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1. Introdução

O sucesso de um program a de biorrem ediação de áreas contam inadas 
dependerá, em parte, de um bom planejamento inicial sobre isolamento e seleção de 
um microrganismo ou de um consórcio de microrganismos eficientes na degradação 
da molécula em estudo. O isolamento permite estudar com mais detalhes as vias 
metabólicas, enzimas, produtos intermediários, entre outros.

Os estudos relativos às enzimas envolvidas no processo de biodegradação 
auxiliam a estabelecer correlações sobre estrutura-biodegradabilidade. Também, o 
isolamento pode explicar que tipo de degradação pode estar ocorrendo no ambiente, 
se catabólica (mineralização) ou cometabólica. Kla mineralização, o substrato absorvido 
é quebrado em moléculas menores, que posteriorm ente serão metabolizadas por 
reações que geram energia. Conseqüentemente, a biomassa da população aumenta 
às custas do substrato e a concentração deste diminui consideravelm ente com  a 
expansão da população microbiana. A mineralização significa que a m olécula é 
degradada completamente a moléculas inorgânicas de ocorrência universal como: 
CO, CO, H ,0 . NH3, H,S, HC1. £ , portanto, o único meio de eliminar um composto 
xenobiótico do am biente. Em alguns casos, uma porção da m olécula pode ser 
degradada e outra porção pode se acumular no solo. Por outro lado, no cometabolismo, 
não há nenhum dispêndio de energia. Em geral, alta persistência no ambiente ocorre 
com pesticidas degradados por processos com etabólitos. Klo com etabolism o, o 
crescimento microbiano requer a presença de um outro substrato, isto é, um substrato 
secundário  é requerido  com o fonte de carbono  e energ ia . D esta form a, os 
microrganismos podem transformar a molécula sem dela retirar energia para o seu 
desenvolvimento. *

Algumas características essenciais das estratégias pelas quais a microflora 
degrada os pesticidas são listadas por Fournier et al. (1993) e sum arizadas na 
Tabela 1.

Outros mecanismos utilizados pelos microrganismos na remoção de pesticidas 
são as reações de conjugação, as quais consistem na combinação da molécula do 
xenobiótico ou um de seus metabólitos com outros compostos como carbohidratos ou 
aminoácidos, levando à formação de moléculas mais hidrossolúveis. O acúmulo do 
xenobiótico pode ocorrer dentro das células, por um processo ativo ou passivo, 
ocasionando uma remoção temporária da molécula do ambiente (MUSUMECI, 1992).

2. Estratégias de isolamento

Antes de passarmos a discorrer sobre as etapas de isolamento de m icror
ganismos é fundamental um amplo conhecimento sobre metabolismo microbiano,
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TA B ELA  1. Estratégias m icrobianas para a degradação de pesticidas no solo.
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Termo Usual Metabolismo Cometabolismo
Principal suporte para  o 
crescim ento

Pesticidas O utros substratos

Número de pesticidas de 
interesse Poucos Muito

Fontes de carbono energia Baixas quantidades mas 
específicas

As vezes grandes 
quantidades mas alta 
com petição com  os demais 
microrganismo

M icroflora envolvida Poucas linhagens bacterianas 
específicas

Freqüentemente organismos 
omnívoros como os fungos

Principal problema agrícola
A daptação à degradação 
após suplementação 
microbiana

Persistência acidental 
excessiva

Principal problema ambiental Mobilidade
Excesso de pesticida ou 
persistência de metabólito e 
mobilidade

já  que as tecnologias de biorrem ediação estão respaldadas na exploração do 
metabolismo microbiano que catalisam reações bioquímicas.

A biodegradação de um composto pode ser estudada de diversas maneiras. 
Uma delas é avaliar a atividade metabólica e dissipação do xenobiótico em condições 
am bientais bem  definidas, sem, contudo, levar em  consideração a com unidade 
microbiana envolvida no processo. Em contraste, colônias isoladas são usadas para 
identificar vias metabólicas específicas, enzimas envolvidas na transformação de 
moléculas e os mecanismos de controle genético.

Os processos envolvidos incluem: níveis de concentração do contaminante, 
metabolismo simultâneo de vários compostos, e degradação seqüencial de misturas 
quím icas de enzim as não-específicas. Desse modo, sob condições favoráveis, 
microrganismos catalizam substratos complexos, fornecendo à célula C e energia, 

p eg u n d o  Atlas & Bartha (1981), as taxas de crescimento microbiano são, parcialmente, 
uma função das concentrações do substrato e da diversidade do substrato. Por exemplo, 
se o ambiente contém grandes quantidades de material prontamente degradável, não- 
tóxico, repressão catabólica pode ocorrer e por conseqüência a degradação também. 
Noutras circunstâncias, materiais prontam ente biodegradáveis podem ser menos 
disponíveis e a repressão catabólica poderá ser reprimida. C m  concentrações muito 
baixas do substrato, as taxas de crescim ento m icrobiano tendem a ser mínima, 
mantendo-se o limite mínimo necessário para o metabolismo.*

/Muitos contam inantes são encontrados em concentrações extrem am ente 
baixas, as vezes, da ordem de ppb (parte por bilhão). Contudo, pode ser possível um 
organism o m etabolizar contam inantes presentes em baixas concentrações se a 
população microbiana for suportada por um outro composto presente em concentrações 
adequadas. Por outro lado, é sabido que quando presente em altas concentrações, 
qualquer composto pode ser tóxico (KUNC & RYBAROVA, 1983)1

Para propósito de biorremediação é interessante que o xenobiótico seja usado 
como fonte de carbono e energia para a microrganismo, que por sua vez induz à
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síntese de enzimas apropriadas. Estas são, via de regra, altamente específicas, e 
outras não, isto é, uma dada enzima pode exibir atividade catalítica contra um análogo 
estrutural do composto alvo que, presumivelmente, fornece pressão seletiva para sua 
evolução. Mais adiante, neste capítulo, serão abordados ensaios para a seleção de 
microrganismos produtores de enzimas envolvidas na degradação de xenobióticos.

As estratégias básicas de isolamento de microrganismos degradadores são 
relativamente fáceis e diretas. As populações de microrganismos degradadores de 
pesticidas representam uma pequena fração da população total para muitos pesticidas. 
Partindo-se do princípio de que as populações microbianas capazes de metabolizar 
um determ inado xenobiótico são encontradas em baixa freqüência, estratégias 
especiais de isolamento devem ser adota para maximizar as chances de sucessd*

IA mostras de solos, água, sedimentos ou de outras áreas contaminadas em 
que sabidamente existem microrganismos degradadores são coletadas. No caso de 
pesticidas, pode-se recorrer a áreas agrícolas com histórico de aplicações continuadas 
de determinado produto ou àquelas áreas onde se preparam as misturas de pesticidas 
para pulverização. Também pode-se coletar amostras de solo em regiões onde se faz 
tratamento de frutas com fungicidas, principalmente aqueles fungicidas protetores 
contra doenças que ocorrem em pós-colheita.

Certos fungos adquirem resistência a determinados fungicidas devido à pressão 
natural ocasionada por aplicações sucessivas. Citam-se os fungicidas sistêmicos como 
benomil, carbendazim, iprodione e vinclozolim, dentre outros, como os mais utilizados 
na agricultura e com maior número de casos de ocorrência de resistência. E possível 
que estes fungos possam estar utilizando o fungicida como fonte de carbono (MELO 
et ai, 1997) ou que outros fungos e actinobactérias possam, devido às constantes 
aplicações, estar degradando estes compostos.

Locais de tratamento de madeira que utilizam certos protetores, como PCP e 
creosoto, podem ser amostrados para isolamento seletivo desses compostos. Indústrias 
de papel e celulose podem também ser escolhidas para isolamento de microrganismos 
envolvidos na degradação de celulose, hemicelulose, dentre outros. Fungos ligninolíticos 
podem ser isolados a partir de podridões de raízes de árvores. Em virtude da natureza 
química complexa da lignina, muitos microrganismos degradadores desse polímero, 
dentre eles os basidiomicetos, têm se destacado como potentes biodegradadores de 
pesticidas do grupo dos organoclorados (BUMPUS et ai, 1985).

Um caminho mais rápido e direto é partir para o isolamento seletivo de um 
determinado grupo de microrganismos, sabidamente já  testados como potentes agentes 
degradadores. Foi dentro desse enfoque que se isolou o fungo Phanerochaete 
chrysosporium, agente causai da podridão branca da madeira. Esse fungo produz 
peroxidases que catalizam a despolimerização oxidativa da lignina.

O solo, contudo, permanece como o mais importante reservatório para o 
isolamento de microrganismos. A comunidade m icrobiana, o número e tipos de 
microrganismos presentes num solo em particular, são muito influenciados pela 
localização geográfica, temperatura, textura e estrutura, pH, conteúdo de matéria 
orgânica, cultivo, aeração e umidade. Por exemplo, as actinobactérias são encontradas 
em pequeno número em solos alagados com baixa tensão de oxigênio. Solos de 
florestas contêm uma predominância de Streptomyces que são tolerantes à acidez
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(DAVIS & WILLIAMS, 1970), enquanto solos ácidos e solos alcalinos podem conter 
m en o r núm ero  de Streptomyces e m aio r núm ero  de Actinoplanes e 
Streptosporangium.

Como a biodegradação de muitos pesticidas tem sido aumentada na presença 
de raízes de plantas e exudados de raízes (HSU & BARTHA. 1979; REDDY & 
SETH U N A TH A N , 1983; WALTON & A N D ERSO N , 1992) devido à grande 
biomassa e atividade microbiana, em função de substratos de carbono fornecidos 
pela rizodeposição, é possível, sem dúvida, amostrar solos rizosféricos à procura de 
microrganismos degradadores. Na rizosfera, análogos estruturais de vários xenobióticos 
presentes em exsudados, componentes de paredes celulares e lisados, assim como 
produtos secundários da decomposição desses materiais podem ser seletivos para 
microrganismos que metabolizam ou cometabolizam estes compostos xenobióticos. 
Nessa linha de pesquisa é que Hsu & Bartha (1979) relataram que a presença de 
p lantas ou irrigação de solo com exsudados de raízes aum entaram  a taxa de 
mineralização de paration em comparação a solo não cultivado. Em outro estudo, 
Sandm an & Loos (1984) encontraram  taxas mais elevadas de m icrorganism os 
degradadores de 2,4-D em solos da rizosfera de cana-de-açúcar do que em solos 
não-rizosféricos. Os autores explicam que os degradadores de 2,4-D parecem ter 
sido seletivamente favorecidos na rizosfera de cana-de-açúcar.

Os fatores am bientais abióticos citados, que podem  atuar na atividade 
microbiana afetam, portanto, a degradação de pesticidas no solo. É possível, assim, 
obter m icrorganism os com potencial para degradar um determ inado com posto 
xenobiótico em solos virgens. No entanto, é de se esperar que em solos contaminados 
os microrganismos possam se adaptar e adquirir a capacidade de utilizar o composto 
como fonte de carbono e energia para o seu metabolismo.

Jfeendo os xenobióticos substâncias orgânicas sintéticas, e, portanto, estranhas 
ao am biente, eles são difíceis de serem degradados pelos m icrorganism os que 
evoluíram e adquiriram mecanismos genéticos para o catabolismo e reciclagem de 
produtos biossintéticos. Pesse modo, a procura de microrganismos degradadores pode 
ser dirigida àqueles locais com problemas detectados de contaminação ou de uso 
intensivo de pesticidas. Porém, o insucesso no isolamento do microrganismo ideal 
pode estar relacionado à recalcitrância da m olécula em estudo, fato este que 
incrementa ainda mais os problemas de poluição ambiental.

2 .1 Coleta de amostras de solo

Quando o objetivo da coleta é somente o isolamento de microrganismos úteis 
com potencial para degradação, não é necessário, em geral, proceder à coleta de 
am ostras representativas da área em estudo. Procede-se, nesse caso, à coleta 
diretamente daquele local, tomando-se o cuidado de coletar pequenas sub-amostras, 
misturá-las e homogeneizá-las. Informações adicionais da área amostrada, tais como: 
tipo de solo, horizonte do solo, devem ser obtidas para referências futuras. Do mesmo 
modo, o transporte e armazenamento dessas amostras requerem alguns cuidados, 
podendo-se m anter o solo à tem peratura am biente por vários m eses antes do
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isolamento. No entanto, as condições de armazenamento podem induzir mudanças 
n as  p o p u la ç õ e s  m ic ro b ia n a s  c h e g a n d o , sob co n d içõ es  ex trem as, a m atar 
m icrorganism os úteis. O ideal seria  m anter as am ostras de solo no laboratório 
conservando as m esm as características físicas, quím icas e biológicas, tais como 
aquelas encontradas in situ. Isso é quase impossível e, assim, recomenda-se proceder 
ao isolam ento im ediatam ente após as coletas ou poucos dias depois. E aconselhável, 
portanto, evitar o arm azenam ento de am ostras de solo se os objetivos foram de avaliar 
a atividade enzim ática e contagem  de microrganismos. A secagem do solo durante o 
arm azenam ento resulta no aum ento da acidez do solo, redução de Mn e aumento da 
solubilidade e oxidação da m atéria orgânica (BARTLETT & JAMES, 1980).

Há evidências de m udanças na população microbiana dentro de poucas horas 
da am o strag em  e, p o rtan to , as am o stras  deveriam  ser analisadas den tro  de, 
aproxim adam ente, 6 horas após a coleta (JENSEN, 1968). E, pois, questionável se 
so lo  a rm a z e n a d o  m esm o  em  co n d iç õ e s  co n sid erad as  ó tim as m antém  suas 
p ro p ried ad es. E studos de S to tzky  et al. (1962) m ostraram  que o núm ero de 
m icro rg an ism o s, ex ce tu an d o -se  ac tinobactérias, dim inuiu após três m eses de 
armazenam ento. Já W ollum (1994), verificou que o armazenamento do solo por um 
p erío d o  de 7 a 21 d ias não  a lte ro u  sign ifican tem en te  algum as propriedades 
fundam entais, tais com o biom assa total, contagem de grupos microbianos específicos, 
N disponível e atividades enzim áticas. Desse modo, verifica-se que o armazenamento 
do solo a 4°C por um  período curto, de até 3 semanas, no escuro, pode ser aceitável. 
Para m inim izar as variações na aeração e conteúdo de um idade das am ostras é 
preferível coletar grandes blocos de solo e subdividi-los em pequenas sub-amostras 
imediatam ente antes do uso. Já para am ostras de solo que serão utilizadas para análises 
quím icas é m ais satisfatório, em geral, congelar ou secar as amostras imediatamente. 
No entanto, há exceções com o, por exem plo, no caso de análise de nitrito, em que a 
secagem  não é recom endada. Para análise de nitrato, o solo deveria ser seco dentro 
de um período de 24 horas, do contrário, o nível de nitrato é aumentado durante o 
processo de secagem  (PAUL & CLARK , 1989).

É com um  acondicionar as am ostras no laboratório em sacos de polietileno, os 
quais perm item  um a razoável aeração. Para manter a umidade, estes sacos podem 
ser selados com  outro saco, contendo algum as gotas de água (CASIDA et al., 1964).

Quando o objetivo da coleta também inclui estudos sobre dinâmica de populações, 
biomassa de microrganismos e enumeração de microrganismos degradadores, é essencial 
que os procedim entos de am ostragem  sejam  planejados a fim de que os erros de 
am ostragem sejam minimizados. No m ínimo, mais de duas amostras deveriam ser 
tomadas a partir de um a área e analisadas separadamente para evitar qualquer erro 
ocasionado pela variabilidade. Várias pequenas sub-amostras de um local são preferíveis 
a uma grande amostra de solo. A umidade do solo deveria ser muito homogênea. Quando 
a área em estudo é heterogênea, com horizontes de solos distintos, aconselha-se subdividi- 
la em  un idades m en o res, m ais h om ogêneas e analisá-las separadam ente. Na 
impossibilidade de se processar amostras de solos trazidas do campo, é recomendado 
que todas as amostras sejam pré-incubadas por 5 - 7  dias em condições de laboratório 
antes da análise. Essa prática atenua alguns dos distúrbios associados com a amostragem, 
mas, no entanto, permite mensuração de situações dinâmicas.
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Via de regra, amostras deveriam ser coletadas nos prim eiros 5 '111 cm do perf il 
do solo, já  que é nesta profundidade que tem lugar a m aior atividade microbiana. Se 
na área amostra da não se encontrar um grande núm ero de m icrorganism os, pode-se 
recorrer ao isolamento a partir de solo rizosférico ou de raízes. E nesta zona que 
ocorre a maior atividade microbiana. Ademais, há preferência de certos m icrorganismos 
pelas raízes de plantas. Bactérias, em geral, são colonizadoras de raízes e são capazes 
de utilizai;, glucose, alanina, acetato etc.

-oolos secos ao ar e homogeneizados devem ser peneirados através de uma 
peneira de 2 mm de malha. Peneiramento do solo é indicado para rem over restos de 
material vegetal, grandes torrões de terra, pedra, diminuindo a heterogeidade da am o s tra ^  
Amostras de solo pequenas (20 gr) são preferidas devido à economia de coleta, espaço 
e armazenamento, mas, aumenta-se a variância da amostra, quando comparado com 
amostras maiores. Amostras de 50 gramas, obtidas a partir de sub-amostras compostas 
bem misturadas são indicadas. Uma porção do solo (1-10 g) é diluída em  solução salina 
(0,85%) ou tampão Tris e agitada por alguns minutos, a 100-150 rpm. U m a leve agitação 
da mistura (solo + sol. tampão), realizada em um banho-maria ultrasônico, de baixa 
energia, pode ser usada para liberar microrganismos de partículas de solo.

Homogeneização mecânica do solo com auxílio de um liquidificador tem sido 
mais eficiente na dispersão das partículas do que a agitação em shaker (KANAZAWA 
et al., 1986). Segundo Strickland et al. (1988), este procedim ento foi mais útil para um 
solo altamente orgânico, devido à natureza da agregação, comparado com solos minerais. 
Estes procedimentos têm tido muito sucesso e são ideais para o isolamento de bactérias.

Para facilitar a liberação de 
m icrorganism os durante a agitação, 
M ac-Donald (1986) usou um a resina 
q u e la n te  de  tro c a  iô n ic a  e um  
d e te rg e n te  an iô n ic o  p a ra  q u e la r  
cátions di e polivalentes que causam  
flo cu lação  e ev ita r  as in teraçõ es 
adesivas entre as partículas do solo.

Um  procedim ento proposto 
por Hopkins et al. (1991) incorpora 
alguns passos a fim de m axim izar a 
d isp ersão  de ag reg ad o  do solo  e 
liberar m icrorganism os (Figura 1). 
Depois de cada etapa do processo, 
as células liberadas são coletadas no 
so b re n a d a n te , se g u in d o  a b a ix a  
c e n tr ifu g a ç ã o  (5 0 0  xg p o r a té  
2 m inutos). O m aterial precipitado 
ap ó s  c a d a  e ta p a  é re e x tra íd o  
na etapa seguinte. O sobrenadante 
de cada e tap a  constitu i o ex tra to  
e o “ p e l le te ” fin a l re p re se n ta  o 
resíduo.

AGITAÇÃO COM DETERGEMTE ANIÔNICO 
E RESINA DE TROCA ANIÔNICA

CENTRIFUGAÇÃO SOB BAIXA 
VELOCIDADE

AGITAÇÃO EM TAMPÃO TRIS

CENTRIFUGAÇÃO SOB BAIXA 
VELOCIDADE

ULTRASONISAÇÃO

CENTRIFUGAÇÃO SOB BAIXA 
VELOCIDADE

AGITAÇÃO EM ÁGUA

CENTRIFUGAÇÃO SOB BAIXA 
VELOCIDADE

" r E S I D U Q S ( R )

SOBRENADANTE
(EXTRATO)

SOBRENADANTE 
* .  (D

SOBRENADANTE
*  (D

SOBRENADANTE 

*  (2>

SOBRENADANTE 
* .  (3)

PURIFICAÇAO POR CENTR1FUGAÇAO DE 
GRADIENTE DE DENSIDADE

FIG URA  1. F luxogram a m ostrando as etapas para 
m áx im a  d is p e rsã o  de a g re g a d o s  do  s o lo  e 
centrifugação diferencial proposto  por H opkins 
et al. (1991).
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Existem  técnicas especiais para recuperação de fungos não-esporulantes do 
solo. Geralm ente as hifas tendem  a aderir às partículas mais pesadas no solo e, nesse 
caso, a sem eadura de 5 a 10 mg de solo diretamente na superfície do meio de cultura 
solidificado pode resultar em m aior núm ero de colônias.

2.2 Meios de cultivo e seleção de colônias

Existem  m uitos m eios de cultivo seletivos e semiseletivos descritos para o 
isolam ento de espécies individuais ou grupos de bactérias e de fungos.

Técnicas de enriquecim ento do solo e suplementação do meio de cultivo com 
o xenobiótico em estudo têm sido usadas com  sucesso para isolar microrganismos 
degradadores. Essas técnicas têm  a vantagem  de estimular os microrganismos com 
potencial de utilização do composto, como fonte de nutriente, dando-lhes uma vantagem 
seletiva em detrim ento dos m icrorganism os mais abundantes naquele solo. Segundo 
Bartha (1990), o carbono orgânico utilizável se encontra em amostras do ambiente 
em  pequenas quantidades, e no caso mais simples, o composto xenobiótico é oferecido 
com o um a fonte seletiva de carbono e energia. O autor cita que, quando o composto 
xenobiótico contém  outros elem entos críticos tais como fósforo (inseticidas fosfatados) 
ou nitrogênio (aminas, anilinas, herbicidas a base de fenilamidas) estes nutrientes 
podem ser também utilizados com o agentes seletivos o que é feito, geralmente, quando 
o esqueleto de carbono da m olécula é resistente à mineralização. Neste caso, contudo, 
a fonte de carbono e energia não é o pesticida, mas outras substâncias do solo. Este 
é o fenôm eno de “com etabolism o” .

U m  problem a que surge no processo  de enriquecim ento de solos e nos 
respectivos m eios de isolam ento é o alto grau de toxicidade, insolubilidade em  água, 
alta volatilidade ou instabilidade térm ica das substâncias xenobióticas. Um ou mais 
desses fatores, segundo Bartha (1990), pode evitar ou inibir o crescimento no meio 
de cultura de tal modo que torna-se infrutífera qualquer tentativa de isolamento. Os 
solventes de baixo peso molecular (clorofórmio, piridina, hexano, ciclohexano, benzeno), 
os aldeídos (form aldeído), os fenólicos (fenol, cresol), aminas aromáticas (anilina, 
benzidina), ésteres do ácido hidroxibenzóico (paraben, metilparaben) e complexos 
organom etálicos (naftaleno cúprico, fenilm ercúrio e compostos alquilmercuriais) 
exibem  alta toxicidade aos m icrorganism os (BARTHA, 1990), e concentrações 
normais ao redor de 1 % desses com postos chegam a esterilizar a amostra e destruir 
po tencia is  m icro rgan ism os d eg radadores./R ecom enda-se , portanto, para estes 
com postos, adicionar às am ostras de solo ou de sedimento, baixas concentrações e 
aplicar repetidam ente. Os solventes podem  ser também fornecidos como vapor/

A seleção de m icrorganism os em  m eio de cultivo requer muita habilidade por 
p arte  do té cn ic o , no  sen tid o  de d is t in g u ir  co lôn ias d eg rad ad o ras  daq u e las 
oligocarbofílicas acidentais. fite m eios de cultura para isolamento geralmente são 
compostos de um a solução de sais m inerais suplementada com o composto xenobiótico 
em estudo, que é usado, via de regra, com o fonte de carbono^ Em alguns casos, a 
identificação de colônias degradadoras pode ser melhor visualizada através de talos 
ao redor das co lônias. Em m eio para isolam ento de celulolíticos é adicionado
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carboximetilcelulose, cuja hidrólise é visualizada por m eio de um a zona clara ao redor 
das colônias, após inundar as placas com solução aquosa de 1 % de brom eto de amônio 
hexadeciltrim etil (HANK1N & A N A G N O STA K IS, 1977). Para iso lam ento  de 
quitinolíticos, por exemplo, Hsu & Lockwood (1975), em pregaram  um meio mineral 
suplemeptado com quitina coloidal.

ÍJm  diagnóstico rápido para identificar biodegradadores é observar a m udança 
de cor do meio de cultura, ou talo de degradação ao redor das colônias, em função do 
uso de indicadores ácido-base/ A viragem  é causada por um processo m etabólico 
específico de linhagens degradadoras. Um exem plo ilustrativo pode ser apresentado 
com o herbicida atrazina, onde usa-se o indicador verm elho de brom ocresol em  um 
meio de sais minerais com 2,4-D como única fonte de carbono e extrato de levedura 
como fator de crescimento (SANDM AN & LOOS, 1984). A oxidação m icrobiana 
do 2,4-D resulta na produção de HC1, que m uda a cor do m eio de vermelho (pH 7.0) 
para amarelo (pH 5.2). Desse modo, esse ou outros indicadores ácido-base como: 
azul de bromotimol e eosina-azul de metileno, incorporados ao meio de cultura, podem 
ser usados para iso lam ento  de m ic ro rg a n ism o s  d e g rad ad o re s  de p es tic id as  
organoclorados. Utilizando reagentes indicadores, Bordeleau & Bartha (1969) isolaram 
microrganismos do solo que com etabolizam  anitinas substituídas e azobenzenos. Os 
autores recorreram ao uso de p-anisidina ou p-anisidina-FLO, que foram  pulverizadas 
sobre as colônias de-senvolvidas em meio de cultura não seletivo após incubação das 
mesmas. A condensação oxidativa da p-anisidina é detectada através da descoloração 
marrom-avermelhada das colônias. O uso de indicadores em meio de cultura facilita 
e agiliza a seleção de um número considerável de m icrorganism os degradadores, ao 
mesmo tempo em que simplifica as determ inações através do núm ero mais provável 
de microrganismos degradadores e evita as quantificações futuras de centenas de 
prováveis microrganismos via cromatografia.

fcm muitos casos, o próprio xenobiótico, usado no m eio de cultura sólido, é 
usado para indicar e identificar colônias degradadoras. Isolam ento de Pseudomonas 
sp. degradadoras do herbicida atrazina foi feito em um meio de cultivo sólido contendo 
sais m inerais e 0.1% de citrato de sódio com o fonte de carbono e atrazina (100 
ppm) com o única fonte de nitrogênio (M A N D ELB A U M ET et al., 1995). Com o o 
meio contendo atrazina torna-se opaco com o resultado de partículas finas, é possível 
v isualizar zonas claras ao redor de co lô n ias  d e g ra d a d o ra s /O u tro s  substra tos 
xenobióticos podem ser testados a despeito  do objetivo de trabalho em estudo, 
no sen tid o  de fa c ilita r  a e tap a  la b o rio sa  de se leç ão  de p o te n c ia is  ag en te s  
degradadores.

Um método padrão que tem sido usado para isolam ento de m icrorganism os 
degradadores ou resistentes é proceder à m istura do solo com igual quantidade de 
água e agitar por aproxim adam ente duas horas. D eixa-se as partículas de solo 
precipitarem-se por aproximadamente dois minutos. O sobrenadante é usado com 
inóculo para suplementação (enriquecim ento) de culturas em  frascos Erlenm eyer 
contendo o meio basal de crescimento que, geralmente, é um  meio m ineral e vitaminas, 
suplementado com baixa concentração de glucose (100 m g/L '), extrato de levedura 
(100 mg/L '), antibióticos para impedir o crescim ento de m uitas bactérias e o próprio 
composto xenobiótico que poderá ser ainda acrescentado gradualm ente aos frascos.
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Verificado seu crescimento microbiano no meio de cultura, pode-se transferir 
2 mL da cultura em pleno crescimento para o mesmo meio, porém sem glucose. As 
culturas são incubadas e, em seguida, procedesse à quantificação da utilização do 
substrato. Caso se observe ao m icroscópio  célu las de bactérias, leveduras e 
actinomicetos, sugere-se fazer estrias com auxílio de uma alça de platina em placas 
de Petri contendo o meio de cultura apropriado para esses microrganismos.

Dependendo do grau de toxicidade e recalcitrância do composto, torna-se 
difícil a obtenção de microrganismos efetivos na utilização da molécula como fonte 
de carbono ou nitrogênio. O isolamento em duas etapas pode ser efetuado usando-se 
análogos de composto mais fáceis de serem degradados. Assim, um a estratégia 
interessante para isolam ento efetivo de linhagens de Pseudomonas tolerantes a 
tolueno foi adotada por Nakajima et a i (1992). utilizando-se um método de seleção 
que consiste em duas etapas. Na primeira etapa, uma pequena quantidade de solo e
2.5 mL de p-xileno foram adicionados a 5 mL do primeiro meio de seleção (0,5% de 
bactotriptona e 0,05% de extrato de levedura), que foi incubado aerobicamente à 
temperatura ambiente por 5 dias.

Microrganismos capazes de crescerem na presença de p-xileno foram obtidos 
em 85% das 760 amostras de solo. Exposição ao xileno parece melhorar a tolerância 
ao solvente orgânico para as linhagens potenciais.

Na segunda etapa, 50 pL de cada uma das 10 culturas com bom crescimento 
foram adicionados a 5 mL do segundo meio de seleção (1,5% de extrato de solo de 
jardim  fervido e filtrado foi adicionado ao primeiro meio de seleção) contendo 2 mL 
de tolueno. Essas subculturas foram incubadas aerobicamente à temperatura ambiente 
por 4 dias. 50 mL de cultura foram então vertidos no segundo meio de seleção, contendo
1.5 de ágar. O ágar, vertido sobre as culturas, apresentava uma fina camada de 2 mm 
de to lueno . Com  esse p ro ced im en to , os au to res  iso laram  26 lin h ag en s de 
microrganismos tolerantes a tolueno.

O isolamento de microrganismos capazes de degradarem polímeros tem sido 
possível em laboratório. O s polímeros estão entre os compostos orgânicos mais 
recalcitrantes. Todavia, muitos deles, incluindo nylon, borracha vulcanizada, muitos 
plásticos e corantes poliméricos são suscetíveis ao ataque microbiana sob condições 
apropriadas. O biodegradação de corantes poliméricos, por exemplo, está relacionada 
ao sistema de degradação de lignina por muitos fungos. Assim, muitos fungos, 
principalmente os basidiomicetos, têm sido usados com sucesso para descoloração

de corantes da indústria têxtil. Enzimas 
envolvidas no processo de degradação 
de muitos corantes, como, por exemplo, 
Poly B-411, Poly R-478 e R em azol 
Brilliant Blue-R, pertencem ao sistema 
ligninolítico (Os capítulos 13, 14 e 16 
tratam com maior profundidade sobre as 
enzimas envolvidos nesse processo).

A seleção de um grande número 
FIG URA  2. V isualização da descoloração do de iso lad o s  fú n g ico s  ca p aze s  de 

corante rem azol pelo fungo Ganoderma sp. degradar corantes poliméricos pode ser
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avaliada diretamente em placas de petri contendo meio de cultivo contendo o corante. 
Fungos que apresentam o sistema enzimático inespecífico atuando na degradação do 
corante formam halo visível de descoloração (Figura 2).

2.3 Avaliação da atividade enzimática

A presença de diversas enzimas microbianas, incluindo as pirocatecases e 
peroxidases, envolvidas na quebra de muitos compostos orgânicos sintéticos tem sido 
usado como indicador de degradação. As peroxidases, [lignina-peroxidase(LiP) e 
manganês-peroxidase(MnP)], por exemplo, catalisam reações na presença de peróxido 
de hidrogênio. Podem ser dependentes, ou não, do manganês e estão envolvidas na 
degradação da lignina e muitos xenobióticos. A LiP catalisa reações de degradação 
da lignina e poluentes aromáticos na presença de H2Or  Essas reações incluem 
oxidação do álcool benzílico, quebra de cadeias laterais, reações de abertura de anéis 
aromáticos, demetilações e descolorações oxidativas. Todas elas são compatíveis 
com  o mecanismo envolvido na degradação não-específica desta enzima. A atividade 
de LiP é determinada pela oxidação do álcool veratrílico.

As M nPs participam  de reações de despolim erização de cloroligninas, 
desmetilação de ligninas e branqueamento de polpa. Tanto a LiP como a MnP têm 
despertado interesse por causa dos possíveis aplicações para descontaminação de 
efluentes e de solo. A atividade do MnP é avaliada pelo vermelho de fenol na presença 
de manganês e peróxido de hidrogênio.

2.3.1 Fenol -  Oxidase

A obtenção de m icrorganism os produtores de fenol-oxidases, enzim as 
envolvidas na degradação de substâncias fenólicas, pode ser feita em meio de cultivo 
sólido contendo ácido gálico. A seleção de linhagens produtoras é acompanhada por 
meio do halo de intensidade da cor marrom, característica da “reação de Bavendamm” 
que indica a presença de fenol-oxidases (NOBLE, 1965).

As fenoloxidases são sub-divididas em duas classes: tirosinases e lacases, 
ambas reagem com oxigênio, não necessitando, todavia, de co-fatores. São enzimas 
que têm menor finalidade com os substratos do que as hidrolases.

A maioria dos substratos usados in vitro para medir a atividade da fenol- 
oxidase não é adequada para uso em  am ostras am bientais por causa da baixa 
so lu b ilid ad e  ou por cau sa  de n ecess id ad e  de se m ed ir a ab so rb ân c ia  em 
espectrofotôm etro. Os ensaios para determ inação de fenol-oxidase envolvem a 
oxidação de L-3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA), que pode ser medido com ou sem a 
adição de peróxido de hidrogênio.

A lacase (bengenediol: oxigênio oxidoredutase), uma polifenoloxidase, catalisa 
a oxidação via transferência de elétrons de radicais fenóis por radicais fenoxila. A 
especificidade da enzima ao substrato, todavia, depende da origem da lacase. Assim, 
lacases produzidas por fungos diferentes podem oxidar diversos substratos, incluindo, 
corantes fenólicos, fenóis , clorofenóis, HAPs, organofosforados, dentre outros.
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2 . 3 .2  Pirocatecases

O metabolismo do catecol pode ocorrer tanto por clivagem entre os grupos 
hidroxida (clivagem orto ou intradiol), como por clivagem adjacente a um dos grupos 
hidroxida (clivagem meta ou extraidiol). Com relação à clivagem  orto, algumas 
linhagens bacterianas que metalizam as cloroanilinas produzem altos níveis da enzima 
pirocatecase II, que atua na via metabólica da degradação das cloroanilinas. Por 
outro lado, a presença da enzima pirocatecase I está envolvida na degradação da 
anilina evidenciando a existência de duas enzimas isofuncionais que atuam clivando 
orto desses compostos aromáticos.

A avaliação de atividade da pirocatecases é baseada na formação do ácido 
cismucônico a partir da oxidação do catecol da metodologia de cultivo bacteriano, 
sonicação de células para extração intracelular e avaliação da pirocatecase podem 
ser encontrados em Scramin et al. (2003).

3. Biodegradação acelerada

I A adaptação de microrganismos a muitos compostos orgânicos exerce um 
importante fator nas taxas de degradação. A adaptação se refere a m udanças na 
comunidade microbiana que, por sua vez, incrementa a taxa de transformação de um 
dado composto como resultado de uma exposição prévia a esse composto. Respostas 
adaptativas têm sido observadas em culturas puras, ambientes aquáticos, solos e 
aqüíferos (M OORM AN. 1990). Quando os m icrorganism os são expostos a um 
determinado xenobiótico, há geralmente um período inicial de adaptação e nenhuma 
transformação ocorre. /

fessa fase é crucial com relação à persistência do composto no ambiente, 
principalmente se a fase de adaptação for longa. Muitos xenobióticos onde uma fase 
de adaptação foi verificada são citados por Alexander (1994) e entre eles estão: 
herbicidas (2,4-D, Mecoprop. 4-(2,4-DB), TCA, dalapon, monuron, chlorprophan. 
endothal, pirazon), inseticidas (paration metílico e azinfhos metílico), com postos 
quaternários de amônia (cloreto de dodeciltrimetilamanio), hidrocarbonetos policíclico 
aromáticos (naftaleno e antraceno) e outros (fenol, 4-clorofenol, 4-nitrofenol, 1,2 e 
1,4-diclorobenzeno). \

Alguns compostos chegam a ter um período de adaptação extremamente curto 
(24 horas), como o cloreto de dodeciltrimetilamonio, outros têm um período mais longo, 
de seis meses, como por exemplo, os halobenzo atos (LINKFIELD et al., 1989)i A 
fase de adaptação finaliza quando o início do período de biodegradação é detectado.^ 

Estratégias genéticas e bioquímicas para adaptação e biodegradação acelerada 
incluem indução enzim ática, m udanças de população, mutação, transferência e 
rearranjo de m aterial genético. Estes m ecanism os isolados ou em com binação 
contribuem para uma mudança nas taxas de biodegradação, observadas depois que 
as comunidades microbianas naturais são expostas a novos substratos. Spain & Vanveld 
(1983) citam que. quando compostos xenopióticos são adicionados a concentrações
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abaixo de 100 ppb 000 ng/mL), as taxas de degradação podem ser mil vezes superiores 
em populações que são pré-expostas ao composto. Um longo período de adaptação 
poderia acomodar mudanças genéticas como um mecanismo de adaptação microbiana.

As informações genéticas podem ser transferidas entre populações através 
da transdução, transformação e conjugação, assistidas por plasmídeos. A principal 
forma pela qual as bactérias se adaptam aos poluentes no ambiente é através da 
aquisição de plasmídeos, que codificam genes envolvidos na resistência ou catabolismo.

Bactérias degradadoras de herbicidas do grupo dos carbamotioatos apresentam 
plasm ídeos que contêm  genes para degradação; linhagens sem plasm ídeos não 
degradam esses herbicidas (TAM et al., 1987; MUELLER et al., 1988).

Plasmídeos são moléculas de fitas circulares de DNA que se replicam como 
entidades independentes do cromossomo do hospedeiro. Em geral, o tamanho dos 
plasmídeos varia de 1 Kb a 500 Kb (pares de base). Plasmídeos menores são mantidos 
em cópias múltiplas, de até 40 por organismo. Genes codificando para o metabolismo 
de pesticidas e outros compostos xenobióticos são freqüentemente, mas nem sempre, 
localizados em plasmídeos.

Plasmídeos catabólicos são principalmente encontrados em Pseudo-monas 
fluorescen tes e um a carac terística  com um  desses p lasm ídeos é que eles são 
freqüentemente muito grandes. As funções especializadas desses megaplasmídeos, 
tais com o resistência a metais pesados, são codificadas por somente pequenas porções 
do conteúdo total. Por exemplo, no plasmídeo pMOL3() de 240 Kb de Alcaligenes 
eutrophus, cerca de 40 Kb parecem estar envolvidos na resistência a metais pesados 
e 40 Kb em funções básicas como transferência, replicação e manutenção. A função 
da porção restante ainda não foi identificada.

Plasm ídeos que codificam para degradação podem ser transferidos entre 
bactérias da mesma espécie e de diferentes espécies. Desse modo, estudos sobre a 
ocorrência e im pacto das interações genéticas na com unidade m icrobiana são 
considerados de grande importância, no sentido de predizer o destino da disseminação 
no solo de novas combinações genéticas introduzi das.

Em geral, as falhas ou ineficiência advindas das aplicações de pesticidas para o 
controle fitossanitário têm sido atribuídas ao desenvolvimento de resistência dos 
organismos-alvo. Para muitos pesticidas, essas falhas são devidas à rápida degradação 
microbiana que se manifesta após aplicações continuadas do mesmo pesticida, cujo 
fenômeno é chamado de degradação acelerada, justamente porque tem-se verificado 
uma taxa mais rápida de degradação em campos agrícolas previamente tratados, do 
que em campos não tratados. Uma degradação acelerada por populações microbianas 
adaptadas tem resultado num reduzido controle de pragas (ROETH, 1986; FELSOT. 
1989), Esse fenômeno tem sido verificado para muitos pesticidas suscetíveis à degradação 
acelerada (Tabela 2). Falha no controle de insetos por carbofuran foi verificada quando 
o composto foi previamente aplicado, por 2 a 4 anos (FELSOT et al.. 1981 herbicida 
butilato é mineralizado mais rapidamente em solos que têm sido repetidamente tratados 
com este produto, do que em solos sem exposição prévia (SKIPPER et al., 1986).

E possível também observar populações microbianas envolvidas na degradação 
acelerada com relação a um pesticida degradarem uma outra molécula estruturalmente 
similar. Esse fenômeno tem sido denominado de adaptação cruzada./Obrigawitch et
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Pesticidas Referências

2 ,4 -D Audus (1949)

C arbofuran Felsot et al. (1981) 1989

Iprodione, vinclozolin W alker (1987)

Procim idone Slade et al. (1992)

Diazinon F orrest et al. (1981)

Fensulfotion Read (1983)

Isfoenfós Racke & C oats (1990)

Butilato Skipper et a i  (1986)

EPTC Tal et al. (1982)

Atrazina A ssaf & Turco (1994)

Trialato Cotterill & O w en (1989)

C arbendazim , benomil Yarden et al. (1985)

A ldicarb Suett & Jukes (1993)

Diphenamid Avidov et al. (1990)

Isoticiam ato de metila Smelt et al. (1989)

Fenamifós Davis et al. (1993)

N apropam ide W alker et al. (1996)

al. (1983) observaram  que vem olato e butilato foram degradados mais rapidamente 
em solos com  um a população m icrobiana adaptada ao EPTC, do que em um solo não 
exposto a este herbicida. Há casos, no entanto, em que a adaptação cruzada tem sido 
verificada com  m oléculas que não são estruturalm ente sim ilares. Por exemplo, 
populações microbianas de solos adaptadas ao herbicida trialato degradaram o herbicida 
EPTC em  taxas aum entadas, mas tam bém  degradaram o inseticida carbofuran em 
taxas superiores (CO TTERILL & OW EN, 1989).

Aplicações repetidas de certos pesticidas podem também acelerar a degradação 
dos seus produtos formados. O fungicida carbendazim, um produto da hidrólise do 
benomil, foi degradado mais rapidamente em solos com histórico de aplicações de benomil 
do que em um solo não exposto ao produto (YARDEN et al., 1985). A meia vida do 
carbendazim foi reduzida de 11 para 4 dias em solos tratados com benomil. Do mesmo 
modo, carbendazim foi rapidamente degradado em solos previamente tratados com seu 
metabólito 2-aminobenzimidazole (AHARONSON et al., 1990).

4. Avaliação da biodegradação

Tradicionalm ente, os estudos de biodegradação freqüentemente envolvem o 
en riq u e c im en to  de c u ltu ra s , seg u in d o -se  o iso lam ento  de cu ltu ras puras de 
m icrorganism os capazes de crescerem  no xenobiótico como única fonte de carbono 
e energia.
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Os principais problemas associados com  o enriquecim ento  convencional 
incluem: I -isolados obtidos podem ou não ser importantes na degradação do xenobiótico 
em  ambientes naturais pobres em nutrientes, porque a pressão de enriquecim ento, 
subm etida na fermentação das culturas a altas concentrações do com postos, está 
re la c io n a d a  às m áxim as tax as  de c re s c im e n to  e s p e c íf ic o  p a ra  os v á r io s  
microrganismos; 2 -  alguns xenobióticos podem  em preender uma degradação parcial 
ou extensiva por cometabolismo e, portanto, a população m icrobiana ativa deverá 
requerer um substrato para crescimento; 3 -  a degradação do xenobiótico pode requerer 
a in teração  com plexa de vários m em b ro s de um  co n só rc io  m icro b ian o  que, 
freqüentemente, conduz à tentativas frustradas para se isolar culturas puras capazes 
de degradar o poluente; 4 -  em níveis relativam ente altos do xenobiótico, geralm ente 
em pregados para culturas en riquecidas, o x en o b ió tico  e/ou seus p ro d u to s de 
transformação podem ser tóxicos aos m icrorganism os presentes no inóculo; e 5 -  
interfaces ambientais, alternando mudanças na aeração ou potencial redox do ambiente 
e/ou gradientes podem ser necessários para prom over a biodegradação.

Quase sempre, nos estudos de biodegradação de muitas substâncias orgânicas 
ava liadas em condições de lab o ra tó rio , se v a lia  de co n cen traç õ es  q u ím icas  
ex ag e rad am en te  su p erio res  àq u e las  e n c o n tra d a s  no cam p o . P o rtan to , um a 
extrapolação de resultados obtidos nessas condições pode não refletir a situação real 
sob condições naturais. Nesse sentido, é que o uso de radioisótopos, têm possibilitado 
as pesquisas sobre transformação com inform ações seguras sobre a m ineralização 
e/ou com etabolism o em concentrações com um ente encon tradas em am bientes 
naturais. O isótopo UC possui m eia-vida de 5770 anos, perm itindo a sua utilização 
como traçador em experimentos de longa duração. Sua desintegração se dá através 
da emissão de partículas beta negativas de 156 Kev de energia.

A conversão do xenobiótico l4C para l4CO , (m ineralização) serve com o um 
indicador de biodegradação. Atualmente, são utilizados alguns m étodos de estudo 
para quantificação das taxas de m ineralização. Em todos eles a substância quím ica 
radiomarcada é incubada no solo, em frascos que são continuam ente am ostrados. Os 
dois sistemas mais usados são o frasco de cal sodada e frasco de B artha-Pram m er. 
O CO, é coletado em armadilhas especiais contendo KOH 0.2M  ou NaOH 0.2M  ou 
monoetanolamina pura ou diluída em água. O dióxido de carbono desprendido é medido 
por espectrometria de cintilação líquida. A molécula original e os metabólitos formados 
devem  ser determ inados frente a padrões, por m eio de crom atografia . M aiores 
detalhes sobre avaliação da mineralização são encontrados em M onteiro (2000).

5. Considerações finais

Solos, sedimentos e águas contam inadas com  com postos xenobióticos são 
substratos adequados para isolamento de m icrorganism os já  adaptados. G eralm ente 
esses xenobióticos são moléculas sintéticas novas, o que fornece um a oportunidade 
para se estudar a evolução microbiana de novas vias de degradação./’

O uso de m icrorgan ism os iso lad o s  tem  a sua fin a lid ad e , em  m uitos 
casos, na biorremediação cujo objetivo é estim ular o crescim ento de m icrorganism os
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in d íg e n a s  ou in tro d u z id o s  em  á reas  co n tam in ad a s  e, assim , fo rn e c e r  um 
contato direto entre m icrorganism os e contam inantes. 'Para alguns contam inantes 
o rgân icos que podem  ser usados com o substratos prim ários, a biodegradação 
ac e le ra d a  é m ais fá c il  de se r a lc a n ç a d a . E sta . por sua vez, e s tá  lig ad a  a 
constantes aplicações do m esm o ou de com postos estruturalm ente sim ilares no 
am biente.

Não tem  sido fácil iso lar m icrorganism os que m etabolizam  com postos 
xenobióticos que não são persistentes no ambiente, mesmo sabendo-se da existência 
de m icrorganism os biologicam ente ativos naquela área em e s tu d o .^  de se esperar 
que sinergism o ou com etabolism o estejam  envolvidos na degradação: Ás técnicas de 
enriquecim ento do solo e isolam ento usando tal molécula, neste caso, não são tão 
eficazes. Um m étodo alternativo seria o enriquecim ento com uma substância análoga, 
sem , con tudo  ap resen ta r os su b stitu in tes  xenóforos que poderiam  bloquear a 
biodegradação.

A inda considerando-se a im portância do com etabolism o e sinergism o na 
transform ação  de xenobió ticos, os estudos de biodegradabilidade deveriam  ser 
realizados com com unidades m icrobianas ou consórcio de microrganismos e não com 
linhagens individuais.
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