADH desidrogenase foram atribuídas a categoria de funções 

moleculares do GO, tais como, atividade de oxidoredutase e transferência de elétrons, 

respectivamente. Categorias COG foram atribuídas a todas as proteínas, são elas: produção e 

conversão de energia (C), transdução de sinal (T) e transcrição (K) (Tabela 9).  

 

 

 

 
 

 Clone 1E10 Clone 1E11 Clone 2C12 Clone 3G7 Clone 8B7 Clone 8B8 

Tamanho do inserto (pb) 4.321  4.666 5.764 4.666 2.510 2.721  

Conteúdo GC (%) 67.9 48.0 61.8 61.8 56.8 55.6 

Número de Orfs preditas 4 4 4 5 2 3 

Número de Orfs atribuídas ao COG 4 3 3 5 2 2 

Filo representado Proteobacteria Balneolaeota Proteobacteria Proteobacteria Proteobacteria Proteobacteria 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1936987&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
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Tabela 9: Proteínas anotadas para o clone metagenomico 1E10 

*F (função molecular); *P (processo biológico) 

 

 

A organização das ORFs presentes neste clone encontram-se ilustradas na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O clone 1E11 possui quatro proteínas: sistema de resistência ao cobre multicopper oxidase, 

regulador de resposta de ligação a DNA, proteína contendo o domínio HAMP e uma proteína 

hipotética. Elas foram atribuídas a diversas categorias de funções moleculares do GO, tais como, 

ligação de íons de cobre, ligação ao DNA e atividade de quinase do sensor de fósforo. As 

proteínas foram atribuídas as categorias COG: transporte e metabolismo de íons inorgânicos (P); 

Orf Tamanho 

(aa) 

BLASTp Microrganismo E-value Filo Categoria 

COG 

Ontologia 

gênica (*F) 

Ontologia 

gênica (*P) 

Orf 24 468 serine/threonine protein kinase 

 

Halopiger aswanensis 2e-18 

 

Proteobacteria T atividade 

quinase 

fosforilação de 

proteínas 

Orf 16 210 aldo/keto reductase 

 

Halopiger aswanensis 7e-07 

 

Proteobacteria C atividade 

oxidoredutase 

óxido-redução 

Orf 9 213 bacterio-opsin activator 

 

Halopiger aswanensis 5e-29 

 

Proteobacteria K ---------- ---------- 

Orf 1 522 NADH dehydrogenase 

 

Halopiger aswanensis 5e-15 

 

Proteobacteria C transferência 

de elétrons 

cadeia 

transportadora 

de elétrons 

Figura 20: Representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (em pares de bases) do clone 

1E10 derivado da biblioteca metagenômica. As diferentes cores indicam as categorias funcionais dos 

genes. Setas rosa:   ORFs relacionadas ao metabolismo; Seta amarela: armazenamento e processamento de 

informações; Seta azul: processos celulares e sinalização.  
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transcrição (K) e mecanismo de transdução de sinal (T). Para a proteína hipotética não foram 

atribuídas categorias COG e GO (Tabela 10). 

 

 

Tabela 10: Proteínas anotadas para o clone metagenomico 1E11 

*F (função molecular); *P (processo biológico) 

 

 

A organização das ORFs presentes neste clone encontram-se ilustradas na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O clone 2C12 possui quatro proteínas: álcool desidrogenase (AdhP), ATPase de 

exportação de Cu+, transdução de sinal de histidina quinase e uma proteína hipotética. Elas foram 

atribuídas a categorias de funções moleculares do GO, tais como, atividade de oxidoredutase e 

ligação ao ATP. Foram classificadas nas categorias COG: produção e conversão de energia (C), 

Orf Tamanho 

(aa) 

BLASTp Microrganismo E-value Filo Categoria 

COG 

Ontologia gênica 

(*F) 

Ontologia gênica 

(*P) 

Orf 9 1230 copper resistance system 

multicopper oxidase 

Aliifodinibius sp. 

WN023 

0.0 Balneolaeota P ligação ao íon de 

cobre 

óxido-redução 

Orf 3 723 DNA-binding response 

regulator 

Aliifodinibius sp. 

WN023 

7.91e-151 Balneolaeota K ligação ao DNA regulação e 

transcrição 

Orf 4 1434 HAMP domain-containing 

protein 

Aliifodinibius sp. 

WN023 

0.0 Balneolaeota T atividade quinase do 

sensor de fósforo 

sistema de 

transdução de 

sinal de fósforo 

Orf 11 126 hypothetical protein Aliifodinibius sp. 

WN023 

5.07e-16 Balneolaeota ---------- ---------- ---------- 

Figura 21: Representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (em pares de bases) do clone 1E11 derivado 

da biblioteca metagenômica. As diferentes cores indicam as categorias funcionais dos genes. Seta amarela: 

armazenamento e processamento de informação; Seta azul: processos celulares e sinalização; Seta verde: 

metabolismo; Seta branca: sem atribuição COG. 
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transporte e metabolismo de íons inorgânicos (P) e mecanismo de transdução de sinal (T). Para 

a proteína hipotética não foram atribuídas categorias COG e GO (Tabela 11). 

 

 

 

Tabela 11: Proteínas anotadas para o clone metagenomico 2C12 

*F (função molecular); *P (processo biológico) 

 

 

A organização das ORFs presentes neste clone encontram-se ilustradas na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O clone 3G7 possui cinco proteínas que são: proteína transportadora de açúcar (ABC 

permease), isomerase de fosfato de açúcar/epimerase, transportadora de carboidrato (ABC 

permease), proteína de ligação ao substrato carboidrato (ABC transporte) e uma sn-glicerol-3-

fosfato de importação de proteína de ligação ao ATP UgpC, todas envolvidas no transporte 

Orf Tamanho 

(aa) 

BLASTp Microrganismo E-value Filo Categoria 

COG 

Ontologia gênica 

(*F) 

Ontologia gênica 

(*P) 

Orf 1  1575 Cu+-exporting ATPase 

 

Halomonas xianhensis 0.0 Proteobacteria P ---------- ---------- 

Orf 2 459 hypothetical protein 

 

Halomonas xianhensis 2.8e-89 Proteobacteria ---------- ---------- ---------- 

Orf 3 1140 alcohol dehydrogenase 

AdhP 

 

Halomonas xianhensis 0.0 Proteobacteria C atividade de 

oxidoredutase 

óxido-redução 

Orf 5  1383 signal transduction 

histidine kinase 

Halomonas xianhensis 0.0 Proteobacteria T ---------- ---------- 

Figura 22: Representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (em pares de bases) do clone 2C12 

derivado da biblioteca metagenômica. As diferentes cores indicam as categorias funcionais dos genes. Setas verde 

e amarela: ORFs relacionadas ao metabolismo; Seta azul: processos celulares e sinalização; Seta rosa: sem 

atribuição COG. 
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transmembranar e classificadas no processo biológico de transporte de carboidrato de acordo 

com a classificação do GO. Estas proteínas foram atribuídas a categoria COG de transporte e 

metabolismo de carboidratos (G) (Tabela 12).  

 

 

 

Tabela 12: Proteínas anotadas para o clone metagenomico 3G7 

*F (função molecular); *P (processo biológico) 

 

 

A organização das ORFs presentes neste clone encontram-se ilustradas na figura abaixo. 

 

 

 

Orf Tamanho 

(aa) 

BLASTp Microrganismo E-value Filo Categoria 

COG 

Ontologia gênica 

(*F) 

Ontologia gênica 

(*P) 

Orf  40 1083 sn-glycerol-3-phosphate 

ABC transporter ATP-

binding protein UgpC 

Pelagibacterium 

luteolum 

0.0 Proteobacteria G atividade de 

transporte 

transmembrana 

transporte 

transmembrana 

Orf 4 1077 carbohydrate ABC 

transporter substrate-

binding protein 

Pelagibacterium 

luteolum 

0.0 Proteobacteria G ---------- transporte 

carboidrato 

Orf 23 945 carbohydrate ABC 

transporter permease 

Pelagibacterium 

luteolum 

1.62e-30 Proteobacteria G ---------- transporte 

carboidrato 

Orf 49 384 sugar phosphate 

isomerase/epimerase 

Pelagibacterium 

luteolum 

6.7e-42 

 

Proteobacteria G atividade de 

isomerase 

 

Orf 10 927 sugar ABC transporter 

permease 

Pelagibacterium 

luteolum 

5.4e-72 Proteobacteria G ---------- transporte 

transmembrana 

Figura 23: Representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (em pares de bases) do clone 3G7 

derivado da biblioteca metagenômica. Todas as ORFs foram relacionadas a categoria COG de transporte e 

metabolismo de carboidratos.  
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O clone 8B7 possui uma proteína da família CusA / CzcA envolvida na atividade de 

transporte transmembrana de cátions de acordo com a classificação GO, e uma proteína menor 

classificada como um efluente RND de metal pesado. As proteínas foram atribuídas a categoria 

COG de transporte e metabolismo de íons inorgânicos (P) (Tabela 13). 

 

 

 

Tabela 13: Proteínas anotadas para o clone metagenomico 8B7 

*F (função molecular); *P (processo biológico) 

 

 

A organização das ORFs presentes neste clone encontram-se ilustradas na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Orf Tamanho 

(aa) 

BLASTp Microrganismo E-value Filo Categoria 

COG 

Ontologia gênica 

(*F) 

Ontologia gênica 

(*P) 

Orf  9 471 efflux RND transporter 

periplasmic adaptor 

subunit 

Erythrobacter 3.48e-07 Proteobacteria P ---------- ---------- 

Orf 2 116 CusA/CzcA family heavy 

metal efflux RND 

transporter 

Erythrobacter 1.28e-120 Proteobacteria P atividade de 

transporte 

transmembrana de 

cátion 

transporte 

transmembrana 

de cátion 

Figura 24: Representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (em pares de bases) do clone 8B7 

derivado da biblioteca metagenômica. As ORFs foram atribuídas a categoria COG de transporte de íons 

inogânicos e metabolismo. 
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O clone 8B8 possui três proteínas: superfamília 4'-fosfopantetheiniltransferase, regulador 

transcricional da família LysR e uma oxidoredutase da família SDR. Elas foram atribuídas as 

categorias de funções moleculares do GO, de atividade do fator de transcrição de ligação ao 

DNA e atividade de 2- (R) -hidroxipropil-CoM desidrogenase. Quanto as categorias do COG 

foram classificadas em transcrição (K) e produção e conversão de energia (C) (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14: Proteínas anotadas para o clone metagenomico 8B8 

*F (função molecular); *P (processo biológico) 

 

 

A organização das ORFs presentes neste clone encontram-se ilustradas na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Orf Tamanho 

(aa) 

BLASTp Microrganismo E-value Filo Categoria 

COG 

Ontologia gênica 

(*F) 

Ontologia gênica 

(*P) 

Orf  1 150 4'-phosphopantetheinyl 

transferase superfamily 

protein 

Halomonas elongata 6.46e-12 Proteobacteria ----- ---------- ---------- 

Orf 8 894 LysR family 

transcriptional regulator 

 

Halomonas elongata 0.0 Proteobacteria K atividade do fator de 

transcrição de 

ligação ao DNA 

regulação da 

transcrição 

Orf 15 831 SDR family 

oxidoreductase 

 

Halomonas elongata 5,79e-178 

 
Proteobacteria C atividade de 2- (R) -

hidroxipropil-CoM 

desidrogenase 

óxido-redução 

Figura 25: Representação esquemática do inserto totalmente sequenciado (em pares de bases) do clone 8B8 

derivado da biblioteca metagenômica. As diferentes cores indicam as categorias funcionais dos genes. Seta rosa:  

ORF relacionada ao metabolismo; Seta amarela: armazenamento e processamento de informação; Seta branca: 

não foi atribuída categoria COG. 
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4.9 Bactérias isoladas 

Dos isolados obtidos  a partir do resíduo de perfuração de poço de petróleo, dois isolados 

(P12 e R2) foram submetidos a testes preliminares de degradação de hidrocarbonetos e produção 

de biossurfactantes, os resultados são apresentados a seguir. O sequenciamento e análise 

taxonômica é apresentado na sequência. 

4.9.1 Avaliação do crescimento em petróleo 

 

Ambos os isolados (P12 e R2) revelaram aumento do crescimento na presença de petróleo 

e diminuição na sua ausência, sugerindo provável utilização deste como fonte carbono e energia 

(Figura 27). Durante a curva de crescimento foi possível observar um aumento de turbidez nos 

dois isolados quando na presença de petróleo, onde fica claro maior crescimento quando o 

petróleo é utilizado. Os isolados após 48 horas de crescimento na presença de petróleo, parecem 

ter atingido fase estacionária, o mesmo pode ser observado quando na ausência de petróleo, para 

esse mesmo período.  

 

 

 

 

4.9.2 Produção de biossurfactantes 

 

O teste de emulsificação foi realizado para avaliar a produção de biossurfactantes com 

propriedades emulsificantes pelos isolados. Esse teste foi realizado após 48 horas de 

crescimento. Nesse tempo, o índice de emulsificação médio foi  ≥ 50%. Os isolados P12 e R2 

Figura 26: Crescimento dos isolados P12 e R2 (DO600) em meio BH + 0,1% de extrato de levedura com e sem 

petróleo. Controle positivo (meio BH + 0,1% de extrato de levedura, sem petróleo), controle negativo (meio BH + 

0,1% de extrato de levedura, com petróleo e sem cultura). A confiabilidade dos resultados foi verificada pela análise 

estatística de variância (ANOVA, p<0,05). 
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apresentaram emulsificação de 65% e 54%, respectivamente. O SDS (10%), utilizado como 

controle, apresentou valor médio de 70% (Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3 Medida de adesão a hidrocarbonetos (BATH) 

 

Células dos isolados P12 e R2 foram avaliadas quanto a aderência a hexadecano, diesel, 

querosene, xileno e tolueno. Conforme pode ser visto na figura 29, os isolados apresentaram 

diferenças na aderência em função de cada substrato testado. Tendo o isolado R2 apresentado os 

melhores resultados, com percentuais de hidrofobicidade > 80% para os substratos hexadecano 

e querosene e 60%  para o diesel. Não foi observado hidrofobicidade para os substratos xileno e 

tolueno. No isolado P12 foi observado percentual de hidrofobicidade apenas para o hexadecano 

(66%).  

 

 

 

Figura 27: Índice de emulsificação dos isolados P12 e R2 (DO600) em relação ao querosene, após 48 h de 

crescimento. Meio YPD (controle negativo) e SDS (10%) controle positivo. A confiabilidade dos resultados 

foi verificada pela análise estatística de variância (ANOVA, p<0,05). 
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4.9.4 Análise taxonômica 

 

Com base na análise da sequência de genes  RNAr 16S, os isolados R2 e P12, apresentaram 

similaridade com espécies do gênero Bacillus e Brevibacillus, respectivamente, conforme pode 

ser visto na tabela 15. O isolado R2 apresentou identidade de 100% com a espécie, Bacillus 

subtilis subsp. stercoris D7XPN1(T) e o isolado P12 apresentou 97.37% de identidade com 

Brevibacillus formosus. 

 

 
Tabela 15: Resultado do alinhamento do gene 16S rRNA dos isolados utilizando o banco de dados do EzTaxon. 

 

 

As árvores filogenéticas pelo método de Máxima Verossimilhança, baseada em 

sequências 16S do gene RNAr foram construídas na tentativa de classificar os microrganismos 

Isolado Nome da espécie Cepa Identidade (%) 

R2 Bacillus subtilis subsp. stercoris 

Bacillus subtilis subsp. spizizenii 

Bacillus tequilensis 

D7XPN1(T) 

NRRL B-23049(T) 

KCTC 13622(T) 

100.00 

99.72 

99.72 

P12 Brevibacillus formosus 

Brevibacillus brevis 

Brevibacillus reuszeri 

 

DSM 9885(T) 

NBRC 15304(T) 

DSM 9887(T) 

97.37 

97.36 

97.19 

R2 
P12 

Figura 28: Hidrofobicidade celular dos isolados R2 e P12 em relação ao hexadecano, querosene, diesel, xileno e 

tolueno através do método da aderência microbiana a hidrocarbonetos (BATH), após 48 h de crescimento em 

meio BH com 0,1% de extrato de levedura e 1% de petróleo. A confiabilidade dos resultados foi verificada pela 

análise estatística de variância (ANOVA, p<0,05). 
 

 

https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Bacillus%20subtilis%20subsp.%20stercoris
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Bacillus%20subtilis%20subsp.%20stercoris
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Brevibacillus%20formosus
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Bacillus%20subtilis%20subsp.%20stercoris
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Bacillus%20subtilis%20subsp.%20spizizenii
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Bacillus%20tequilensis
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Brevibacillus%20formosus
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Brevibacillus%20brevis
https://www.ezbiocloud.net/taxonomy?tn=Brevibacillus%20reuszeri
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isolados. Conforme pode ser visto nas figuras 30 e 31,  as análises filogenéticas sugerem que as 

sequencias alvo podem representar candidatos aos clados sugeridos no alinhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Árvore filogenética da sequência parcial do gene RNA ribossomal 16S do isolado P12 e de 

microrganismos relacionados obtidos do banco de dados GenBank. As distâncias evolutivas foram baseadas no 

modelo de Tamura Nei e a construção da árvore filogenética foi obtida pelo método de Máxima verossimilhança 

com valores de bootstrap calculados a partir de 1000 re‐amostragens. As sequências dos genes RNA ribossomal 

16S das espécies  Escherichia coli e Methanocaldococcus jannaschii DMS 2661 foram utilizadas como outgroup. 

 

Figura 30: Árvore filogenética da sequência parcial do gene RNA ribossomal 16S do isolado R2 e de 

microrganismos relacionados obtidos do banco de dados GenBank. As distâncias evolutivas foram baseadas no 

modelo de Tamura Nei e a construção da árvore filogenética foi obtida pelo método de Máxima Verossimilhança 

com valores de bootstrap calculados a partir de 1000 re‐amostragens. As sequências dos genes RNA ribossomal 

16S das espécies  Escherichia coli e Methanocaldococcus jannaschii DMS 2661 foram utilizadas como outgroup. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Ambientes contaminados com petróleo têm se revelado como grandes bancos genéticos, 

contendo uma diversidade de microrganismos, cuja caracterização genética e funcional, por 

meio da aplicação metagenômica, possibilita a descoberta de novos genes e∕ou produtos gênicos 

de interesse biotecnológico. Dessa forma, a proposta do presente estudo foi identificar 

microrganismos e genes que possam contribuir com estratégias de biorremediação de ambientes 

contaminados com petróleo. Para isso, foram isolados microganismos e construída uma 

biblioteca metagenômica, a partir do resíduo de perfuração de petróleo, já caracterizado por 

possuir espécies e vias metabólicas relacionadas com a degradação de petróleo e síntese de 

biossurfactantes (GUERRA et al., 2018).  

A triagem funcional na busca por genes envolvidos na degradação de hidrocarbonetos 

por meio do DCPIP, foi bem sucedida com 85 clones apresentando potencial de degradação. 

Este teste colorimétrico descrito por Hanson et al. (1993) baseia-se na oxidação microbiana de 

hidrocarbonetos, na qual os elétrons vão sendo transferidos para diferentes aceptores de elétrons. 

A utilização de um aceptor artificial como o DCPIP (2,6 diclorofenol indofenol) permite  avaliar 

o consumo dos substratos-teste pelos microrganismos através da mudança de coloração azul 

(oxidado) para incolor (reduzido). Esta relação é inversamente proporcional ao tempo de 

mudança de cor, ou seja, quanto menor esse tempo, maior a capacidade de oxidação do substrato 

pelo microrganismo (HANSON et al., 1993). Diversos trabalhos tem utilizado esse teste para 

confirmar a capacidade de degradação de hidrocarbonetos em cepas microbianas (HANSON, 

1993; ELHANAFY et al., 2016; KUBOTA et al., 2008; VAN HAMME et al., 2000). Para 

Kubota e colaboradores (2008) esse teste além de simples é preciso na avaliação da degradação.  

Seis clones foram considerados os mais promissores para processos de biorremediação, 

por apresentarem menor tempo de descoloração do DCPIP. É sabido que muitos microrganismos 

possuem a capacidade de degradar o petróleo, mas possuindo diferentes habilidades de 

degradação para diferentes componentes do petróleo. Esse fato tem suporte na demonstração 

que culturas mistas apresentam menor tempo de descoloração de DCPIP (FAHMY et al., 2017), 

assim como menor tempo e maior eficiência de degradação avaliadas por cromatografia 

(RAHMAN et al., 2002), em comparação com as bactérias individuais, testadas sob as mesmas 

condições. 

De acordo com a quantificação do DCPIP, estes clones apresentaram taxa de degradação 

de cerca de 80% o que é bem significativo quando comparado a E.coli DH10BØ (cepa 
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hospedeira com plasmídeo vazio) que apresentou taxa de 17%, confirmando assim, que a 

degradação verificada é ocasionada pelas inserções de eDNA presentes nos clones. Essa taxa de 

degradação, quando comparada a isolados bacterianos citados na literatura, é considerada 

excelente uma vez que trata-se de clones com expressão heteróloga em  E.coli. Obi et al. (2016) 

ao analisarem a degradação por isolados bacterianos do lodo de petróleo bruto, obtiveram 

Pseudomonas sp, como melhor degradador, com taxa de degradação de 73,7%, utilizando o 

mesmo teste qualitativo de degradação que o do presente estudo.  

Em outro trabalho, Vasconcelos et al. (2009) avaliaram a degradação de diferentes 

hidrocarbonetos utilizando bactérias isoladas do reservatório da Bacia de Campos e encontraram 

taxas de degradação < 70%. De forma complementar, a versatilidade catabólica verificada nos 

clones, ao degradarem diferentes hidrocarbonetos (Tabela 5), contribui com o potencial destes, 

em processos de biorremediação em ambientes contaminados com petróleo e derivados, como 

observado quando utilizado os consórcios na degradação de petróleo bruto para o qual verificou-

se  estimativa de degradação de ≈ 100% (Figura 14).  

Além disso, foi observado crescimento mais eficiente dos clones na presença de petróleo 

em comparação com  E.coli DH10BØ e os tratamentos sem petróleo. Fato que sugere a utilização 

do petróleo como fonte de carbono e energia (Figura 9), corroborando com os resultados obtidos 

para degradação. O crescimento verificado tanto nos clones como em E.coli na ausência de 

petróleo, apesar de discreto, pode está relacionado a presença de extrato de levedura no meio de 

cultivo (Bushnell Haas). Alguns autores têm relatado que a adição de fontes de carbono de fácil 

acesso no meio de cultura contendo hidrocarbonetos, promove a expressão de enzimas 

envolvidas na degradação (SILVA, 2008; WANG et al., 2006). Aumento da atividade das 

enzimas  catecol 1,2 e catecol 2,3 dioxigenase em Pseudomonas aeruginosa TKU002, foi 

observado por Wang et al. (2006), quando o crescimento foi realizado em meio de cultura 

contendo outra fonte de carbono junto ao xenobiótico.  

Um dos fatores que mais afetam a biorremediação dos hidrocarbonetos é a baixa 

biodisponibilidade desses compostos aos microrganismos. Os hidrocarbonetos, principalmente 

os HPAs possuem baixa solubilidade aquosa e forte tendência a sorção no solo, que reduzem sua 

biodisponibilidade (GHOSAL et al., 2016). A utilização de biossurfactantes produzidos por 

alguns microrganismos, promove redução das tensões superficial e interfacial, aumentando a 

solubilidade e biodisponibilidade dos hidrocarbonetos (PACWA-PŁOCINICZAK et al., 2011) 

e, consequentemente, contribuindo para o processo de biorremediação. 
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O clone 2C12 exibiu uma sutil redução da tensão interfacial, que embora seja próxima aos 

controles (meio de cultura circle grow e E.coli DH10BØ) é estatisticamente significativa. Além 

do mais, o sobrenadante utilizado para o teste consiste em uma mistura de metabólitos 

produzidos pelo clone e não no biossurfactante concentrado o que poderia favorecer a redução 

da tensão. Uma vez que, tanto a redução da tensão superficial como interfacial dependem da 

concentração do surfactante (UZOIGWE et al., 2015). 

Muitos microrganismos são descritos como capazes de utilizar hidrocarbonetos como 

fonte de carbono e energia. Entretanto, devido a natureza complexa do petróleo, microrganismos 

individuais não conseguem promover sua degradação completa (BJORLYKKE, 2011). Dessa 

forma, a utilização de consórcios formados por microrganismos com diferentes capacidades 

enzimáticas são necessários para uma degradação mais rápida e eficiente desse composto 

complexo (DAS; KAZY, 2014). A exploração adequada do potencial dos microrganismos 

degradadores, através de técnicas modernas de biologia molecular, pode levar ao 

desenvolvimento de consórcios e organismos geneticamente modificados com potencial de 

biorremediação (SANA, 2015).  

Diferentes técnicas tem sido utilizadas para a obtenção de uma avaliação mais ampla do 

potencial de biodegradação no local contaminado e para monitorar mudanças na atividade dos 

microrganismos envolvidos na biorremediação (FALCÃO, 2014). Metodologias como a 

atividade desidrogenásica tem sido frequentemente utilizadas para avaliar a degradação de 

compostos organicos no solo (QUI et al., 2012).  

Os consórcios combinados (consórcio C = clones e consórcio C+I = clones + isolado) 

utilizados para avaliar a capacidade de degradação de hidrocarbonetos no resíduo de perfuração, 

por meio da atividade desidrogenásica, sugeriram atividade de degradação em ambos os 

consórcios, com elevada atividade metabólica durante o período monitorado. O aumento da 

atividade metabólica pode ser resultado do crescimento de microrganismos quando 

hidrocarbonetos são usados como fonte de carbono e energia (KUCHARSKI; JASTRZEBSKA, 

2005). Estudos tem mostrado uma correlação positiva entre o aumento da DHA (atividade 

desidrogenase) e a biorremediação de solos contaminados com hidrocarbonetos do petróleo 

(BENTO et al., 2003; MUTER et al., 2012). 

Os alcanos são importantes contaminantes do solo após derramamentos de petróleo 

(NOZARI M et al., 2018). Assim, a degradação desses compostos é de grande relevância em 

processos que visam a descontaminação de ambientes poluídos por petróleo e derivados. 
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Os consórcios C e C+I foram capazes de remover 14 e 42% do total de alcanos, 

respectivamente. Remoção de alcanos de cadeias médias (C11-C25) de cerca de 40 a 70% foi 

observada no consórcio C+I. O consórcio formado apenas por clones (consórcio C) removeu de 

14 a 40% dos alcanos de cadeia pequena e média. A produção de biossurfactantes pelo isolado 

Enterobacter cloacae pode ter favorecido a degradação de alcanos totais no consórcio C+I, 

tornando os hidrocarbonetos mais biodisponíveis para a degradação. O mesmo foi observado no 

crescimento em petróleo, no qual foi verificado maior crescimento deste consórcio, em 

detrimento do consórcio combinado de clones (Figura 15). 

Em outro estudo realizado por nosso grupo de pesquisa (GUERRA et al., 2018), foram 

obtidos dois consórcios microbianos a partir do resíduo de perfuração de poço de petróleo, 

através de enriquecimento e seleção em dois meios de cultura diferentes (LB e YPD). Após 77 

dias de monitoramento a percentagem de degradação de alcanos totais foi de 30% para o 

consórcio selecionado em meio YPD. Dellagnezze et al. (2016) usaram um consórcio combinado 

de clones metagenômicos e uma linhagem de Bacillus subtilis para investigar a degradação de 

hidrocarbonetos em escala de mesocosmos líquido. Ao comparar a atenuação natural com a 

bioaumentação, observaram degradação de praticamente todos os alcanos totais em ambos os 

tratamentos em 30 dias de monitoramento. No entanto, para atingir esse percentual de 

degradação, os autores imobilizaram o consórcio em esferas de quitosana. A imobilização 

microbiana favorece a alta concentração celular, baixa perda microbiana e maior tolerância ao 

meio ambiente (CERVANTES et al., 2003). No presente estudo, as taxas de remoção de alcanos 

foram obtidas com os microrganismos de forma livre, sujeitos as adversidades do meio.  

Os hidrocarbonetos poliaromáticos são persistentes poluentes ambientais com estrutura e 

toxicidade variadas. Alguns desses compostos possuem propriedades carcinogênicas e/ou 

mutagênincas (ABDEL-SHAFY; MANSOUR, 2016), sendo considerados como de prioridade 

ambiental segundo a Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA) 

dos Estados Unidos. Portanto, sua remoção do ambiente é crucial. Os consórcios combinados do 

presente estudo, se mostraram capaz de reduzir esses compostos, com preferência pelos HPAs 

de alta massa molecular com propriedades carcinogênicas e mutagênicas. Redução de compostos 

com quatro anéis, como benzo (a) antraceno e criseno foram maiores quando comparada ao 

benzo (a) pireno. De acordo com Caruso e Alaburda (2008), os hidrocarbonetos com quatro 

anéis aromáticos são biodegradáveis sob condições aeróbias, sendo que a velocidade de 

degradação diminui com o aumento do número de anéis.  
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O benzo (a) pireno é um dos poluentes ambientais mais bem estudados, devido a suas 

propriedades de carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade.  No presente estudo, foi 

observada redução desse composto em ambos os consórcios com percentagens que variaram 

entre 12 a 18% em relação a concentração inicial, após um período de 30 dias. Baldantoni et al. 

(2017) verificaram redução de 50% do benzo (a) pireno em mesocosmos, após 274 dias de 

monitoramento. Os autores atribuem esse resultado à baixa solubilidade e tendência a sorção no 

solo do benzo (a) pireno, que se torna menos disponível à comunidade microbiana e, 

consequentemente, menos degradável.  

A elevada degradação do naftaleno pode ser atribuída a sua maior volatilidade em relação 

aos demais HPAs analisados. O naftaleno é mais susceptível a processos físico-químicos, como 

temperatura (evaporação) e foto-oxidação, do que a processos biológicos (DOULGAS, 2005). 

Entretanto, Bacosa et al. (2018) encontraram taxa de degradação entre 60-80% de naftaleno em 

15 dias de monitoramento, a qual atribuíram a comunidade bacteriana presente no sedimento. 

Segundo esses autores, não foi encontrada perda abiótica significativa de hidrocarbonetos em 

outros trabalhos do grupo, sob as condições de incubação (25-30 ºC). 

De acordo com os resultados apresentados no presente estudo, para a degradação de 

hidrocarbonetos, considera-se que a utilização dos consórcios é uma alternativa promissora para 

aumentar a eficácia dos processos de biorremediação. A utilização dos clones em forma de 

consórcio provocou um aumento no potencial de degradação, que pode ser atribuído a 

diversidade enzimática encontrada nos insertos clonados. Quando em associação com 

Enterococus cloacae (isolado 16.1) a degradação teve um aumento significativo, demonstrando 

capacidade dos clones de sinergia com a comunidade autóctone do ambiente. 

A análise do sequenciamento dos insertos clonados, mostrou predomínio de 

microrganismos halófilos ou halotolerantes, em função da elevada salinidade do resíduo de 

perfuração, todos provenientes de bactérias. Características encontradas no resíduo de 

perfuração em estudo como, elevada matéria orgânica e solo arenoso favorecem o processo de 

degradação. Haghollahi et al. (2016) observaram remoção de 70% de hidrocarbonetos totais do 

petróleo (HTP) para solo arenoso e cerca de 20% para solo argiloso. 

Os ambientes extremos habitados pelos microrganismos halófilos possibilitam um amplo 

potencial biotecnológico, nos mais diversos campos, que vão desde a utilização de enzimas em 

processos industriais e tecnológicos à processos de biorremediação (MARGESIN; SCHINNER, 

2001). Alguns estudos, têm mostrado o potencial destes microrganismos em degradar 

hidrocarbonetos em diferentes concentrações salinas (AL-MAILEM et al., 2013; NIE et al., 
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2013; AL-MAILEM et al., 2010; WANG et al., 2010). Ademais, a funcionalidade de enzimas e 

proteínas desses microrganismos em elevadas concentrações salinas, as tornam de grande 

interesse para aplicações industriais (SINGH, 2017).  

As proteínas encontradas no presente estudo foram bem diversificadas e envolvidas em 

diversos processos celulares. As relacionadas ao processo de degradação incluem, a álcool 

desidrogenase (clone 2C12) que catalisa reações importantes na degradação de hidrocarbonetos 

alifáticos. Esta enzima atua nas vias de degradação dos alcanos (incluída na via dos ácidos 

graxos), cloroalcanos e cloroalquenos, naftaleno e de xenobióticos pelo citocromo P450.  

A aldo/ceto redutase (clone 1E10) pertence as oxirredutases dependentes de NADPH. Esta 

enzima atua na oxidação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Possuem uma ampla 

variedade de substratos, entre eles metabólitos carcinogênicos como os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos trans-di-hidrodióis (PENNING, 2015). A NADH desidrogenase é uma 

flavoproteína que contém centros de ferro-enxofre. É utilizada na cadeia de transporte de elétrons 

para geração de ATP.  

As desidrogenases de cadeia pequena (clone 8B8), pertencem a família de oxidorredutases, 

as quais são responsáveis pelo transporte de elétrons entre um doador e um receptor. Estas 

enzimas catalizam uma variedade de reações de óxido-redução (KALLBERG et al., 2002). Estão 

relacionadas ao metabolismo e biossíntese de ácidos graxos, além de atuarem como catalizadoras 

do metabolismo de carboidratos, lipídios e compostos aromáticos (PAPKE et al., 2013). 

Proteínas relacionadas a função de transporte (clone 3G7) foram associadas a superfamília 

de transportadores ABC. Esses transportadores, compreendem uma grande diversidade de 

proteínas de membrana relacionadas a uma variedade de funções na célula, entre elas a absorção 

de nutrientes (SCHNEIDER et al., 1998) sendo, portanto, uma importante via de entrada de 

nutrientes e substâncias para dentro da célula. Alguns estudos têm mostrado o envolvimento 

desses transportadores na absorção de compostos aromáticos (MACLEAN et al., 2011; HARA 

et al., 2010).  

A associação do sistema de transporte ABC, a clusters de genes envolvidos na degradação 

de hidrocarbonetos aromáticos, foi reportada por Egland et al. (1997) ao analisarem em conjunto 

de genes responsáveis pela degradação anaeróbia do benzoato.  

O domínio HAMP e o regulador de resposta de ligação ao DNA (clone 1E11) podem ser 

encontrados em associação, sendo relacionados ao processo de transdução de sinal da célula a 

alterações ambientais. Estas proteínas atuam como parte da via de dois componentes permitindo 

que os microrganismos detectem e respondam a mudanças ambientais. A adaptação de 
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microrganismos a ambientes poluídos é garantida a nível genético, pelo sistema de dois 

componentes e pela absorção e desintoxicação de nutrientes para responder às condições 

ambientais (DAS et al., 2015).  

Os reguladores transcricionais encontrados foram o ativador bacterio-opsin (clone 1E10) 

e o regulador pertencente a superfamília LysR. Reguladores da família LysR atuam na via do 

catecol e protocatecol (CARMONA et al., 2009) e são reconhecidos por desempenhar um papel 

importante na regulação dos genes responsáveis pela degradação dos hidrocarbonetos 

aromáticos (BINNEWIES et al., 2006). Este regulador foi encontrado em associação com as 

desidrogenases de cadeia curta (clone 8B8).  

A presença de genes de transporte e regulatórios, adjacentes a genes catabólicos, auxiliam 

na degradação de compostos aromáticos. Visto que, os genes transportadores realizam a 

absorção dos substratos aromáticos e os genes reguladores regulam ativamente a expressão dos 

genes catabólicos (FUCHS et al., 2011). Esse tipo de organização genética foi observada por 

Pieper (2005), ao analisar a via de degradação do clorocatecol nos microrganismos Waurtersia 

eutropha JMP134 (pJP4), B. cepacia 2a (pIJB1) e Delftia acidovorans P4a  e também por Sierra-

Garcia (2014) ao analisarem genes upstream de clone fosmidial com uma ORF codificando para 

a enzima dienolactona hidrolase (DLH) pertencente a via de degradação do clorocatecol. 

Para Yan e Wu (2017) nenhum gene envolvido na degradação dos hidrocarbonetos, atua 

sozinho. Estresses ambientais frequentes iniciam diferentes vias metabólicas. Em um estudo 

realizado por Wang et al. (2017) para verificarem as proteínas reguladas positivamente em 

Pseudomonas aeruginosa durante a degradação de petróleo bruto, os autores observaram 

proteínas relacionadas aos processos de quimiotaxia a fontes de carbono, oxidação terminal de 

carbono, transporte de nutrientes e absorção de fontes de carbono. Concluindo, assim, que as 

proteínas relacionadas a estes processos foram as responsáveis pela adaptação e utilização do 

petróleo bruto como fonte de carbono e energia. Em outro estudo, Pal et al. (2017) ao analisarem 

o genoma de Franconibacter pulveris DJ34, capaz de crescer em diferentes fontes de 

hidrocarbonetos, observaram genes envolvidos na degradação de hidrocarbonetos, transdução 

de sinal, resposta ao estresse ambiental, absorção de nutrientes e transportadores.  

Suenaga e colaboradores (2007), analisando o DNA metagenômico de lodos ativados a 

partir da estratégia de screening funcional, verificaram após o sequenciamento que apenas um 

conjunto de clones fosmidiais continham vias de degradação similares à de bactérias 

degradadoras de aromáticos. A maioria dos clones eram formados por novos rearranjos genéticos 

(SUENAGA et al., 2007). 
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Dessa forma, sugere-se que as proteínas encontradas no presente estudo estão agindo em 

associação, contribuindo através de diferentes processos fisiológicos para a degradação dos 

hidrocarbonetos. 

 Estudos que visam aumentar a eficiência do processo de biorremediação, tem explorado 

além do potencial catabólico de enzimas, através da clonagem molecular de genes envolvidos 

na degradação dos hidrocarbonetos, o isolamento de microrganismos capazes de metabolizar 

esses compostos. O isolamento de microrganismos, possibilita a formação de culturas mistas, 

ampliando a capacidade metabólica e contribuindo para uma biorremediação mais eficiente 

(PIUBELI, 2011). 

Sequências RNAr 16S dos isolados obtidos foram analisadas e apresentaram maior 

identidade com os gêneros Brevibacillus e Bacillus. Testes preliminares realizados para esses 

isolados sugerem potencial de degradação de hidrocarbonetos e produção de biossurfactantes.  

Estudos relatando biodegradação de hidrocarbonetos por esses microrganismos foram 

descritos na literatura. Reddy et al. (2010) isolaram nova cepa de Brevibacillus a partir de 

amostras de lodo contaminado com hidrocarbonetos. Esta cepa apresentou capacidade de 

degradação de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos como antraceno e fluoreno além de 

produção de biossurfactantes.  Em outro estudo, esses mesmos autores (REDDY et al., 2017), 

isolaram uma nova cepa de Bacillus capaz de degradar eficazmente fenóis e alquifenóis. 

Patowary et al. (2016) ao analisarem degradação de petróleo bruto por consórcio formado 

pelas cepas Bacillus pumilus KS2 e Bacillus. cereus R2, verificaram degradação de 84,15% de 

hidrocarbonetos totais do petróleo após 5 semanas de incubação. 

Diante do exposto, os resultados apresentados no presente estudo mostram que a triagem 

funcional de bibliotecas metagenomicas contribuiu para o melhor entendimento do processo de 

biorremediação, ao permitir acesso  à enzimas de diferentes microrganismos e vias metabólicas 

que atuam na biodegradação. Uma maior compreensão sobre as enzimas e genes envolvidos no 

processo de biodegradação de hidrocarbonetos, possibilita o uso de estratégias mais eficazes, 

para a biorremediação (MISHRA et al., 2001; POPOVIC et al., 2017). Ademais, a utilização 

dos consórcios formados por clones, obtidos neste estudo é uma alternativa interessante para 

biorremediação, uma vez que estes possuem capacidade de degradação de diferentes 

hidrocarbonetos (saturados e aromáticos), podendo dessa forma, vir a ser um produto 

biotecnológico utilizado em processos de descontaminação de ambientes poluídos por petróleo 

e derivados.   
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6. CONCLUSÃO 

 

 Bibliotecas metagenômicas são uma importante ferramenta para a descoberta de novos 

genes e vias catabólicas a partir de microrganismos cultivados ou não em laboratório. 

Dessa forma, a abordagem funcional de bibliotecas metagenômicas utilizada no presente 

trabalho, se mostrou uma boa estratégia para a prospecção de enzimas atuantes na 

degradação de hidrocarbonetos do petróleo.  

 A identificação de enzimas responsáveis por diferentes funções celulares atuando na 

degradação, amplia nosso conhecimento sobre o processo de degradação de 

hidrocarbonetos. 

 A utilização dos consórcios combinados C e C+I revelou potencial de degradação de 

hidrocarbonetos. Estes consórcios podem vir a ser um importante produto biotecnológico 

utilizado para biorremediação do resíduo de perfuração, possibilitando além da redução 

do impacto ambiental, sua reutilização em outros setores da indústria.  

 Os microrganismos isolados, analisados quanto a degradação de hidrocarbonetos e 

produção de biossurfactantes, se mostraram promissores para potencial de aplicação em 

processos de biorremediação de ambientes contaminados por petróleo. 

 Sendo assim, este trabalho contribui para um melhor entendimento de enzimas e vias 

metabólicas, envolvidas no processo de degradação dos hidrocarbonetos, auxiliando no 

aprimoramento o aprofundamento do processo de biorremediação.  
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