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RESUMO 

 

A facilitação como atenuante do estresse ambiental, resultante de atividades 

antrópicas, entre populações microbianas imobilizadas, é o principal objetivo do 

presente estudo, que foi dividido em cinco capítulos. O primeiro consta do estado da 

arte sobre imobilização microbiana, importância das interações facilitadoras entre 

espécies sob estresse ambiental e a imobilização celular como ferramenta para 

aumentar a eficiência de tratamento de poluentes tóxicos em águas residuárias de 

origem industrial. No segundo capítulo, foi definido o tipo de espuma de poliuretano 

e meio de cultura a ser usado para imobilização natural. No terceiro, testes 

qualitativos e quantitativos foram realizados para seleção de linhagens microbianas 

ambientais com potencial para adesão celular. O quarto capítulo constou da 

avaliação do efeito de estresse ambiental sobre populações microbianas 

imobilizadas em monocultivo. No quinto e último capítulo, as linhagens microbianas 

selecionadas foram imobilizadas consorciadas e foi testado o efeito de estresse 

fisiológico, sobre o valor adaptativo de populações microbianas, indicativo do tipo de 

interação predominante entre espécies. O potencial das linhagens para processos 

de biotransformação de poluentes químicos tóxicos também foi investigado. Os 

resultados mostraram a espuma de poliuretano de 23 kg/m3 e caldo Luria-Bertani 

1/10 como adequados para retenção de aproximadamente 107 UFC/cm2 células da 

bactéria Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619. Entre as linhagens microbianas de 

origem ambiental a bactéria Serratia marcescens e a levedura C. rugosa mostraram 

melhor potencial de adesão. As células dessas culturas, imobilizadas sobre espuma 

de poliuretano, foram mais resistentes ao fenol que as respectivas células em 

suspensão. Quando consorciadas, as duas linhagens apresentaram melhor valor 

adaptativo na presença do fenol, em relação ás mesmas células imobilizadas em 

cultivo individual, comprovando a prevalência das interaçãoes facilitadoras entre as 

populações avaliadas.  

Palavras-chave: Interações positivas, Impacto ambiental, Imobilização celular, 

Bactérias, Leveduras. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The attenuating influence of facilitate or positive interactions between immobilized 

and associated microbial populations under environmental stresse conditions is the 

main objective of this study. In this perspective, five chapters were developed. The 

first shows the state of the art of microbial immobilization, importance of facilitating 

interactions between species under environmental stress and cell immobilization as a 

tool to increase the efficiency of treatment of toxic pollutants in industrial 

wastewaters. In the second chapter was defined the type of polyurethane foam and 

the culture medium to be used for natural immobilization. In the third, qualitative and 

quantitative tests were conducted for selection of environmental microbial strains with 

potential for cell adhesion. The fourth chapter consisted of the evaluation of the effect 

of environmental stress on microbial populations immobilized in monoculture. In the 

fifth and last chapter, the selected microbial strains were immobilized in consortium 

and tested the effect of a physiological stress on the adaptive value of microbial 

populations, indicative of the predominant type of interaction between the species. 

The potential of strains for biotransformation processes of toxic chemical pollutants 

was also investigated. The results showed polyurethane foam of 23 kg/m3 immersed 

in Luria-Bertani broth diluted ten fold, as appropriate for cell retention of about 107 

cells of Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619. Among environmental microbial 

strains the Serratia marcescens bacterium and the yeast C. rugosa showed better 

adhesion potential. Individual microbial cells immobilized on polyurethane foam were 

more resistant to phenol than the respective cell suspensions. When associated, the 

two strains showed better adaptive value in the presence of phenol, compared to the 

same cells immobilized in individual cultivation, proving the prevalence of facilitative 

interactions between microbial populations. 

Key-words: Positive interactions, Environmental impact, Cell immobilization, 

Bacteria, Yeasts. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Para espécies com histórias de vidas similares em ambientes 

espacialmente homogêneos, a competição por um recurso limitante leva a 

eliminação da espécie competidora inferior (Hardin, 1960, Amarasekare, 2003). Por 

outro lado, interações positivas ou facilitadoras podem interferir na competição 

interespecífica, e possibilitar a coexistência de espécies (Giacomini, 2007, Gouhier 

et al., 2011).  

Na natureza, a imobilização celular resultante da agregação microbiana 

sobre superfícies bióticas e abióticas, parece uma resposta a condições de 

estresses ambientais. Esta agregação pode facilitar a coexistência das espécies, e, 

este aumento na diversidade, pode ser um fator preponderante para maior 

resistência das células imobilizadas, em comparação com suas correspondentes 

formas planctônicas (Mah; O’Toole, 2001, Sutherland, 2001, Jefferson, 2004, Fux et 

al., 2005, Matz; Kjelleberg, 2005, Gerber et al., 2012). Neste contexto, a imobilização 

celular in vitro de consórcios microbianos é uma estratégia para melhorar a 

eficiência de bioprocessos ambientais, particularmente o tratamento de águas 

residuárias. No entanto, o interesse por células imobilizadas é recente (Covizzi et al., 

2007) e ainda pouco se conhece sobre as interações entre estas populações 

microbianas (Szewzyk, 2000, Komlos et al., 2005).  

Tendo em vista, que a agregação celular, permite a coexistência entre 

diferentes espécies microbianas e aumenta a resistência das mesmas em relação a 

respectivas formas individuais sob condições de estresse, o objetivo deste estudo foi 

imobilizar e testar o efeito da facilitação entre duas populações microbianas de 

origem ambiental, submetidas a estresse de natureza química de diferentes 

intensidades.  

Considerando-se que imobilização celular in vitro e interações 

facilitadoras entre populações microbianas em condições de estresse são temas 

complexos e pouco explorados, este estudo será uma contribuição nesse sentido. 

Sob o aspecto prático, os resultados podem otimizar a eficiência de processos 

biotransformadores de substâncias tóxicas poluentes. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

 

Testar o efeito da facilitação entre populações microbianas imobilizadas 

submetidas a estresse ambiental.  

 

Objetivos específicos 

 

Selecionar um tipo de espuma flexível de poliuretano e estabelecer as 

condições nutricionais para imobilização microbiana natural;  

 

Avaliar o potencial de adesão de linhagens microbianas de origem 

ambiental e selecionar as duas mais promissoras; 

 

Imobilizar as linhagens selecionadas em cultivo individual e avaliar o 

efeito de estresse fisiológico de natureza química sobre as populações microbianas 

imobilizadas; 

 

Imobilizar as populações microbianas em cultivo consorciado e avaliar o 

efeito de estresse fisiológico de natureza química, sobre as populações associadas; 

 

Investigar o potencial das linhagens microbianas selecionadas, puras e 

consorciadas, para aplicação em tratamento de águas residuárias com fenol.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

1.1.1 Poluição ambiental 

 
A evolução dos processos industriais na sociedade moderna é um fator 

preponderante para o incremento da poluição ambiental (Lawniczak et al., 2011). 

Embora as atividades agrícolas, os esgotos sanitários e os resíduos domésticos 

contribuam para esta poluição, a parcela mais significativa cabe às atividades de 

refinaria petroquímicas, indústrias químicas, têxteis e de papel, dentre outras (Freire 

et al., 2000). 

O descarte destes efluentes líquidos, sem tratamento adequado, polui 

ambientes aquáticos, reduz a diversidade de habitat, a biodiversidade, ameaça à 

extinção de espécies além de contribuir para a escassez de água no planeta 

(McCann, 2000; Kunz et al., 2002; Hooper et al., 2005; Kumar et al., 2011). O 

aumento do volume de águas residuárias, a limitação espacial, e a maior rigidez dos 

regulamentos em controle de qualidade, apontam a necessidade de tratamento 

destes efluentes (Anderson et al., 2008; Zhou et al., 2008; Bashan; Bashan, 2010).  

As tecnologias disponíveis incluem métodos físico-químicos e biológicos, 

que usam, principalmente, os microrganismos, para remoção de poluentes químicos. 

Os primeiros podem elevar os custos do tratamento, além da possível geração de 

subprodutos perigosos. Assim, a aplicação de processos biológicos é uma 

alternativa interessante, sobretudo por apresentar custos de operação mais 

reduzidos e possibilidade da completa mineralização das substâncias poluentes 

(Chen et al., 2005; Stephen et al., 2005; Khleifat, 2006; Kumar et al., 2011; Megharaj 

et al., 2011). No entanto, a toxicidade de muitos compostos não permite o contato 

direto com os microrganismos e a remoção destes poluentes representa um desafio 

para cientistas e engenheiros sanitaristas (Wang et al., 2002). 

A observação de que na natureza os microrganismos se encontravam 

predominantemente aderidos a superfícies sólidas como filmes microbianos (Kierek-

Pearson; Karatan, 2005), e que este comportamento favorecia a sobrevivência dos 

mesmos em nichos ecológicos hostis (Costerton, 1995; Stoodley et al., 2004; Hall-

Stoodley; Stoodley, 2005; Purevdorj-Gage et al., 2005; Mai-Prochnow et al., 2008; 
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Smirnova et al., 2010), incentivou investigações sobre o uso de células microbianas 

imobilizadas para processos de biorremediação de substâncias tóxicas (Winnicki et 

al., 1982; Westmeier; Rehm, 1987; Heitkamp et al., 1990; Hallas et al., 1992; Cohen, 

2001; Moons et al., 2009; Ahmad et al., 2012). 

Norwood; Gilmour (2000) relataram a redução de dois ciclos logarítmicos 

após exposição a 1000 mg/L de cloro livre por 20 min para células bacterianas 

imobilizadas. Em contrapartida, na mesma cultura planctônica 100% dos 

microrganismos foram destruídos quando expostos a 10 mg/L de cloro livre por 30 s. 

Díaz et al. (2001) descreveram o uso de bactérias halotolerantes no tratamento de 

águas salinas contaminadas por derramamento de óleo. As células imobilizadas 

apresentaram maior viabilidade em altas concentrações de NaCl (180 g/L) em 

comparação às células livres em suspensão. Juarez-Ramirez et al. (2001) 

demonstraram que células imobilizadas da levedura Candida tropicalis foram mais 

resistentes ao fenol do que células livres da mesma linhagem. 

Desta forma, a imobilização celular é uma estratégia atraente para 

aumentar a eficiência do tratamento biológico de poluentes de elevada toxicidade, 

como os fenóis.  

 

1.1.2 Fenóis 

 

Poluentes orgânicos são produtos químicos potencialmente perigosos 

para a saúde humana. Muitos destes compostos são resistentes à degradação, e, 

como persistem no ambiente, podem ser transportados para outros locais, acumular-

se nos tecidos dos seres vivos, comprometer a cadeia alimentar e, 

consequentemente o equilíbrio ambiental (Nair et al., 2008). 

Desta maneira, um dos principais problemas estudados na ecologia 

contemporânea é a biotransformação de xenobióticos tóxicos. Fenol e seus 

derivados são representantes típicos desse grupo. Por serem encontrados em 

concentrações tóxicas na maioria das águas residuárias industriais têm despertado a 

atenção da comunidade científica (Santos; Linardi, 2004; Sarkar; Acharya, 2006). 

Os fenóis são compostos com um ou mais grupos hidroxila ligados a um 

anel aromático. São ácidos, bactericidas, com efeitos carcinogênicos e mutagênicos 

(Bolaños et al., 2001). São solúveis em água, possuem grande mobilidade e, como 

consequência, podem atingir, com rapidez, as fontes de água, causando problemas 
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de toxicidade para espécies aquáticas, bem como sabor e odor desagradáveis em 

águas de abastecimento público, mesmo quando presentes em baixas 

concentrações (Jiang et al., 2002). 

De acordo com Prieto et al. (2002), estes compostos são extremamente 

tóxicos ao homem, tanto por ingestão como por inalação, ainda que em baixas 

concentrações (1 mg/L). No Brasil, o Ministério da Saúde determinou que o limite 

máximo de fenol, permitido em água destinada ao abastecimento público, é de 0,1 

µg/L e a concentração de 0,5 mg/L, foi estabelecida como padrão para o lançamento 

de qualquer tipo de efluente (Brasil, 2004). 

O fenol e seus derivados estão presentes na maioria das águas 

residuárias industriais, siderúrgicas e petroquímicas, em concentrações que variam 

de 10 a 300 mg/L (Marrot et al., 2006; Bodalo et al., 2008; Agarry et al., 2008 ab; 

Jayachandran; Kunhi, 2009). Embora biodegradável, o fenol parece promover 

alterações na membrana plasmática dos microrganismos, mesmo em concentrações 

muito reduzidas, como em torno de 10 mg/L (Agarry et al., 2008a). Esta 

característica inibe o crescimento inclusive de espécies capazes de utilizar referido 

composto como substrato e causa sérios problemas em estações de tratamento de 

efluentes (Rigo; Alegre, 2004, Passos et al., 2009; 2010, Abd El-Zaher et al., 2011). 

Por estes motivos o fenol é usado como composto tóxico modelo para ensaios de 

biodegradação em escala laboratorial (Blanken, 1993; Thomas et al., 2002; Ager et 

al., 2009).  

Como a imobilização celular reduz ou evita o contato direto entre o 

microrganismo e a substância poluente, tem se destacado como uma ferramenta útil 

para melhorar a eficiência de tratamentos biológicos de compostos de elevada 

toxicidade microbiana, como os compostos fenólicos (Nair et al., 2008; Nagamani et 

al., 2009; Wasi et al., 2011; Ahmad et al., 2012).  

 

1.1.3 Imobilização celular (IC) 

 

Imobilização é um termo geral aplicado a praticamente todos os tipos de 

catalisadores biológicos, tais como: enzimas, organelas celulares, células animais, 

vegetais e, mais recentemente, de microrganismos (Lopez et al., 1997). Tipos 

diferentes de imobilização são aplicados na biotecnologia, na indústria farmacêutica, 

alimentícia, em processos ambientais e de biossensores (Peinado et al., 2006).  
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A imobilização celular (IC) surgiu como alternativa à imobilização de 

enzimas (Cheetham et al., 1979; Parascandola, Scardi, 1980; Coughlan; Kierstan 

1988; Woodward, 1988; Junter; Jouenne, 2004; Abdelmajeed et al., 2012) e consiste 

no confinamento físico das células em uma região espacialmente definida, onde 

suas atividades catalíticas são mantidas em processos de operação contínua ou 

descontínua, possibilitando a reutilização das mesmas (Wada et al., 1979; Freeman; 

Lilly, 1998; Moreira et al., 1998; Park, Chang, 2000; Margaritis; Kilonzo, 2005; 

Covizzi et al., 2007; Amim et al., 2010; Mrudula; Shyam, 2012).  

As primeiras pesquisas sobre imobilização de células microbianas in vitro, 

surgiram a partir de observações da habilidade de alguns microrganismos de se 

fixarem naturalmente em superfícies de diferentes ambientes, desde caules de 

árvores, como no caso de microrganismos fitopatogênicos, até cateteres 

hospitalares, em se tratando de bactérias oportunistas. A adesão e colonização de 

superfícies bióticas e abióticas é uma estratégia universal para a sobrevivência 

microbiana e pode ocorrer naturalmente, como no caso das bactérias formadoras da 

cárie (Junter; Jouenne, 2004). 

Stolarzewicz et al. (2011) reportaram que a imobilização de 

microrganismos é conhecida desde o século XVII, quando uma colônia da bactéria 

Acetobacter imobilizada em aparas de madeira foi utilizada para a produção de 

vinagre. No entanto, a primeira aplicação bem sucedida de células microbianas 

imobilizadas foi para a produção contínua de ácido L-aspártico descrita por Chibata 

et al. (1974). 

Portanto, inicialmente o uso de células imobilizadas foi restrito a 

fermentações industriais, diminuindo o tempo de cultivo e aumentando o rendimento 

do processo (Feng et al., 2004). A partir de 1980, passou a ser estudada para 

biotransformação de substâncias poluentes, quando o emprego de células livres não 

é viável em função da elevada toxicidade do meio (Bettmann; Rehm, 1984; Anselmo 

et al., 1985; Sahasrabudhe et al., 1988; Oreilly; Crawford, 1989; Beunink; Rehm, 

1990; Balfanz; Rehm, 1991; Storm; Crawford, 1992; Cassidy et al., 1996; Wang et 

al., 1997; Wang et al., 2002; Junter; Jouenne, 2004; Wang et al., 2005; Wang et al., 

2007; Zhang et al., 2007; Zhou et al., 2008; Bazot; Lebeau, 2009; Wang et al., 2010; 

Ahmad et al., 2012; Nickzad et al., 2012).  

O uso de células microbianas imobilizadas aumenta a concentração 

celular, protege os microrganismos de ambientes hostis, contribui para a produção 
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de exopolissacarídeos, reduz o espaço físico utilizado, proporciona maior 

estabilidade e permite o reaproveitamento do material biológico (Freeman; Lilly, 

1998; Domínguez et al., 2001; Leriche et al., 2003; Velankar; Heble, 2003; Tsuneda 

et al., 2003; Junter; Jouenne, 2004; Wang et al., 2005; Canilha et al., 2006; Wang et 

al., 2007; Cai et al., 2011; Liu et al., 2012). Esta última característica é considerada 

uma das grandes vantagens da IC, principalmente quando os suportes são inertes e 

de alta resistência mecânica (Couto et al., 2000; Devi; Sridhar, 2000).  

De maneira geral, todos os métodos de imobilização induzem alterações 

no crescimento, na fisiologia e na atividade metabólica dos microrganismos que 

seriam parcialmente responsáveis pela maior resistência das células imobilizadas 

em relação às mesmas células em suspensão (Walsh; Malone, 1995; Norton et al., 

1995; Mah; O’Toole, 2001; Junter; Jouenne, 2004; Coenye, 2010).  

 

1.1.4 Técnicas de imobilização 

 

As técnicas de IC podem ser classificadas em: a) naturais ou passivas, 

por adsorção em suportes sintéticos ou naturais e b) artificiais ou ativas, que incluem 

a manutenção das células em matrizes contendo agentes ligantes. A imobilização 

natural ocorre espontaneamente por meio de interações eletrostáticas, enquanto na 

artificial, as células são mantidas aderidas às matrizes por ligações covalentes, 

utilizando-se agentes como alginato de cálcio, glutaraldeído ou carbodiimida. A 

célula permanece viável independente dos possíveis danos causados pelo 

procedimento (Ramakrishna, Prakasham; 1999; Mallick, 2002; Covizzi et al., 2007).  

 

1.1.4.1 Técnicas artificiais ou ativas  

 

1.1.4.1.1 Ligação covalente 

 

Este método se baseia na formação de uma ligação covalente entre o 

suporte inorgânico e as células ativadas por um agente de ligação, substância 

química que modifica a superfície celular. Este método é muito aplicado para 

imobilização de enzimas e raramente para a imobilização celular, em função da 

citotoxicidade dos agentes ligantes (Ramakrishna; Prakasham, 1999). 
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1.1.4.1.2 Aprisionamento 

 

Aprisionamento, também chamado de engaiolamento, é um método 

irreversível, no qual as células imobilizadas são mantidas em rede rígida. Esta 

técnica cria uma barreira protetora ao redor dos microrganismos imobilizados, 

garantindo a sua viabilidade durante o processamento e estocagem (Gorecka; 

Jastrzębska, 2011). As matrizes utilizadas são gel de polissacarídeos (alginato, ágar, 

carragenano, celulose e seus derivados), e matrizes poliméricas (colágeno, gelatina, 

resina epóxi, poliacrilamida, poliéster, poliestireno e poliuretano (Lopez et al., 1997; 

Ramakrishna; Prakasham, 1999). 

Como regra geral, a inclusão das células dentro de uma rede rígida 

permite a difusão de nutrientes e metabólitos e impede o fluxo livre da célula 

(Kierstan; Bucke, 1977). Este método apresenta como principal vantagem a 

resistência mecânica, e como desvantagens, a liberação de células da superfície 

externa do suporte, os custos de imobilização, a difusão limitada dos nutrientes, a 

desativação durante a imobilização, em função da biodegradabilidade, e a limitação 

da quantidade de células no suporte (Krekeler et al., 1991; Song et al., 2005; Gao et 

al., 2010; Stolarzewicz et al., 2011).  

 

1.1.4.1.3 Encapsulamento 

 

É um método de imobilização irreversível, similar ao aprisionamento 

aplicado quando se quer o produto final livre de resíduos celulares. Neste processo, 

os biocatalizadores são limitados pelas paredes de membrana microporosa, que 

prendem as células em microcápsulas, mas com flutuação livre no espaço central 

(Gorecka; Jastrzębska, 2011). A semipermeabilidade da membrana permite o fluxo 

de substratos e nutrientes, mantém as células no interior do suporte e as protege 

das condições ambientais severas. A principal desvantagem é a possível obstrução 

produzida pelo crescimento celular (Lozinsky; Plieva, 1998; Park; Chang, 2000). 

 

1.1.4.2 Técnicas naturais ou passivas 

 

1.1.4.2.1 Floculação celular 
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A floculação celular é descrita como formação de agregados celulares em 

suspensão, seguida de sedimentação natural rápida, ou na presença de agentes 

floculantes. A floculação pode ser considerada como uma das técnicas mais 

promissoras de imobilização a serem utilizadas em larga escala, devido ao grande 

potencial dos microrganismos em formar agregados (Adav et al., 2007; Adav; Lee, 

2008).  

 

1.1.4.2.2 Adsorção  

 

A imobilização natural ou adsorção passiva de microorganismos em 

suportes porosos e inertes é semelhante à adsorção de partículas coloidais (Araújo 

et al., 2010). Aparentemente, a adsorção passiva foi o primeiro exemplo de 

imobilização celular e, provavelmente, é o método mais simples (Monsan et al., 

1987; Klein; Ziehr, 1990). Esta técnica se baseia na interação física entre o 

microrganismo e a superfície suporte. O método permite o contato direto entre os 

nutrientes e as células imobilizadas. Os microrganismos ativos adsorvem os 

nutrientes necessários e crescem formando um filme sobre a superfície de materiais 

inertes e impermeáveis denominados meio suporte. As substâncias poluentes 

depois de adsorvidas são transformadas por meio do metabolismo microbiano 

(Moore et al., 2001; Anderson et al., 2008; Srivastava; Thakur, 2012). Este método 

se destaca pela simplicidade, baixo custo, fácil manipulação, eficiência e uso de 

grande diversidade de suportes (Covizzi et al., 2007; Kilonzo; Bergougnou, 2012).  

As interações eletrostáticas e hidrofóbicas governam a adesão das célu-

las ao material suporte, que é a etapa principal na imobilização celular por adsorção 

(Hsu et al., 2004; Gorecka; Jastrzębska, 2011). Além disso, o uso de superfícies 

adequadas estimula o metabolismo microbiano, protege as células dos agentes 

desfavoráveis e conserva a sua atividade fisiológica (Nikovskaya, 1989; Kozlyak et 

al., 1991, 1993; Braschler et al., 2005). 

Características como a área superficial elevada, propriedades mecânicas, 

permeabilidade, reduzida toxicidade e biodegradabilidade, durabilidade, baixo custo 

e elevada disponibilidade, fazem das matrizes fibrosas suportes mais adequados 

para a adsorção celular (Huang; Yang, 1998; Talabardon et al., 2000; Chu et al., 

2009). A configuração natural também lhes permite prender mais células do que 

outros materiais (Yang; Shu, 1996; Yang; Lo, 1998).  
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1.1.5 Suportes imobilizantes 

 

A eficiência do suporte no processo de IC está relacionada à capacidade 

da matriz em armazenar células viáveis. Assim, a seleção da matriz é fundamental 

para o sucesso da imobilização (Petre et al., 1999; Zacheus et al., 2000).  

Os materiais suportes são classificados como inorgânicos (zeolite, argila, 

vidro poroso, carvão ativado e cerâmica) e orgânicos. Suportes inorgânicos podem 

resistir à degradação bacteriana e são termoestáveis (Cassidy et al., 1996; Verma et 

al., 2006). Os orgânicos são substâncias poliméricas de origem natural ou sintéticas 

(Cassidy et al., 1996).  

As substâncias orgânicas poliméricas, por seu caráter de indissolubilidade 

e massa molecular elevada, são consideradas excelentes suportes. Polissacarídeos 

de algas como ágar, agarose, alginatos e carragenanas são classificados como 

naturais. A quitosana, um polissacarídeo natural derivado da quitina, já foi usada 

experimentalmente. Poliacrilamida, poliestireno, poliuretano e alumina são polímeros 

sintéticos. Inicialmente, géis hidrocolóides, como os alginatos, foram preferidos para 

IC (Cheetham et al., 1979; Flink, Johansen, 1985), no entanto, observou-se que 

estes compostos reduziam a viabilidade celular e eram suscetíveis à degradação 

natural (Trevors et al., 1993; Cassidy et al., 1996; Leenen et al., 1996; Arica et al, 

2004; Moreno-Garrido, 2008; Stolarzewicz et al, 2011; Kilonzo; Bergougnou, 2012).  

A matriz polimérica deve reunir características, tais como, ausência de 

toxicidade, elevada capacidade de retenção microbiana, ser química e 

bioquimicamente inerte, apresentar resistência mecânica e alta difusividade de 

reagentes e produtos formados (Wang; Qian, 1999). A porosidade, a rugosidade e o 

grau de hidrofobicidade da matriz também interferem na intensidade da adesão 

celular (Pirbazari et al., 1990; Silva et al., 2006).  

A Tabela 1.1 apresenta as características ideais de um suporte para 

imobilização celular (Canilha et al., 2006).  
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Tabela 1.1- Características ideais de suportes para imobilização celular  
Características Referências 

Regenerável e reutilizável 

Porosidade uniforme 

Champagne et al. (1994) 

Norton et al. (1995) 

Presença de grupos funcionais ligantes Freeman; Lilly (1998) 

Facilidade, acessibilidade, viabilidade para imobilização 

Disponibilidade de área superficial e intersticial 

Estabilidade mecânica, química, térmica e biológica 

Fenice et al. (2000) 

Devi; Shidhar (2000) 

Díaz et al. (2001) 

Viabilidade celular por tempo prolongado 

Não biodegradável 

Garbayo et al. (2003) 

Bergmaier et al. (2005) 

Fonte: Canilha et al. (2006). 

 

Segundo Zaiat et al. (1997, 2000), entre as matrizes fibrosas inertes a 

espuma de poliuretano, por sua flexibilidade, alta porosidade interna, estabilidade à 

hidrólise e difícil degradação biológica apresenta elevado potencial para o 

confinamento de microrganismos.  

 

1.1.5.1 Espuma flexível de poliuretano 

 

As espumas flexíveis de poliuretano são polímeros orgânicos porosos de 

alta permeabilidade que adsorvem rapidamente substâncias tanto em meios secos 

quanto úmidos. São de baixo custo e facilmente regeneradas por extração ou 

lavagem com solventes (Belyakova; Schevchenko, 1986; Guimarães et al., 2002; 

Romaškevič et al., 2006; Zhou et al., 2008; Molero et al., 2010). 

De modo geral, a complexidade química e estrutural, a maior superfície 

de contato, as elevadas taxas de sorção, de cargas positivas e o caráter hidrofóbico 

da matriz polimérica, permitem a interação do poliuretano com a maioria das 

superfícies celulares microbianas (Afghan et al., 1984; Azevedo et al., 2009; Wang et 

al., 2009). 

Vários pesquisadores comprovaram a adequação da espuma de 

poliuretano para imobilização bacteriana. Patil et al. (2006) relataram a maior 

eficiência na degradação do o-ftalato a partir de células de Bacillus spp. imobilizadas 

em espuma de poliuretano, em relação ao alginato. Silva et al. (2006) descreveram 

que a imobilização de bactérias em espuma de poliuretano aumentou a resistência a 



12 

 

 

elevadas concentrações de sulfato. A imobilização microbiana em poliuretano, 

combinada com o uso de biorreatores, melhorou significativamente o processo de 

biodegradação de fenóis e derivados (Pai et al., 1995; Zheng; Obbard, 2002; 

Viggiani et al., 2006), de hidrocarbonetos poliaromáticos, (Zheng; Obbard, 2002), de 

corantes, (Couto et al., 2000), de organoclorados (Shim; Kawamoto, 2002) e óleos 

lubrificantes (Chanthamalee; Luepromchai, 2012). 

 

1.1.5.2 Adesão celular 

 

Segundo Palmer et al. (2007) a adesão celular ao material suporte é uma 

etapa crítica no processo de imobilização por adsorção. A adesão de 

microrganismos a superfícies é um fenômeno que ocorre naturalmente em meios 

aquosos e depende das propriedades superficiais (tensão superficial, entalpia 

superficial por unidade de área, composição da superfície, etc.) das interfaces dos 

suportes de adesão (aço, polímeros, mármore, etc.) e das membranas dos 

microrganismos. Além disso, as características do meio circundante, tais como 

temperatura, pH, força iônica e disponibilidade de nutrientes, também afetam o 

processo de adsorção (Araújo et al., 2010). 

As principais variáveis que influenciam a fixação e o subsequente 

desenvolvimento microbiano são apresentadas na Tabela 1.2 (Donlan, 2002). 

 

Tabela 1.2- Principais variáveis no processo de adesão celular  
Superfície suporte Fatores ambientais Célula 

Textura pH Hidrofobicidade 

Hidrofobicidade Temperatura Apêndices extracelulares 

Química da superfície Nutrientes Subst.extracelulares 

Carga  Moléculas sinalizantes 

Fonte: Donlan, (2002). 

 

As características da superfície suporte e da célula microbiana são 

importantes no estágio de adesão celular (Stoodley et al., 1999; Simões et al., 2007; 

Araújo et al., 2010).  

Para a superfície sólida inerte a hidrofobicidade, a rugosidade e a micro-

topografia, são os parâmetros mais representativos no processo de adesão 
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(Busalmen; Sanchez, 2001; Ubbink; Schar-Zammaretti, 2007; Palmer et al., 2007; 

Goulter et al., 2009). Em geral, superfícies mais ásperas e hidrofóbicas favorecem a 

adesão celular (Donlan, 2002, Chae et al., 2006; Patel et al., 2007, Oulahal et al., 

2008, Simões et al., 2008).  

Os fatores ambientais temperatura, pH, salinidade, osmolaridade, 

oxigênio e disponibilidade de nutrientes também devem ser considerados (Stanley, 

1983; Fletcher; Pringle, 1986; Kim; Frank, 1994; Palmer; White, 1997; Wimpenny; 

Colassanti, 1997; Stoodley et al., 1999; Simões et al., 2006; Nikolaev; Plakunov, 

2007). Por exemplo, em pH neutro a parede celular das bactérias apresenta-se, em 

geral, carregada negativamente devido à presença de lipopolissacarídeos nas Gram 

negativas e ácidos teicóicos nas Gram positivas, respectivamente (Smyth et al., 

1978). 

Com relação às características da célula microbiana, Dan (2003) 

descreveu a interferência da carga iônica enquanto Whittaker; Klier (1996) relataram 

a influência da idade da cultura que, de modo geral, é mais pronunciada no início da 

fase logarítmica de crescimento, decrescendo com o tempo e com a exaustão de 

nutrientes do meio (Van Schie; Fletcher, 1999).  

Hood; Zottola (1995), Vadillo-Rodríguez, (2005) destacaram o papel da 

hidrofobicidade celular na adesão a superfícies sólidas. De acordo com Goulter et al. 

(2009) a hidrofobicidade das células bacterianas varia com a espécie e até mesmo 

com a linhagem e também é influenciada pelo estágio de crescimento e composição 

do meio de cultura circundante. De Flaun et al. (1999) e Waar et al. (2002), 

relataram que mutantes de Burkholderia cepacia e Enterobacter faecalis, menos 

hidrofóbicas em relação ao tipo selvagem, apresentaram menor capacidade de 

adesão. 

Husmark; Ronner (1990); Lemon et al. (2008); Auger et al. (2009) 

relataram que esporos de bactérias geralmente aderem mais rapidamente a 

superfícies que as células vegetativas correspondentes, em função da maior 

hidrofobicidade dos esporos. Zita; Hermansson (1997) correlacionaram a 

hidrofobicidade de linhagens de Escherichia coli com a adesão em flocos de lodo 

ativado em tratamento de efluentes, Brugnoni et al. (2007), encontraram resultados 

semelhantes para adesão de leveduras em superfície de aço inoxidável em indústria 

de processamento de maçã. 
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Em conjunto com os movimentos passivos de transporte, as bactérias 

desenvolveram mecanismos ativos de motilidade que permitem reprimir forças 

eletrostáticas e hidrodinâmicas e aumentar as chances de interagir com a superfície 

(Donlan, 2002).  

Pratt; Kolter (1998) demonstraram que a motilidade é um mecanismo 

importante para interação inicial com superfícies abióticas, Klausen et al. (2003) 

registraram que embora o flagelo de Pseudomonas aeruginosa não seja um fator 

indispensável para adesão inicial desse organismo em superfícies sólidas, 

desempenha papel importante no referido processo. 

O’Toole; Kolter (1998) detalharam que células mutantes de Pseudomonas 

fluorescens não flageladas foram menos eficientes na adesão inicial sobre várias 

superfícies inertes, quando comparadas com células não mutantes produtoras de 

flagelos. 

Piette; Idziak (1992) ressaltaram, que células microbianas viáveis e não 

viáveis são capazes de adesão. Como exemplo os autores citaram que células 

mortas, por irradiações UV, raios γ ou calor, de Pseudomonas fluorescens não 

perderam a capacidade adesiva. Este fato evidencia a importância de métodos de 

detecção de células vivas para avaliar a imobilização microbiana.  

Técnicas sensíveis e padronizadas que determinem o comportamento de 

células individuais e as interações em nível molecular ainda são restritas e onerosas. 

A microscopia de força atômica, é um exemplo de método que estuda a aderência 

bacteriana em nível celular e molecular e, é possível, que no futuro, possa fornecer 

informações mais detalhadas para compreensão dos fatores que influenciam a 

fixação da célula bacteriana sobre superfícies sólidas (Goulter et al., 2009). 

 

1.1.5.3 Formação de biofilme 

 

Após a adesão ao material suporte, as células se desenvolvem sobre a 

superfície do referido material formando um filme microbiano ou biofilme (Araújo et 

al., 2010). 

 

1.1.5.3.1 Histórico  
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O estudo de células planctônicas, em culturas puras e condições artificiais 

controladas, estabeleceu a maioria dos conceitos microbiológicos, ao longo do 

tempo (Smirnova et al., 2010). No entanto, a partir dos relatos de Costerton (1978) 

ficou evidente que as bactérias apresentavam duas estratégias de comportamento: 

planctônico ou livre e sésseis ou ligadas entre si e aderidas a diferentes superfícies.  

Fletcher (1986) e Lappin-Scott; Costerton (1989) confirmaram que o 

crescimento das bactérias aderidas diferia da forma planctônica. Martin; Liras (1989) 

sugeriram que a formação de biofilme representa uma fase estacionária natural do 

crescimento microbiano, na qual a fisiologia das células muda por aumento da 

produção de metabólitos naturais como antibióticos, pigmentos e outras 

macromoléculas. Assim, as células planctônicas estudadas sistematicamente, desde 

os trabalhos pioneiros de Koch e Pasteur, podem representar um modo simples de 

crescimento especializado para permitir a dispersão e colonização de novos habitats 

(Costerton, 1995).  

A formação de biofilmes é tão predominante que é provável que seja uma 

característica positivamente selecionada, que se fixou muito cedo na evolução 

microbiana, como um recurso importante para a sobrevivência superficial em 

diversos ambientes (Stoodley et al., 2004). Westall et al. (2000) relataram a 

presença de biofilmes fossilizados em rochas terrestres com 3,5 a 3,8 bilhões de 

anos e a descrição de associações entre bactérias e superfícies remonta aos 

primórdios da microbiologia, quando no século XVII, Antone van Leeuwenhoek 

observou a superfície da própria placa dentária (Costerton, 1995). No entanto, o 

conceito de adesão microbiana emergiu gradualmente, a partir do trabalho de 

Henrici (1933), seguido de Zobell; Anderson (1936), que observaram o aumento de 

populações de bactérias em amostras de água durante o período de estocagem. 

Heukelekian; Heller (1940) estudaram a relação entre a concentração de nutrientes 

e o crescimento de bactérias sobre superfícies inertes, enquanto Zobell (1943) 

constatou o crescimento bacteriano sobre superfícies sólidas. 

O avanço da microscopia eletrônica com microfotografia de alta resolução 

e ampliações muito superiores às do microscópio de luz contribuiu para uma melhor 

compreensão dos biofilmes (Donlan, 2002). Assim, Jones et al. (1969) usando 

microscopia de transmissão eletrônica (MET) e de varredura (MEV) examinaram 

biofilmes em filtros biológicos para tratamento de águas residuárias e observaram 

morfologias celulares sugestivas de organismos diferentes. Esses pesquisadores 
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também mostraram que o material da matriz circundante que unia as células era 

formado por polissacarídeos. 

Os exopolissacarídeos (EPS) são os principais componentes dos 

biofilmes e contribuem para maior resistência atribuída aos mesmos (Vuong et al., 

2004). Entre os polissacarídeos destacam-se os alginatos, a celulose, o gelano, o 

levano e outros, dependendo dos microrganismos presentes (Morikawa et al., 2006). 

Estas substâncias, além de fixarem as células na superfície também podem ser 

utilizadas como substrato para o crescimento das células em condições de 

indisponibilidade ou exaustão de nutrientes (Zhang; Bishop, 2003; Bahat-Samet et 

al., 2004).  

 

1.1.5.3.2 Importância 

 

O papel e a função do crescimento microbiano sobre superfícies sólidas 

têm sido o foco de pesquisas, principalmente na área médica, devido à associação 

com infecções e a dificuldade em combatê-las (Donlan; Costerton, 2002; Hall-

Stoodley; Stoodley, 2009). Costerton et al. (1994); Azeredo; Oliveira (2000) e Hall-

Stoodley; Stoodley (2009) destacaram as infecções persistentes, enquanto Smirnova 

et al. (2010) ressaltaram infecções associadas com implantes de cateteres, próteses 

e válvulas cardíacas.  

Biofilmes também causam impactos negativos em outras áreas. 

McDonogh et al. (1994); Morikawa (2006) e Smirnova et al. (2010) relataram a 

corrosão de metais em oleodutos. Donlan (2002) e Pasmore; Costerton (2003) 

discutiram a colonização microbiana em tubulações de águas e a consequente 

alteração da qualidade da mesma. Carpentier; Cerf (1993); Beech (2004) e Simões 

et al. (2010) destacaram dificuldades em indústrias de processamento de alimentos 

que resultam em problemas sérios de higiene, de saúde pública ou de ordem 

econômica. Schultz; Swain (2000) reportaram ainda que o acúmulo de biofilmes em 

superfícies de navios aumenta o consumo de combustível. 

A literatura registra a importância dos biofilmes na indústria, na ecologia, 

no saneamento ambiental, em processos de biorremediação e biotecnológicos 

(Paerl; Pinckney, 1996; Burns; Ryder, 2001; Morris; Monier, 2003; Pasmore; 

Costerton, 2003; Palmer, 2003; Coetzee et al., 2004; Parsek; Fuqua, 2004; Stanley; 
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Lazazzera, 2004; Morikawa, 2006; Singh et al., 2006; Anderson et al., 2008; 

Rodrigues et al., 2008, 2010).  

Os biofilmes são usados na síntese de antibióticos e biocidas (Morikawa, 

2006; Smirnova et al., 2010), para a extração de metais a partir de minério 

(Rawlings, 2002) e participam na ciclagem de nutrientes como nitrogênio, enxofre e 

carbono, em sistemas aquáticos e no solo (Xavier et al., 2003). Zapata et al. (2007) 

destacaram a habilidade dos biofilmes em eliminar ascídia e algas, de cascos de 

navios, enquanto Baís et al. (2004) relataram dados sobre biofilmes de Bacillus 

subtilis suprimindo o crescimento de fitopatógenos sobre raízes de plantas. 

Burns; Ryders (2001) descreveram biofilmes como indicadores biológicos 

da qualidade de rios na Austrália, enquanto Westall et al. (2000) os consideraram 

uma ferramenta poderosa na busca por evidências de vida nas mais antigas rochas 

terrestres e, por extensão, em materiais extraterrestres. 

Biofilmes são particularmente promissores para a degradação de 

compostos xenobióticos, em processos de biorremediação ambiental e em 

tratamentos aeróbios e anaeróbios de águas residuárias (Chen; Chen, 2000; Cohen, 

2001; Morikawa, 2006; Andersson et al., 2008; Rosche et al., 2009). 

 

1.1.6 Imobilização celular natural in vitro 

 

Na natureza, as células microbianas encontram-se imobilizadas como 

consórcios multiespécies. No entanto, a dificuldade de reproduzir esses ambientes, 

a diversidade microbiana e a complexidade estrutural dos biofilmes, colabora para 

que a maioria dos estudos seja realizada com uma única espécie (monoespécies) 

(Whiteley et al., 2001; Wuertz et al., 2004; Komlos et al., 2005; Li et al., 2007; 

Burmolle et al., 2006). Davey; O’Toole (2000) mostraram que biofilmes 

monoespécies in vitro exibem características gerais similares aos biofilmes mistos 

naturais. Portanto, estudos laboratoriais em condições de reprodutibilidade, com 

espécies microbianas conhecidas, são importantes para ampliar os conhecimentos 

sobre estes ecossistemas e melhorar a eficiência de processos de biorremediação 

(Siebel; Characklis, 1991; Stewart et al., 1997; Chen; Chen, 2000). 

É importante destacar que a elevada densidade celular e a proximidade 

dos microrganismos imobilizados favorecem interações competitivas e cooperativas 

entre as espécies (Cowan et al., 2000; Tait; Sutherland, 2002; Kreft, 2004; Wuertz et 
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al., 2004). Lindsay et al. (2002); Trachoo; Brooks (2005); Castonguay et al. (2006); 

Jiang et al. (2006, 2007); Adav et al. (2007); Adav; Lee (2008) sugerem que pela 

diversidade de espécies, presente nos biofilmes naturais, as interações positivas ou 

facilitadoras se sobrepõem às negativas e contribuem para a melhor performance do 

sistema.  

 

1.1.7 Facilitação 

 

Interações positivas ou facilitadoras são relações nas quais as espécies 

participantes ou, pelo menos, uma delas, se beneficia sem causar danos à outra. 

Tais interações são denominadas de mutualismo, quando ambas as espécies obtêm 

benefícios a partir da interação ou, comensalismo, quando uma se beneficia e a 

outra não é afetada (Herre et al., 1999; Stachowicz, 2001; Sachs; Simms, 2006). 

Neste sentido, Anderson et al. (2008), defendem que apesar da importância dos 

métodos in situ de cultivo independentes, relatados por Daims et al. (2006), estudos 

em culturas puras in vitro permitem avaliar possíveis interações entre 

microrganismos imobilizados quando submetidos a uma determinada situação de 

estresse. 

De acordo com Stachowicz (2001), estresse é definido, como qualquer 

força extrínseca que reduz a aptidão (fitness) ou a capacidade de um indivíduo para 

reprodução. Pode ser de natureza fisiológica (temperatura, salinidade), física (efeitos 

diretos de vento, ondas, correntes), ou biótica (competição, predação, doença). 

Assim, interações positivas ocorrem quando, sob efeito de uma determinada 

situação de estresse, um organismo favorece a persistência ou desenvolvimento do 

outro. Jackson et al. (2001) destacaram que, se estas relações ainda são pouco 

estudadas em macro-organismos, os relatos sobre a influência das interações 

facilitadoras entre microrganismos são ainda mais raros. Trosvik et al., (2008) 

argumentam que a dificuldade da coleta quantitativa de dados está relacionada à 

divisão histórica entre os campos da microbiologia e ecologia geral e, 

principalmente, à complexidade das interações microbianas. Devido a estas 

dificuldades, um método qualitativo para investigar as interações positivas em uma 

comunidade microbiana, consiste em comparar a capacidade de espécies 

individuais com as espécies consorciadas de persistir ou crescer sob uma situação 
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particular de estresse (Bertness; Callaway, 1994; Burmolle et al., 2006; Christison et 

al., 2006). 
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CAPÍTULO 2 

 

Espuma Flexível de Poliuretano para Imobilização Microbiana 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivos selecionar um tipo de espuma de poliuretano e 

estabelecer a concentração do meio de cultura circundante para a imobilização 

microbiana. Espuma de poliuretano de 16 kg/m3 e 23 kg/m3 foi analisada quanto ao 

aspecto microbiológico e, em seguida, um protocolo para limpeza e esterilização 

deste material foi testado. A influência da densidade da espuma e da disponibilidade 

de nutrientes sobre a retenção celular foi examinada. A bactéria Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 25619 foi utilizada como organismo teste e previamente 

caracterizada quanto à motilidade, hidrofobicidade e capacidade para formação de 

biofilme. Cupons dos dois tipos de espuma foram preparados, imersos 

separadamente por 24 h no meio de cultura caldo Luria-Bertani em concentração 

especificada pelo fabricante e diluído 10 vezes em relação à referida concentração. 

O número de células aderidas foi determinado por contagem de células viáveis em 

placas em intervalos de tempo fixados. Análises microbiológicas das amostras de 

poliuretano revelaram 48 UFC/cm2, de bactérias Gram-positivas formadoras de 

esporos, confirmando a necessidade de um protocolo para esterilização do material. 

A concentração celular nos dois tipos de poliuretano, após 24 h no meio de cultura 

Luria-Bertani nas duas concentrações avaliadas, variou de 3,2 x 106 a 3,2 x 107 

UFC/cm2, respectivamente, todas indicativas de formação de biofilme. O teste de 

Wilcoxon não mostrou diferença significativa (p> 0,05) entre o número de células 

aderido em relação à densidade da espuma quando no mesmo meio de cultura. No 

entanto, na maior disponibilidade de nutrientes a concentração celular foi 

significativamente maior (p<0,05) nos dois tipos de espuma. Os resultados 

mostraram que a espuma de poliuretano de 16 kg/m3 e 23 kg/m3 é um suporte 

adequado para imobilização bacteriana e que a maior disponibilidade de nutrientes 

influi significativamente na concentração de células aderidas.  

 

Palavras-chave: Imobilização celular, material suporte, biofilme. 
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CHAPTER 2 

Polyurethane Foam for Microbial Immobilization 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to select a type of polyurethane foam and establish the 

concentration of the culture medium surrounding for microbial immobilization. 

Polyurethane foam of 16 kg/m3 and 23 kg/m3 was microbial analyzed and then a 

protocol for cleaning and sterilization of this material was tested and approved. The 

influence of the density of the polyurethane foam and of the availability of nutrients 

on cell retention was examined. Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 was used 

as test organism and previously evaluated to motility, hydrophobicity and biofilm 

formation. Coupons of polyurethane foam of 16 kg/m3 and 23 kg/m3 were separately 

prepared and immersed for 24 h in the culture medium Luria-Bertani broth in the 

concentration specified by the manufacturer and diluted 10 times with respect to 

original concentration. The number of adhered cells was determined by viable 

counting cells in plates at fixed time intervals. Microbiological analysis of the samples 

showed polyurethane 48 CFU/cm2 of Gram-positive spore-forming, confirming the 

need for a protocol for sterilization of the material. The cell concentration in the two 

types of polyurethane foam after 24 h in culture Luria-Bertani medium at the 

concentrations evaluated ranged from 3.2 x 106 to 3.2 x 107 CFU/cm2, respectively, 

both indicative of biofilm formation. The Wilcoxon test no showed significant 

difference (p> 0.05) between the number of adhered cells in polyurethane foam of 16 

kg/m3 and 23 kg/m3 when in the same culture medium. However, in the most nutrient 

availability the cell concentration was significantly higher (p <0.05) in both types of 

foam. The results showed that the polyurethane foam of 16 kg/m3 and 23 kg/m3 is a 

carrier suitable for immobilizing bacterial and that most nutrient availability affects 

significantly the concentration of adhered cells. 

 

Keywords: Cell immobilization, support material, biofilm  
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição ambiental por substâncias tóxicas e recalcitrantes é 

considerada uma das mais representativas no mundo atual. Estas substâncias por 

persistirem no ambiente, são transportadas para outros locais, se acumulam nos 

tecidos dos seres vivos por intermédio da cadeia alimentar e provocam efeitos 

adversos à saúde do homem e à qualidade do meio ambiente (Nair et al., 2008). 

Estudos ambientais para remoção destes poluentes mostraram que a 

capacidade de algumas espécies microbianas em degradar substratos orgânicos de 

elevada complexidade química, faz desses organismos uma ferramenta atraente, 

prática e econômica para proteção ambiental (Dua et al., 2002; An, 2007).  

A imobilização microbiana é considerada uma estratégia para aumentar a 

eficiência de processos biológicos (Cassidy et al., 1996; Diaz et al., 2002), e consiste 

no confinamento físico de células viáveis numa determinada região espacial. Este 

procedimento limita a migração celular, mantém as atividades catalíticas e permite a 

reutilização celular (Margaritis; Kilonzo, 2005). Em comparação com as células livres 

em suspensão, as imobilizadas apresentam vantagens, tais como, maior biomassa, 

atividade metabólica mais intensa e maior resistência a substâncias químicas tóxicas 

(Zhou et al., 2008). A reutilização é uma das vantagens mais importantes desta 

técnica (Tallur et al., 2009).  

Entre os métodos descritos para imobilização microbiana a adsorção 

natural é um dos mais simples, eficaz e menos oneroso (Zhou et al., 2008). Esta 

técnica se fundamenta na interação física entre o microrganismo e a superfície 

suporte, com posterior colonização da mesma (Nikovskaya, 1989; Kozlyak et al., 

1991, 1993; Prakash et al., 2003). Alguns fatores que controlam a adesão e o 

posterior crescimento celular são as interações hidrofóbicas entre as superfícies 

microbianas e do material suporte, a motilidade microbiana e a disponibilidade de 

nutrientes no meio circundante (Kilonzo; Bergougnou, 2012). 

A seleção do material suporte é fundamental no processo de imobilização 

(Zacheus et al., 2000). Entre os transportadores utilizados se destacam as matrizes 

fibrosas, como as espumas flexíveis de poliuretano, em função das suas 

propriedades mecânicas, elevada porosidade, alta adsorção, resistência a solventes 

orgânicos e a degradação microbiana, fácil manuseio, regeneração e baixo custo 

(Hsu et al., 2004; Patil et al., 2006; Romaškevič et al., 2006; Chu et al., 2009). Este 
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material também mostra características favoráveis para a concentração de 

compostos aromáticos, otimizando a taxa de degradação dessas moléculas (Enriki 

et al., 1995).  

É importante destacar que, a despeito da complexidade química do 

poliuretano, alguns microrganismos produzem enzimas específicas que promovem 

mudanças irreversíveis no polímero, prevenindo ou reduzindo a adesão microbiana 

(Loredo-Treviño et al., 2011). Por outro lado, a estrutura celular da espuma também 

favorece a persistência de microrganismos, que, embora incapazes de usar o 

poliuretano como substrato, podem competir com as linhagens selecionadas e 

reduzir a eficiência do processo.  

Tendo em vista que os microrganismos aderem e crescem sobre espuma 

de poliuretano imersa em solução nutritiva, este trabalho teve por objetivos 

selecionar um tipo de espuma de poliuretano e estabelecer a concentração do meio 

de cultura circundante para a imobilização microbiana.  
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Microrganismo 

 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 (American Type Culture 

Collection) foi usada como organismo teste para imobilização celular (Charlton, 

2008, Prasad et al., 2009). Para confirmar a adequabilidade da linhagem a mesma 

foi previamente avaliada quanto à motilidade, hidrofobicidade e formação de 

biofilme. Esta cultura é mantida em ágar nutriente (AN) (Oxoid) a 4 °C no Laboratório 

de Microbiologia Ambiental do Departamento de Biologia da Universidade Federal 

do Ceará, Brasil. 

 

2.2.2 Produção de biofilme 

 

2.2.2.1 Teste do agar vermelho Congo (AVC) 

 

P. aeruginosa ATCC 25619 foi inoculada em placas de ágar vermelho 

congo (AVC), preparado por mistura de 0,8 g de vermelho do Congo com 36 g de 

sacarose (Sigma) em 1000 mL de brain heart infusion (BHI) em ágar (Oxoid) que 

foram incubadas por 24 h a 30 °C, seguido de incubação por 12 h à temperatura 

ambiente (26 °C) (Freeman et al., 1989). Bactérias produtoras de biofilme 

apresentam colônias vermelho escuras, enquanto não produtoras permanecem não 

pigmentadas (Arciola et al., 2002).  

 

2.2.2.2 Teste dos tubos de ensaio  

 

Para o teste dos tubos foi usado o método descrito por Christensen et al. 

(1982), modificado por Stepanovic´ et al. (2000) e Emira et al. (2011). P. aeruginosa 

ATCC 25619 foi inoculada em tubos de ensaio de vidro (13 x 100 mm) contendo 

meio BHI e incubada a 37 °C durante 18 a 20 h. Após este tempo, a cultura foi 

removida com uma pipeta de 2 mL e foi adicionada uma solução de safranina a 

0,25% nos tubos vazios. Depois de 1 min a solução foi retirada com uma pipeta e os 

tubos foram invertidos por 12 h a 26 °C. O teste foi considerado positivo quando uma 
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camada de cor vermelha foi observada na superfície interna dos tubos. Tubos 

contendo somente o meio de cultura foram usados como controle negativo.  

 

2.2.3 Hidrofobicidade celular 

 

Para avaliar a hidrofobicidade da linhagem da bactéria P. aeruginosa 

ATCC 25619, utilizou-se o teste de adesão ao poliestireno descrito por Rosenberg 

(1981) e ligeiramente modificado como relatado a seguir. Discos de poliestireno de 

80 mm de diâmetro, estéreis, foram pressionados sobre a superfície de placas de 

AN de 150 x 15 mm contendo colônias isoladas de P. aeruginosa. As réplicas das 

colônias sobre a superfície de poliestireno foram lavadas por 2 min com água 

corrente para remover as células não aderidas. Áreas translúcidas na superfície do 

poliestireno correspondem às células aderidas e indicam positividade. Para facilitar a 

visualização e comparação com as colônias originais, cada réplica foi fixada por 

lavagem com álcool etílico PA 96 º GL (Sigma-Aldrich) e, em seguida, corada com 

cristal violeta a 2%.  

 

2.2.4 Motilidade 

 

O teste de motilidade foi realizado pela técnica da gota pendente, como 

descrito por Aygan; Arikan (2007). A cultura de P. aeruginosa foi depositada sobre 

uma lâmina escavada que foi examinada em microscópio óptico Olympus CH 831 

usando objetiva de 100x. 

 

2.2.5 Espuma de poliuretano  

 

Espumas de poliuretano de densidades 16 kg/m3 (D16) e 23 kg/m3(D23), 

disponíveis no comércio local foram classificadas segundo Molero et al. (2010) como 

espumas flexíveis de poliuretano de baixa densidade e cortadas em cupons com 

dimensões aproximadas de 10 x 10 x 5 mm, correspondentes a uma área 4,0 cm2. 

Algumas características das espumas D16 e D23 são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 2.1-Propriedades da espuma flexível de poliuretano convencional de 
densidades 16 kg/m3 e 23 kg/m3  
Propriedades Densidade (Kg/m3)  

16 23 
Deformação permanente a 90% (%), max 12 8 

Perda de suporte, 25% (%), max 30 25 

Resiliência (%) 35 40 

Resistência ao rasgo (N/m), min 400 450 

Suporte de carga, 65% (N), min 140 220 

Tensão de ruptura (kPa), min 70 90 

Fonte: (Vilar, 2011). 

 

2.2.6 Avaliação microbiológica qualitativa e quantitativa da espuma de 

poliuretano 

 

Cupons de espuma de poliuretano D16 e D23 foram colocados em tubos 

contendo 10 mL de água peptonada 0,1% e agitados em misturador vortex durante 1 

min. As suspensões foram inoculadas em placas de Petri contendo ágar plate count 

(APC) (Oxoid), que foram incubadas a 28 °C, durante 48 h (An; Friedman, 1997). A 

concentração celular em unidades formadoras de colônias (UFC) foi calculada com 

base na equação 2.1 

UFC/cm2 = V. (a/A) x M x D                                                                                    (2.1) 

onde,  

V = volume do diluente para enxágue (mL);  

a = alíquota plaqueada (mL);  

M = média da contagem após incubação (UFC/cm2);  

D = diluição decimal;  

A= área do cupom (cm2)  

As colônias com características diferentes foram reisoladas em placas de 

Petri contendo AN que foram incubadas a 37 °C durante 24 h. Após esta etapa, a 

morfologia microscópica (1000X) foi examinada e as colônias selecionadas 

transferidas para tubos de AN inclinados, incubados a 37 °C por 24 h. As culturas 

caracterizadas foram preservadas a 4 °C. 
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2.2.7 Limpeza e esterilização dos cupons de poliuretano 

 

Os cupons de D16 e D23 foram lavados com detergente líquido e água 

corrente, com água destilada, imersos em álcool etílico 70% por 1 h, lavados com 

água destilada, secos a 70 º C durante 4 h, esterilizados a 121 ºC por 15 min e 

secos a 70 °C por 12 h (Parizzi et al., 2004; Quek et al., 2006; Careli et al., 2009; 

Wang et al., 2009). Para avaliar a eficiência deste protocolo, os cupons foram 

analisados microbiologicamente, por meio da contagem de células viáveis em placas 

e observados visualmente quanto ao aspecto físico e à percepção tátil.  

 

2.2.8 Preparo e padronização do inóculo 

 

P. aeruginosa ATCC 25619 foi inoculada em placas de Petri com o meio 

Luria-Bertani (LB) contendo (por litro) (Merck, 1987): 10 g de triptona, 5 g de extrato 

de levedura, 5 g de NaCl e 17 g de agar. As placas foram incubadas a 30 °C durante 

48 h. Em seguida, uma colônia foi transferida para 100 mL de caldo LB e a cultura 

incubada por 18 h, a 26 °C em agitador horizontal (150 rpm). Após este tempo, 1 mL 

desta cultura foi transferida para 100 mL de caldo LB que foi incubado novamente 

sob as mesmas condições (Komlos et al., 2005). A densidade óptica desta 

suspensão, em comprimento de onda de 600 nm, foi ajustada para 0,6, 

correspondente à concentração entre 108 a 109 UFC/mL, estimada em curva padrão 

(absorbância x UFC/mL) previamente construída para a linhagem da bactéria P. 

aeruginosa ATCC 25619 (Tortora et al., 2012). 

 

2.2.9 Avaliação da espuma de poliuretano D16 e D23 e da disponibilidade de 

nutrientes sobre a retenção celular  

 

Para a avaliação da espuma de poliuretano e da disponibilidade de 

nutrientes sobre a retenção celular foram preparados 12 Erlenmeyers com caldo LB 

e inoculados com P. aeruginosa ATCC 25619, seis com cupons D16 e seis com 

cupons D23. O mesmo procedimento foi executado com LB diluído 10 vezes em 

relação à composição original (LB-1/10). Todos os frascos foram incubados a 26 °C 

durante 24 h. Após 2, 4, 6, 8, 10 e 24 h de incubação, um Erlenmeyer de cada 
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tratamento foi retirado, quatro cupons foram removidos, inoculados em 10 mL de 

água peptonada 0,1% (p/v) e agitados em misturador vortex durante 1 min para 

liberar as células fracamente aderidas. As células que permaneceram nos cupons 

foram consideradas aderidas à superfície. Assim, a primeira suspensão foi 

descartada, os cupons foram transferidos para tubos contendo 10 mL do mesmo 

diluente e novamente agitados em vortex por 1 min (Parizzi et al., 2004; Christison et 

al., 2006; Kumar et al., 2012). Diluições apropriadas das suspensões obtidas foram 

preparadas e transferidas para placas de Petri contendo APC e incubadas a 28 °C 

por 48 h. A concentração celular foi calculada em UFC/cm2 de acordo com a 

equação (2.1). 

 

2.2.10 Estabilidade das células imobilizadas 

 

As células de P. aeruginosa ATCC 25619 imobilizadas em cupons de 

poliuretano foram armazenadas a 4 °C e, durante um mês, foram feitas contagens 

semanais do número de células viáveis nos cupons (Nguyen et al., 2009). 

 

2.2.11 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando a versão GraphPad 

Prism 5,00 (GraphPad Software *, San Diego, CA), com intervalos de confiança de 

95%. Os dados das contagens microbianas originais foram Log transformados. 

Devido ao pequeno tamanho das amostras (<30) e à inviabilidade para determinar 

se as mesmas seguiam uma distribuição normal, os resultados foram analisados 

pelo teste não paramétrico de Wilcoxon. Para avaliar a relação entre o tempo de 

contato e a adesão celular foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicatas com pelo menos duas 

repetições. Os testes qualitativos foram lidos independentemente por dois 

observadores diferentes.  
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2.3 RESULTADOS 

 

2.3.1 Biofilme, motilidade e hidrofobicidade  

 

Os resultados dos três ensaios foram positivos confirmando que a referida 

linhagem bacteriana pode ser usada como microrganismo teste em ensaios de 

imobilização celular por adsorção.  

 

2.3.2 Microbiota da espuma de poliuretano 

 

As contagens microbianas dos cupons de espuma de poliuretano 

mostraram um valor médio de 48 UFC/cm2 e as análises macroscópicas 

evidenciaram dois tipos de colônias: (I1) Grande (> 5 mm), margens irregulares, 

plana, seca, creme, opaca, rugosa e (I2) pequena (<1 mm), margens regulares, 

plana com elevação central, creme, opaca, mucóide e lisa. Análises microscópicas 

dos dois morfotipos coloniais mostraram bacilos Gram positivos esporulados. 

sugestivos do gênero Bacillus. 

 

2.3.3 Protocolo para limpeza e esterilização 

 

A preservação da forma, tamanho e textura dos cupons e a ausência de 

crescimento na contagem de células viáveis provenientes dos cupons pós-

esterilização indicaram a eficiência do protocolo utilizado. 

 

2.3.4 Avaliação da densidade da espuma de poliuretano e da disponibilidade 

de nutrientes sobre a retenção celular  

 

As Figuras 2.1(A, B, C, D e E) mostram o número de células retidas nos 

cupons de poliuretano, D16 e D23, em Log de UFC/cm2, imersos no caldo de LB e 

(LB-1/10) após 2, 4, 6, 8, 10 e 24 h.  

Em todas as condições experimentais o coeficiente de correlação de 

Spearman entre o número de unidades formadoras de colônias e o tempo de contato 

foi significativo (p<0,05), mostrando uma relação positiva (r>90%) entre a 

concentração celular e o tempo.  
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O teste de Wilcoxon mostrou que o número de células nos dois tipos de 

espuma, no mesmo meio de cultura, não foi significativamente diferente (p>0,05) 

Figuras 2.1(A e B). No entanto, a retenção celular em D16 e D23 foi 

significativamente maior no meio de cultura LB (p<0,05) Figuras 1(C, D, E e F). 

A Tabela 2.2 sumariza a retenção celular na espuma de poliuretano D16 e 

D23 após 24 h de contato no meio de cultura LB e LB-1/10. 

 

Tabela 2.2- Concentração celular de P. aeruginosa ATCC 25619 em UFC/cm2 
aderida a D16 e D23 após 24 h no meio de cultura LB e LB-1/10 
Espuma poliuretano/meio de cultura Concentração celular (UFC/cm2)  

D16/LB 3,2 x107    

D16/LB-1/10 

D23/LB 

D23/LB-1/10 

4,0 x 106 

1,3 x 107 

3,2 x 106 

   

 

Observa-se que a concentração celular nas espumas D16 e D23 quando 

no meio LB foi cerca de 10 vezes maior que no meio LB-1/10.  

A Tabela 2.3 compara a concentração celular (UFC/cm2) do presente 

estudo, com a de outros autores usando microrganismos, materiais suportes e meios 

de cultura variados após 24 a 48 h de incubação. 
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Tabela 2.3- Concentração de células aderidas após 24-48 h de contato 
considerando diferentes microrganismos, meios de cultura e superfícies suportes  
Autores Concentração 

celular 

(UFC/cm2) 

Microrganismo/superfície/meio 

de cultura 

Ronner; Wong (1993) 

 

103-105 

 

Listeria monocytogenes e Salmonella 

tiphymurium/aço inox e acrílico/caldo 

TSB (tryptic soy broth). 

 

Zotolla; Sasahara 

(1994) 

 

106-107 

 

Listeria monocytogenes e Pseudomonas 

fragi/vidro e aço inox/ caldo TSB (tryptic 

soy broth). 

 

Wirtanen et al. (1996) 

 

105 

 

Bacillus subtilis, Pseudomonas fragi, 

Pediococcus inopinatus e Listeria 

monocytogenes/aço inox/Caldo BHI 

(Brain Heart Infusion). 

 

Andrade et al. (1998) 

 

 

 

107 

 

Enterococcus faecium/ aço inox/caldo 

MRS (Man, Rogosa e Sharpe). 

 

 

Quek et al. (2006) 107 Rhodococcus spp/espuma de poliuretano 

14 kg/m3 e 22 kg/m3/ CN (caldo nutritivo). 

 

Boari et al. (2009) 107 Aeromonas hydrophyla e Staphylococcus 

aureus/aço inox/leite. 

 

Carelli et al. (2009) 

 

 

Presente Experimento 

(2012) 

 

106 

 

 

106-107 

Pseudomonas fluorescens/espuma de 

poliuretano /CN (caldo nutritivo). 

 

Pseudomonas aeruginosa/ espuma de 

poliuretano de16 kg/m3 e 23 kg/m3/ (LB-

1/10) e (LB) (caldo Luria-Bertani). 
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Figura 2.1- Crescimento de P. aeruginosa ATCC 25619 sobre espuma flexível de 
poliuretano D16 e D23 imersa no mesmo meio de cultura (A) e (B) e em meios 
diferentes (C), (D), (E) e (F), durante 24 h. Os resultados foram apresentados como 
média de dois experimentos diferentes.  
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2.3.5 Estabilidade celular 

 

A concentração de células viáveis nos cupons de poliuretano alcançou 7,5 

Log UFC/cm2 após três semanas sob refrigeração (4 °C) (Figura 2.2) e somente na 

quarta semana observou-se uma redução de aproximadamente 90% na 

concentração de células aderidas.  

 

 

Figura 2.2. Concentração de células (Log UFC/cm2) de P. aeruginosa ATCC 25619 
retidas nos cupons de poliuretano armazenados a 4 °C por quatro semanas. Os 
resultados representam a média de dois experimentos diferentes. 
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2.4 DISCUSSÃO 

 

2.4.1 Biofilme, motilidade e hidrofobicidade 

 

Linhagens microbianas produtoras de biofilme apresentam maiores 

habilidades adesivas do que aquelas não produtoras (Saidi et al., 2011). Portanto, P. 

aeruginosa ATCC 25619 foi previamente testada quanto à capacidade de formar 

biofilme pelos testes do AVC e de adesão em tubos de ensaio de vidro. Ambos os 

métodos são qualitativos, mas o primeiro é considerado mais sensível, porque as 

colônias permanecem viáveis no meio (Freeman et al., 1989). Arciolla et al. (2001) 

compararam a técnica do AVC com métodos de reação em cadeia de polimerase 

(PCR) e confirmaram a validade do método clássico descrito por Freeman et al. 

(1989). 

Linhagens de Pseudomonas aeruginosa, em geral, são descritas como 

capazes de aderir e formar biofilmes sobre superfícies sólidas (Deziel et al., 2001; 

Cloete; Jacobs, 2001; Roosjen et al., 2006). Cappello; Guglielmino (2006) e Charlton 

(2008) descreveram linhagens de P. aeruginosa ATCC 27853 e P. aeruginosa ATCC 

25619 como modelos em ensaios de adesão celular sobre poliestireno e 

tetrapolifluorpolietileno, respectivamente. A constatação de colônias vermelhas 

escuras no meio AVC e película de cor vermelha nas paredes internas dos tubos de 

ensaio foi indicativa da capacidade da linhagem de P. aeruginosa ATCC 25619 para 

produzir biofilme.  

Rosenberg (1981) descreveu uma correlação positiva entre adesão 

bacteriana ao poliestireno e a hidrofobicidade da superfície celular. A hidrofobicidade 

de linhagens de Pseudomonas aeruginosa foi descrita por Pijanowska et al. (2007) 

com destaque para Pseudomonas aeruginosa TK. 

Lawrence et al. (1987) sugeriram que a motilidade flagelar pode ser 

necessária para aproximar as células do material suporte e desempenha papel 

fundamental na adesão às superfícies e na subsequente formação de biofilmes. A P. 

aeruginosa ATCC 25619 apresentou motilidade positiva. Este resultado era 

esperado porque quase todas as linhagens de P. aeruginosa são descritas como 

móveis por meio de um único flagelo polar (Holt et al., 1994). 

 



54 

 

 

2.4.2 Microbiota da espuma de poliuretano 

 

Segundo Machado et al. (2010) o elevado grau de variabilidade 

fenotípica, a diversidade do ambiente e ausência de métodos qualitativos 

apropriados, dificultam a identificação de espécies do gênero Bacillus. No entanto, 

as características coloniais e microscópicas dos isolados I1 e I2, aliadas a produção 

de esporos e crescimento em aerobiose são, segundo Holt et al. (1994), sugestivas 

do gênero Bacillus. Esporulação é um processo biológico que ocorre em alguns 

gêneros bacterianos, como Bacillus e Clostridium. Esse processo é induzido por 

condições ambientais desfavoráveis, como níveis reduzidos de nutrientes ou água 

(Driks, 2002; Piggot; Hilbert, 2004). A formação de um esporo gera um tipo de célula 

que pode sobreviver por longos períodos com pouco ou nenhum nutriente (Setlow 

1983, 1994; Cowan et al., 2003). Nestes termos, a detecção somente de bacilos 

Gram-positivos aeróbios formadores de esporos (Bacillus spp) na espuma de 

poliuretano D16 e D23, confirma a complexidade química e estrutural no material.  

Kramer et al. (2006) revisando dados sobre a persistência de diferentes 

microrganismos em superfícies rígidas de poliuretano, também relataram a presença 

de bactérias Gram-positivas esporuladas, que sobreviveram por meses no referido 

material.  

Esporos bacterianos, embora metabolicamente inativos, quando em 

condições nutricionais e ambientais adequadas, são capazes de germinar e crescer 

(Francis; Tebo, 2002). Assim, os esporos na espuma de poliuretano podem, 

eventualmente, gerar posterior competição espacial e nutricional com as linhagens 

microbianas selecionadas, durante o processo de imobilização por adsorção, 

reduzindo a eficiência do mesmo. Portanto, para o melhor desempenho da 

microbiota selecionada para a IC, recomenda-se tratamento preliminar que garanta a 

eliminação dos esporos bacterianos. 

Levando em conta a resistência dos esporos bacterianos a temperaturas 

de até 100 °C e à maioria dos desinfetantes químicos, é de fundamental relevância a 

adoção de um tratamento adequado, que elimine estes microrganismos, sem alterar 

a estrutura física da espuma, nem deixar resíduos de substâncias químicas que 

inibam o posterior crescimento das linhagens selecionadas.  
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2.4.3 Avaliação da densidade da espuma de poliuretano e da disponibilidade 

de nutrientes sobre a retenção celular  

 

O número de microrganismos na superfície de um material suporte é um 

parâmetro considerado por Oliveira et al. (2010), para determinar se há a formação 

de biofilme maduro ou somente adesão bacteriana. Este valor varia entre os autores, 

para Andrade et al. (1998), para se considerar um biofilme, é necessário um número 

mínimo de 107 UFC/cm2, enquanto Ronner; Wong (1993) e Wirtanen et al. (1996) 

consideram como biofilme um número de células aderidas de 103 a 105 e 105 

UFC/cm2, respectivamente. Os resultados do presente experimento foram iguais ou 

superiores aos dos citados autores, mais especificamente, aos de Carelli et al. 

(2009), que usaram Pseudomonas fluorescens, uma espécie do mesmo gênero da 

linhagem deste experimento e espuma de poliuretano no meio de cultura caldo 

Nutritivo (CN). Após 24 h concentração de células aderidas foi de 106 UFC/cm2, 

similar à do meio LB-1/10 e dez vezes menor que a do caldo LB nas espumas D16 e 

D23, indicando que no presente experimento, ocorreu não apenas adesão, mas 

também formação de biofilme. 

Os resultados do atual ensaio também foram similares aos relatados por 

Quek et al. (2006), que usaram a mesma técnica de imobilização e o mesmo 

material suporte, no meio CN. No entanto, estes autores imobilizaram a espécie 

bacteriana Gram-positiva, Rhodococcus spp, com características superficiais 

diferentes, da P. aeruginosa ATCC 25619, que é Gram negativa. Na adsorção 

natural as interações eletrostáticas governam a adesão celular ao material suporte, 

(Hsu et al., 2004, Gorecka; Jastrzębska, 2011), portanto, são as biomoléculas da 

parede celular que determinam as propriedades da superfície (Strevett; Chen, 2003). 

Assim, embora por componentes diferentes, a face externa das bactérias Gram-

negativas e positivas são altamente interativas com cátions. As primeiras, em função 

dos lipopolissacarídeos enquanto nas Gram positivas o ácido teicóico é responsável 

por esta interatividade (Araújo et al., 2010).  

Sanin et al. (2003) concluíram que, condições nutricionais limitantes 

aumentaram a adesão e crescimento bacteriano sobre superfícies abióticas. 

Dewanti; Wong (1995) descreveram o mesmo para Escherichia coli. Stepanovic´ et 

al. (2000) observaram que adesão de linhagens de Salmonella spp sobre superfícies 

plásticas foi maior em (TSB-1/20) que em TSB. O presente experimento não 
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confirmou estas conclusões, pois a concentração celular em D16 e D23 foi 

significativamente maior no meio de cultura LB, em comparação ao meio diluído 10 

vezes LB-1/10. Stepanovic´ et al. (2000) chegaram ao mesmo resultado em relação 

à adesão de Listeria monocytogenes sobre superfícies de plástico no meio TSB 

comparado ao TSB-1/20. Cowan et al. (1991); Dunne, (2002); Prakash et al. (2003) 

também correlacionaram o aumento na concentração de nutrientes com o aumento 

do número de células aderidas sobre superfícies inertes. No entanto, segundo 

Donlan (2002), a influência do meio de cultura sobre o crescimento microbiano em 

superfícies sólidas é um mecanismo complexo e ainda pouco compreendido e, de 

acordo com Romling et al. (2000), embora as razões para as diferentes influências 

do teor nutricional ainda permaneçam no campo da especulação, uma possível 

explicação para as respostas diferentes dos microrganismos às condições 

nutricionais pode estar relacionada a mutações genéticas que controlam a formação 

do biofilme (Römling et al., 1998). 

 

2.4.4 Estabilidade das células imobilizadas 

 

De acordo com Nguyen et al. (2009) a avaliação da estabilização das 

células imobilizadas é considerada a terceira etapa do processo de imobilização por 

adsorção e consiste na incubação dos suportes contendo células imobilizadas em 

recipiente estéril em temperatura adequada. Ainda segundo estes autores, nessa 

etapa o número de células imobilizadas ainda cresce no material suporte. 

Os resultados do teste de estabilidade mostraram que a bactéria P. 

aeruginosa ATCC 25619 manteve-se metabolicamente ativa por três semanas e 

confirma a eficiência do processo de imobilização celular nas condições 

experimentais estabelecidas neste estudo. 
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2.5-CONCLUSÕES 

 

A limpeza e esterilização da espuma de poliuretano antes de sua 

utilização como carreador celular é importante e o protocolo avaliado é viável e 

eficiente. A bactéria Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 pode ser usada como 

organismo teste para ensaios de imobilização celular. Espuma flexível de poliuretano 

de 16 e 23 kg/m3 são suportes igualmente eficientes para adesão e crescimento da 

bactéria P. aeruginosa ATCC 25619 em concentrações de biofilme no meio de 

cultura LB e (LB-1/10). Em função das características de maior resistência mecânica 

da espuma D23 em comparação à D16 e o menor custo do meio de cultura LB-1/10, 

estes parâmetros podem ser usados para experimentos de imobilização celular por 

adsorção natural, visando aplicação em processos de biotecnologia ambiental. 
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CAPÍTULO 3 

Seleção de Linhagens Microbianas Cultiváveis de Origem Ambiental para 

Imobilização Celular: Associação entre Parâmetros Qualitativos e 

Quantitativos 

 

RESUMO 

 

Poluição ambiental por compostos orgânicos é um problema global e processos 

biológicos são utilizados para restaurar ambientes poluídos. Imobilização microbiana 

sobre superfícies abióticas é uma estratégia para melhorar a eficiência desses 

processos. Nesta técnica, a adesão celular é a etapa fundamental para a 

colonização e subsequente formação de biofilmes. Portanto, o uso de linhagens com 

propriedades adesivas é um fator crítico para o sucesso da imobilização. Neste 

trabalho, linhagens microbianas cultiváveis de origem ambiental foram 

fenotipicamente caracterizadas quanto à hidrofobicidade, adesão ao poliestireno, 

produção de exopolissacarídeo e fibras amilóides. A retenção celular foi quantificada 

por contagem de células viáveis utilizando espuma de poliuretano como material 

suporte. O grau de hidrofobicidade variou de moderadamente hidrofóbico para 

hidrofílico, enquanto que a adesão ao poliestireno, a produção de exopolissacarídeo 

e de fibras amiloides variaram de forte para negativo. Os resultados dos testes 

qualitativos foram transformados em escores e observou-se uma relação direta entre 

as características qualitativas e número de células aderidas em espuma de 

poliuretano. Os melhores resultados foram obtidos com a bactéria Gram negativa 

Serratia marcescens e a levedura Candida rugosa e, portanto, estas foram 

selecionadas para testes posteriores de imobilização.  

 
Palavras-chave: Hidrofobicidade, adesão celular, imobilização celular, Serratia 
marcescens, Candida rugosa 
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CHAPTER 3 

Selection of Culturable Environmental Microbial Strains for Cellular 

Immobilization: Association of Phenotypic Adhesive Characteristics and 

Quantitative Cellular Retention 

 

ABSTRACT 

Environmental pollution by organic compounds is a global problem. Biological 

treatment methods are used to restore polluted environments. Microbial 

immobilization on abiotic surfaces is a recent strategy to improve the efficiency of 

these processes. In this technique, cell adhesion is a fundamental step for 

subsequent colonization and biofilm formation. Therefore, the use of strains with 

adhesive properties is a critical factor for successful immobilization. In this work, 

culturable environmental microbial strains were phenotypically characterized 

regarding their hydrophobicity, adhesion to polystyrene and production of 

exopolysaccharides and amyloid fibers. The cell retention was quantified by counting 

viable cells using polyurethane foam as material support. The degree of 

hydrophobicity varied from moderately hydrophobic to hydrophilic, while the adhesion 

to polystyrene and production of exopolysaccharides and amyloid fibers ranged from 

strong to negative. The results of qualitative tests were transformed into scores and a 

direct relationship between the qualitative characteristics and number of adhered 

cells on polyurethane foam was observed. The Gram-negative bacterium Serratia 

marcescens and the yeast Candida rugosa showed the best results and were 

selected for further immobilization tests.  

 

Keywords: Hydrophobicity, Cell adhesion, Cell immobilization, Serratia marcescens, 
Candida rugosa 
  



66 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores problemas contemporâneos é o aumento da poluição 

química ambiental, responsável por danos graves e irreparáveis ao planeta terra. Os 

métodos biológicos com o uso de microrganismos são práticos, econômicos e, por 

causarem menos danos ao meio ambiente, são muito aplicados em estudos de 

biorremediação (Kumar et al., 2011). A imobilização microbiana é uma boa 

estratégia para aumentar a eficiência desses processos (Ahmad et al., 2012). Nessa 

técnica, poluentes tóxicos e recalcitrantes são adsorvidos em superfícies sólidas e 

transformados pelo metabolismo das células microbianas imobilizadas. O 

confinamento físico proporciona alta concentração de biomassa, produção de 

substâncias protetoras extrapoliméricas (EPS), maior estabilidade em relação aos 

sistemas com células em suspensão e permite a reutilização celular (Cai et al., 

2011). 

Entre os métodos utilizados para a imobilização celular, a adsorção 

natural é um dos mais simples, menos oneroso e muito eficiente (Zhou et al., 2008). 

Nesta técnica a adesão inicial entre o microrganismo e a superfície sólida abiótica é 

fundamental para o sucesso da imobilização. No entanto, os parâmetros que regem 

essa etapa são complexos, não completamente compreendidos e variam entre os 

microrganismos. Técnicas sensíveis e padronizadas, como a microscopia de força 

atômica, que determina o comportamento de células individuais e as interações em 

nível molecular ainda são limitadas, onerosas e nem sempre disponíveis (Goulter et 

al., 2009). 

Como linhagens microbianas hidrofóbicas e produtoras de biofilme são 

promissoras à adesão celular por adsorção, testes qualitativos simples, rápidos, de 

fácil implementação e execução, que avaliem estes parâmetros são ferramentas 

valiosas para uma seleção preliminar de microrganismos com potencial para 

imobilização celular (Ubbink; Schar-Zammaretti, 2007; Oulahal et al., 2008; Goulter 

et al., 2009; Pagedar et al., 2010). 

Neste sentido, a espuma flexível de poliuretano destaca-se como bom 

suporte microbiano por suas propriedades mecânicas, elevada porosidade e 

adsorção superficial, resistência a solventes orgânicos e ao ataque microbiano, fácil 

manuseio, regenerabilidade e custos reduzidos (Patil et al., 2006). 
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Face ao exposto, o presente trabalho teve por objetivos avaliar as 

características fenotípicas de adesão de linhagens microbianas cultiváveis de origem 

ambiental, comparar essas características qualitativas com a retenção celular 

quantitativa em espuma de poliuretano e selecionar as linhagens mais promissoras 

para ensaios posteriores de imobilização celular 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Microrganismos 

 

As linhagens bacterianas usadas neste trabalho são preservadas em 

meio ágar nutritivo (AN) (Merck, Alemanha) camada alta e a levedura Candida 

rugosa em ágar batata dextrose (BDA) (Oxoid) camada alta, todas recobertas com 

óleo mineral, mantidas a 4 °C. Estas linhagens fazem parte da coleção de culturas 

do Laboratório de Microbiologia Ambiental do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Como a superfície das bactérias difere das leveduras e entre as bactérias, 

as Gram-positivas diferem das Gram-negativas, foram selecionadas as bactérias, 

Serratia marcescens (Gram-negativa), Micrococcus luteus (Gram-positiva) e Bacillus 

spp (Gram-positiva formadora de esporo) e a levedura C. rugosa. A bactéria 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 foi usada como padrão  

As bactérias foram isoladas do efluente tratado da Estação de Tratamento 

de Efluentes do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (ETE-PICI) e 

foram identificadas por Machado (2002) por métodos microbiológicos tradicionais 

segundo Holt et al. (1994).  

A levedura C. rugosa foi isolada do efluente não tratado da Lubrificantes e 

Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), Fortaleza-CE, e também identificada 

por métodos tradicionais (De Hoog et al., 2000) por Rocha et al. (2007).  

As linhagens das bactérias S. marcescens e M. luteus foram selecionadas 

porque produzem pigmentos que podem conferir vantagens seletivas como maior 

resistência e tolerância às substâncias tóxicas (Arrage et al., 1993). 

A Figura 3.1 apresenta as características macroscópicas e microscópicas 

das linhagens microbianas selecionadas para este estudo. 
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Figura 3.1- Características macroscópicas e microscópicas das linhagens: (A) 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619, (B) Serratia marcescens, (C) Micrococcus 
luteus, (D) Bacillus spp e (E) levedura Candida rugosa. As lâminas foram 
fotografadas em microscópio óptico com aumento de 1000 x. 
 

3.2.2 Preparo e padronização do inóculo 

 

Cada linhagem foi inoculada separadamente em placas de Petri com o 

meio Luria-Bertani (LB) contendo (g/litro): triptona (10), extrato de levedura (5), NaCl 

(5) e agar (17) (Merck,1987). As placas foram incubadas a 30 °C durante 24 a 48h. 

Em seguida, uma colônia de cada linhagem foi transferida para 100 mL de caldo LB 

incubada por 18 h, a 26 °C num agitador horizontal (150 rpm). Após este tempo, 1 

mL desta cultura foi transferido para 100 mL de caldo LB e incubado novamente sob 

as mesmas condições (Komlos et al., 2005). A absorbância de cada suspensão foi 

ajustada para aproximadamente 0,6 a 600 nm, correspondente à concentração de 

108 a 109 UFC/mL, estimada em curva-padrão entre os valores de absorbância (A) e 

os de concentração celular em UFC/mL. Estas curvas foram previamente 

construídas para a P. aeruginosa ATCC 25619, padrão para as bactérias, e outra 

para a levedura C. rugosa (Tortora et al., 2012).  

 

3.2.3 Produção de fibras amiloides 

A B 

C 

E 

D 
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A produção de fibras amiloides foi realizada por cultivo das linhagens 

microbianas em ágar vermelho Congo (AVC) de acordo com o protocolo descrito por 

Freeman et al. (1989) e validado por Arciola et al. (2002). Linhagens microbianas 

produtoras de fibras amilóides são identificadas por meio de colônias vermelhas no 

ágar contendo o corante vermelho Congo. A cor vermelha é resultante de ligações 

específicas entre o corante e a proteína fibrosa (Collinson et al., 1993). Este método 

foi validado por Hammar et al. (1995), que encontraram correlação completa entre 

detecção de fibras amilóides por vermelho Congo e microscopia de transmissão 

eletrônica (MET). 

As linhagens foram cultivadas individualmente em placas de AVC 

preparadas por adição de 0,8 g de vermelho do Congo e 36g de sacarose (Sigma) 

em 1000 mL de caldo cérebro e coração (BHI) (Oxoid). As placas foram incubadas 

durante 24 h a 30 °C e, subsequentemente, durante 12 h à temperatura ambiente 

(26 °C). A bactéria S. marcescens foi incubada a 37°C. As colônias foram 

examinadas quanto à presença e intensidade da cor vermelha. Colônias incolores 

foram classificadas como negativas (0), vermelho claro, fracamente produtoras (1), 

vermelho-escuras, moderadamente produtoras (2) e vermelho muito escuro 

fortemente a produtoras (3). 

 

3.2.4 Produção de exopolissacarídeo (EPS) 

 

Para investigar a produção de exopolissacarídeos foi usado o método 

descrito por Christensen et al. (1982), modificado por Stepanovic´ et al. (2000) e 

Emira et al. (2011). As linhagens foram inoculadas em tubos de ensaio de vidro (13 x 

100 mm) contendo caldo BHI e incubadas a 37 °C durante 18 a 20 h. Após este 

tempo, a cultura foi removida com uma pipeta de 2 mL e uma solução de safranina a 

0,25% foi adicionada nos tubos vazios. Depois de 1 min a solução foi retirada com 

uma pipeta e os tubos invertidos por 12 h a 26 °C. O teste foi considerado positivo 

quando uma camada de cor vermelha e viscosa foi observada na superfície interna 

dos tubos. Tubos contendo somente o meio de cultura foram usados como controle 

negativo. A produção de EPS por cada isolado foi registrada como ausente (0), fraca 

(1), moderada (2), ou forte (3) de acordo com a espessura e intensidade da camada 

viscosa.  
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3.2.5 Hidrofobicidade celular 

 

Alíquotas de 4 mL de cada cultura contendo 108-109 UFC foram 

adicionadas em solução salina tampão fosfato pH 7,2, misturadas com 400 µL de 

xileno (Merck, Frankfurt, Alemanha) e incubadas em banho Maria a 37 °C por 10 

min. As suspensões foram agitadas e deixadas em repouso durante 15 a 20 min à 

temperatura ambiente (26 °C). A camada aquosa inferior foi removida e a 

absorbância lida a 640nm (Serebryakova et al., 2002). Os resultados foram 

utilizados para calcular o índice de hidrofobicidade (IH), usando a equação (3.1):  

IH = (A640-B640) x 100/A640,                                                                     (3.1) 

Onde,  

A640 = densidade óptica da suspensão microbiana, antes do tratamento 

com xileno, 

B640 = densidade óptica da fase aquosa após o tratamento da suspensão 

microbiana com xileno. 

Valores ≥ 50% representam linhagens altamente hidrofóbicas (3), valores 

≥ 20% e ≤ 50% hidrofobicidade moderada (2) e valores ˂ 20% linhagens hidrofílicas 

(1) (Mattos-Guaraldi et al., 1999). 

 

3.2.6 Adesão microbiana ao poliestireno 

 

A técnica descrita por Rosenberg (1981) tem como fundamento as 

interações específicas entre superfícies celulares e superfícies hidrofóbicas de 

poliestireno e foi adaptada conforme descrição a seguir: discos estéreis de 

poliestireno de 80 mm de diâmetro foram pressionados sobre a superfície de placas 

de AN de dimensões 150 x 15 mm contendo colônias isoladas de cada espécie 

microbiana. As réplicas das colônias sobre a superfície de poliestireno foram lavadas 

por 2 min para remover as células que não estavam firmemente aderidas. Áreas 

translúcidas na superfície do poliestireno, correspondentes a adesão das colônias, 

foram indicativas de um teste positivo. Para facilitar a visualização e comparação 

com as colónias originais, cada réplica foi fixada por meio de lavagem com etanol 

PA 96 º GL (Sigma-Aldrich), que, em seguida, foi corada com cristal violeta a 2% 

(Sigma). As espécies foram classificadas de acordo com a área da placa corada e 

foi estabelecida a escala: (0) negativa, ausência de coloração, (1) fraca, menos de 
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50% da área corada, (2) moderada, 50% da área corada e (3) forte, mais de 50% da 

área corada (Pruthi; Cameotra, 1997). 

 

3.2.7 Motilidade 

 

Como a motilidade é sugestiva da presença de flagelos e esta estrutura é 

considerada importante para a adesão celular, as espécies bacterianas foram 

avaliadas para este parâmetro pela técnica da gota pendente. Uma gota de cada 

cultura foi depositada em uma lamínula que foi invertida em uma lâmina escavada e 

observada em microscópio óptico Olympus CH 831 com objetivas 100x (Aygan; 

Arikan, 2007). Os resultados foram relatados como positivo (+) e negativo (-). 

 

3.2.8 Espuma de poliuretano  

 

Espuma de poliuretano de 23 Kg/m3 foi cortada em cupons com 

dimensões aproximadas de 10 x 10 x 5 mm, correspondente a uma área 4,0 cm2. Os 

cupons foram lavados com detergente líquido e água corrente, com água destilada, 

e imersos em álcool etílico 70% por 1 h, lavados com água destilada, secos a 70 º C 

durante 4 h, esterilizados a 121 °C por 15 min e secos por 12 h a 70 °C (Parizzi et 

al., 2004; Quek et al., 2006; Careli et al., 2009; Wang et al., 2009). 

 

3.2.9 Quantificação da adesão celular ao poliuretano 

 

Cem microlitros (100 µL) do inóculo da cultura de cada espécie 

microbiana foram transferidos para Erlenmeyers de 500 mL contendo cada um 250 

mL de caldo Luria-Bertani 1/10 (g/L) (triptona, 1,0, de extrato de levedura, 0,5 e NaCl 

0,5). Em cada Erlenmeyer foram adicionados aproximadamente 100 cupons de 

poliuretano, previamente limpos e esterilizados, de forma a preencher parcialmente 

a interface líquido-ar. Os frascos foram incubados a 26 ºC sob agitação orbital 

horizontal (150 rpm) por 24 h. 

 

3.2.9.1 Monitoramento da adesão celular  
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Após 2, 4, 6, 8, 10 e 24 h de incubação quatro cupons foram retirados 

assepticamente de cada Erlenmeyer e adicionados em tubos de ensaio de 12,0 x 

120,0 mm contendo 10 mL do diluente água peptonada 0.1% (p/v). Estes tubos 

foram agitados em misturador vortex por 1 min para liberar as células fracamente 

aderidas. Células que permaneceram nos cupons após este procedimento foram 

consideradas aderidas à superfície. Assim, a primeira suspensão foi descartada, os 

cupons transferidos para tubos com 10 mL do mesmo diluente e novamente 

agitados em vortex por 1 min. As suspensões bacterianas foram diluídas e 

inoculadas em triplicata em placas contendo meio ágar plate count (APC) (Merck, 

Alemanha) que foram incubadas a 37º C por 48 h (Mittelman, 1998; Donlan; 

Costerton, 2002; Parizzi et al., 2004; Vesterlund et al., 2005; Boari et al., 2008; Careli 

et al., 2009).  

A contagem da levedura foi realizada no meio ágar batata dextrose (ABD) 

(Merck, Alemanha) modificado por adição de ácido tartárico até pH 3,5 e incubadas 

a 26º C por 72 h (APHA, 2005).  

Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônias por 

cm2 (UFC/cm2) obtidos por meio da equação 3.2 

UFC/cm2 = V. (a/A) x M x D..............................................................................(3.2) 

onde,  

V = volume do diluente para o enxágue (mL);  

a = alíquota plaqueada (mL);  

M = média da contagem após incubação (UFC/cm2);  

D = diluição decimal;  

A= área do cupom (cm2)  

 

3.2.9.1.1 Capacidade de adesão das formas vegetativas e esporuladas da bactéria 

Bacillus spp  

 

A capacidade de adesão na espuma D23 para as formas vegetativa e 

esporulada do Bacillus spp foi monitorada a intervalos de 5, 10, 24, 48, 72, 96 e 120 

h. Considerando a resistência térmica da forma esporulada e a sensibilidade da 

vegetativa, as suspensões contendo as células de Bacillus spp liberadas dos cupons 

foram quantificadas antes e depois de um período de 10 min de incubação em 

banho-Maria a 80 °C.  
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3.2.10 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando a versão GraphPad 

Prism 5.00 (GraphPad Software *, San Diego, CA), com níveis de confiança de 95%. 

Os dados das contagens microbianas originais foram Log transformados. Devido ao 

pequeno tamanho das amostras (<30) e a inviabilidade para determinar se as 

mesmas seguiam uma distribuição normal, os resultados foram analisados pelo teste 

não paramétrico de Friedman seguido do teste de comparação múltipla de Dunn. O 

coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para avaliar a relação entre o 

tempo de contato e adesão celular. Todos os experimentos foram realizados em 

triplicatas com pelo menos duas repetições e as leituras dos testes qualitativos 

efetuadas independentemente por dois diferentes observadores.  
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3.3 RESULTADOS 

 

Os resultados do teste de AVC neste trabalho mostraram que as 

linhagens das bactérias S. marcescens, Bacillus spp, M. luteus, e da levedura C. 

rugosa, foram produtoras de fibras amiloides. 

Para a linhagem da bactéria M. luteus foram observadas colônias com 

pigmentação vermelha fraca no meio AVC. Para os demais microrganismos as 

colônias exibiram uma cor vermelho escura semelhante às da linhagem controle P. 

aeruginosa ATCC 25619. 

O desenvolvimento de uma camada vermelha mucoide na parede interna 

dos tubos de vidro, resultante da interação do corante safranina com as substâncias 

polissacarídicas liberadas pelos microrganismos foi indicativa da produção de EPS, 

foi evidente na sequência decrescente: P. aeruginosa ATCC 25619 e S. 

marcescens, C. rugosa, M. luteus e Bacillus spp.  

Como as leveduras são imóveis a motilidade foi avaliada somente para as 

linhagens bacterianas. P. aeruginosa ATCC 25619, S. marcescens e Bacillus spp 

apresentaram motilidade, indicando a presença de flagelos, enquanto esta 

característica foi negativa para a linhagem de M. luteus.  

A Serratia marcescens mostrou cor púrpura intensa sobre mais de 50% 

do disco de poliestireno, semelhante a P. aeruginosa ATCC 25619. A levedura C. 

rugosa exibiu cor menos intensa em aproximadamente 50% da superfície do disco, 

seguida por Bacillus spp. Este teste foi negativo para a bactéria M. luteus.  

As linhagens P. aeruginosa ATCC 25619 e S. marcescens foram 

semelhantes quanto ao percentual de adesão sobre a superfície hidrofóbica de 

poliestireno, seguido da levedura C. rugosa e do Bacillus spp. Esta característica foi 

negativa para o M. luteus. Os índices de hidrofobicidade em xileno da P. aeruginosa 

ATCC 25619, S. marcescens, C. rugosa, Bacillus spp e M. luteus foram 25, 28, 26, 9 

e 0%, respectivamente. Os valores dos IH, das linhagens da S. marcescens e da C. 

rugosa foram semelhantes ao da espécie controle, P. aeruginosa ATCC 25619, e 

estas foram classificadas como moderadamente hidrofóbicas, de acordo com escala 

estabelecida por Mattos-Guaraldi et al. (1999). Confirmando o resultado observado 

para a superfície de poliestireno, o Bacillus spp foi fracamente hidrofóbico, enquanto 

o M. luteus foi hidrofílico (Mattos-Guaraldi et al., 1999).  
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Os resultados dos testes qualitativos estão resumidos na Tabela 3.1 e a 

adesão quantitativa das linhagens microbianas em espuma de poliuretano está 

representada na Figura 3.2. O total de escores dos testes qualitativos (Tabela 3.1) 

indicou as linhagens da bactéria S. marcescens e da levedura C. rugosa, como as 

mais promissoras para a imobilização microbiana em espuma de poliuretano. 

 

 

Tabela 3.1- Características qualitativas de adesão celular de linhagens microbianas 
cultiváveis de origem ambiental  
Linhagens 

microbianas 

Características fenotípicas de adesão Total de 

escores 

 FA           EPS         AP            IH               Mot  

P. aeruginosa 

ATCC 25619 

   2                3            3             2                   +       10 

S. marcescens    2                3           3              2                   +       10 

Bacillus spp    2                1           1              1                   +         5 

M. luteus    1                2           0              0                   +         3 

C. rugosa    2                2            2             2                   -         8 

Fibras amilóides (FA), Exopolissacarídeos (EPS), Adesão ao poliestireno (AP), 
Índice de hidrofobicidade (IH), Motilidade (Mot). Não detectada (0), fraca (1), 
moderada (2), forte (3), positiva (+) e negativa (-). Valores são as médias de três 
observações por dois observadores. 
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Figura 3.2- Concentração celular da Pseudomonas aeruginosa ATCC 25619 (■), 
Serratia marcescens (●), Micrococcus luteus (▼) e Candida rugosa (▲) sobre 
cupons de poliuretano por 24 h. Os resultados representam as médias de três 
experimentos diferentes. 
 

Com exceção do M. luteus, os valores do coeficiente de correlação 

Spearman (r) das demais linhagens indicaram correlação positiva significativa entre 

a concentração de células viáveis na espuma de poliuretano e o tempo de contato.  

O número de células viáveis da bactéria S. marcescens e da levedura C. 

rugosa não diferiu significativamente do apresentado pela linhagem padrão da 

bactéria P. aeruginosa ATCC 25619 o que mostra o potencial das referidas 

linhagens ambientais para imobilização em poliuretano. Após 24 h, estas linhagens 

atingiram concentrações de aproximadamente de 107 UFC/cm2. A concentração em 

torno de 105 UFC/cm2 de M. luteus foi significativamente menor do que a 

determinada para P. aeruginosa ATCC 25619 e não foi considerada como, 

característica de formação de biofilme.  

A linhagem de Bacillus spp teve comportamento de adesão diferente das 

demais, uma vez que, células deste microrganismo só foram detectadas no material 

suporte após 24 h de contato em concentrações de 106 UFC/cm2. 

A capacidade de adesão de células Bacillus spp antes e após o 

tratamento térmico a 80°C por 10 min está apresentada na Figura 3.3.  

Após 5 e 10 h, quando a disponibilidade de nutrientes, favoreceu o 

predomínio da forma vegetativa, nenhuma colônia foi detectada nas contagens dos 
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cupons de poliuretano, sugerindo a incapacidade ou reduzida capacidade de adesão 

destas células vegetativas. Após este período, é possível que o esgotamento dos 

nutrientes, tenha favorecido a formação de esporos que persistiram no meio de 

cultura após 24 h. Estes mesmos esporos resistiram ao tratamento térmico (80°C/10 

min), e, por isto, as contagens resultantes das células antes e depois do tratamento 

térmico, não apresentaram diferenças significativas.  

 

 

Figura 3.3-Concentração de Bacillus spp liberadas dos cupons de poliuretano em 
diferentes tempos de contato antes e depois do tratamento térmico. Os resultados 
representam as médias de dois experimentos. 
 

Embora a pesquisa por linhagens produtoras de biossurfactantes não 

fosse objetivo deste trabalho, observou-se formação intensa de uma espuma branca 

sugestiva de uma linhagem produtora de biossurfactante na cultura de S. 

marcescens em contato com os cupons de poliuretano após cinco dias de cultivo 

(Figura 3.4). Esta constatação corrobora Kappeli; Finnerty, (1979); Yamashita et al. 

(2001); Nitschke; Pastore, (2002); Anyanwu et al. (2011) e Matsuyama et al. (2011) 

que relataram a produção de um biossurfactante denominado serravetina produzido 

por linhagens de S. marcescens.  
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Figura 3.4 Cultura de S. marcescens após cinco dias de contato com cupons de 
poliuretano a 26 °C no meio caldo Luria-Bertani 1/10. 
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3.4 DISCUSSÃO 

 

Fibras ou adesinas amilóides são agregados polipeptídicos, de natureza 

fibrilar, insolúveis em água, resistentes a desnaturantes químicos e físicos, cujas 

funções não foram ainda completamente elucidadas. Nos microrganismos, elas 

contribuem para a adesão das células entre si ou com diferentes superfícies e 

desempenham um papel importante na formação de biofilmes (Sunde et al., 1997; 

Castonguay et al., 2006; Lasa, 2006; Larsen et al., 2007; Dueholm et al., 2010; Zhou 

et al., 2012). 

As bactérias S. marcescens, M. luteus e Bacillus spp e a levedura C. 

rugosa demonstraram serem promissoras para imobilização celular por formação de 

biofilme. 

Fibras amilóides foram descritas por Castonguay et al. (2006), Larsen et 

al. (2007) e Jordal et al. (2009) em linhagens de bactérias da família 

Enterobacteriaceae, como Escherichia coli e Salmonella spp, sugerindo que esta 

característica parece ser comum neste grupo. Embora, nem todos os membos da 

família Enterobacteriaceae sejam necessariamente produtores de fibras amiloides, a 

linhagem de S. marcescens, avaliada no presente estudo, faz parte da referida 

família e também foi caracterizada como capaz de produzir fibras amiloides. 

A presença de proteínas amiloides na linhagem de Bacillus neste estudo 

é coerente com a descrição de Jordal et al. (2009) e Xia et al. (2010), que 

reportaram a presença de estruturas típicas de proteínas amilóides em esporos de 

espécies do gênero Bacillus, mais especificamente, na membrana externa ou 

exosporium destas estruturas. Romero et al. (2010, 2011); Ostrowski et al. (2011) 

registraram a presença de fibras amilóides na espécie Bacillus subtilis.  

Shakeri et al. (2005), descreveram a espécie bacteriana Micrococcus 

luteus com elevado potencial para produção de biofilme. No presente trabalho, 

embora as colônias da linhagem da citada bactéria no meio AVC, tenham 

apresentado coloração vermelha menos intensa que as demais, a linhagem ainda é 

considerada como produtora de fibras amiloides. A ausência de referências para o 

teste do AVC no gênero Micrococcus e, especificamente, para a espécie M. luteus, 

permite conjecturar que outros parâmetros de adesão sejam mais relevantes para 

referido gênero bacteriano.  
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Como os biofilmes são extremamente indesejáveis na área de saúde, e, 

as fibras amiloides são indicativas da formação desta estrutura, o teste de AVC é 

mais comum na caracterização de bactérias (Freeman et al., 1989; Arciola et al., 

2002; Bernardi et al., 2007; Arslan; Özkardes, 2007; Mathur et al., 2006; Abdallah et 

al., 2009; Ciftci et al., 2009; Türkyılmaz; Kaynarca, 2010) e leveduras de origem 

clínica, principalmente Candida albicans (Cehavir et al. 2003; Yakupoğullari; 

Toraman, 2004; Türkyılmaz; Kaynarca, 2010; Emira et al., 2011). No entanto, em 

função da crescente importância dos biofilmes em processos de biorremediação, o 

teste de AVC tem sido descrito para a caracterização de linhagens microbianas de 

origem ambiental (Blanco et al., 2012). Esta característica foi primeiramente 

detectada entre bactérias, incluindo Alphaproteobacteria (Meganema perideroedes), 

algumas Betaproteobacteria (Aquaspirillum), Gammaproteobacteria (Thiothrix), e 

Actinobacteria (Gordonia amarae) (Larsen et al., 2007). As espécies bacterianas 

Streptomyces coelicolor e Bacillus subtillis foram descritas por Claessen et al. (2003) 

e Romero et al. (2010, 2011), respectivamente. Por outro lado, as primeiras 

evidências experimentais para a presença de proteínas amiloides na parede celular 

de leveduras não patogênicas, foram descritas por Gorkovskii et al. (2009) e Garcia 

et al. (2011), para a espécie Saccharomyces cerevisiae. Assim, embora o ensaio de 

AVC, apenas indique o potencial da linhagem C. rugosa para produção de fibras 

amiloides, este dado reveste-se de particular importância em função do ineditismo 

da informação. 

A produção de fibras amiloides em linhagens filogeneticamente diferentes, 

como as deste trabalho, já foram detectadas em outros estudos (Larsen et al., 2007, 

2008). Esses autores detectaram a presença do gene responsável pela produção de 

adesinas amilóides em ampla gama de grupos filogenéticos. Ao comparar estes 

genes nas espécies bacterianas Escherichia coli e Streptomyces coelicolor. Os 

autores concluíram que os mesmos eram diferentes, e sugeriram que as proteínas 

amilóides evoluíram de forma independente em muitos microrganismos e que as 

mesmas são de importância geral para a formação e estrutura do biofilme. Outro 

parâmetro indicativo de linhagens produtoras de biofilmes é a produção de 

exopolissacarídeos (EPS). São metabólitos secundários produzidos durante a fase 

estacionária do crescimento microbiano (Sutherland, 1998), importantes na ligação 

dos microrganismos às superfícies dos materiais suportes e, assim, no 
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desenvolvimento de biofilmes (Costerton et al., 1987; Tsuneda et al., 2003; Ivanova 

et al., 2008; Kumar et al., 2011; Ruffing; Chen, 2012).  

O melhor desempenho da linhagem S. marcescens na produção de EPS 

é corroborado por Badireddy et al. (2008) e por Ipper et al. (2008). Com relação às 

leveduras, Pavlova et al. (2004) e Bao et al. (2010) registraram a síntese de 

exopolissacarídeeos nos gêneros Candida, Cryptococcus, Hansenula, Rhodotorula, 

Lipomyces, Bullera, Aureobasidium e Sporobolomyces, mas relatos específicos para 

a espécie C. rugosa não foram encontrados, o que destaca a importância do 

resultado deste estudo para a linhagem de C. rugosa isolada do efluente da 

LUBNOR.  

A constatação qualitativa da produção de EPS pela linhagem de M. luteus 

é reforçada pelos resultados descritos por Kiliç; Dönmez, (2008) para linhagens do 

gênero Micrococcus spp e por Lei et al. (2009) para uma linhagem de M. luteus 

isolada de uma membrana filtrante. Mesmo com o menor escore qualitativo, a 

linhagem de Bacillus spp, oriunda da ETE-Pici, foi classificada como produtora de 

EPS, e, neste aspecto, com potencial para produzir biofilme. A produção de 

substâncias exopolissacarídicas, por espécies do gênero Bacillus é descrita por 

Hestrin et al. (1994). Marvasi et al. (2010) e Vijayabaskar et al. (2011) também 

relataram a produção de EPS por linhagens de Bacillus subtilis e Bragadeeswaran et 

al. (2011) para Bacillus cereus.  

Holt et al., (1994) descrevem a presença de flagelos na maioria das 

bactérias Gram-negativas, como a linhagem controle deste trabalho, P. aeruginosa, 

e a bactéria S. marcescens. De acordo com os mesmos autores, esta estrutura, 

embora mais raramente, também pode ser encontrada em bactérias Gram-positivas, 

como em algumas espécies de gênero Bacillus. A resposta negativa da linhagem M. 

luteus também confirma a descrição de Holt et al. (1994) para esta espécie.  

Donlan (2002) e Klausen et al. (2003) destacaram que os flagelos não são 

essenciais para a adesão celular, mas aumentam as chances de interação da 

bactéria com a superfície e também, neutralizam forças repulsivas superficiais, 

permitindo a formação de uma camada celular na superfície, que facilita o processo 

de adesão. Neste contexto, as leveduras, por serem imóveis, seriam menos 

eficientes que as bactérias com flagelos para a adesão celular. 

Os resultados da hidrofobicidade estão em conformidade com os de Boari 

et al. (2009), os quais relataram que as bactérias Gram-negativas, devido à sua 
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membrana lipídica externa, tendem a ser mais hidrofóbicas do que as bactérias 

Gram-positivas. Zeraik, Nitschke (2010) reportaram que a capacidade de adesão ao 

poliestireno, de linhagens de M. luteus foi reduzida quando estas foram cultivadas 

em meio com peptona, sugerindo a influência da composição do meio de cultura na 

adesão celular. Como o AN, meio de cultura usado no teste de adesão ao 

poliestireno, contém peptona, é possível considerar esse efeito sobre o resultado 

observado para a espécie M. luteus.  

Com relação ao Bacillus spp, como o teste foi realizado somente com 

culturas jovens, é possível conjecturar que as células se encontravam 

principalmente na forma vegetativa, que segundo Elhariry (2008) e Chung et al. 

(2010) são consideradas fracamente hidrofóbicas em relação à forma esporulada 

Esta característica celular associada ao caráter hidrofóbico da superfície de 

poliestireno pode explicar o pior desempenho na adesão da linhagem de Bacillus 

spp.  

A hidrofobicidade da superfície microbiana é um fator determinante no 

processo de adesão celular (Rosenberg et al., 1980; Mattos-Guaraldi et al., 1999). 

As propriedades físico-químicas da superfície suporte podem exercer forte influência 

sobre a adesão dos microrganismos, os quais se ligam mais facilmente às 

superfícies hidrofóbicas do que às hidrofílicas. Estudos mostram que a adesão 

microbiana se torna melhor com o aumento da hidrofobicidade, tanto da superfície 

celular como do material de adesão (Donlan; Costerton, 2002). 

Na avaliação da hidrofobicidade celular das linhagens de S. marcescens e 

C. rugosa, o hidrocarboneto xileno simulou a superfície hidrofóbica de adesão. A 

classificação da linhagem S. marcescens como moderadamente hidrofóbica, difere 

dos resultados de Kappeli; Finnerty (1979) e Ness-Greenstein et al. (1988, 1992), os 

quais relataram que bactérias do gênero Serratia se caracterizam por apresentar 

hidrofobicidade elevada, particularmente a espécie S. marcescens, produtora do 

pigmento prodigiosina, o qual está associado a uma proteína hidrofóbica, que faciita 

a interação com superfícies também hidrofóbicas (Ryazantseva et al., 2012). Por 

outro lado, Serebryakova et al. (2002) descreveram valores de hidrofobicidade para 

linhagens de S. marcescens semelhantes às da linhagem da mesma espécie 

avaliada neste trabalho. É provável que, embora o pigmento prodigiosina influencie 

positivamente a hidrofobicidade, outros fatores que desempenhem papel semelhante 
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sejam variáveis entre linhagens da mesma espécie, dependendo do ambiente do 

qual a linhagem foi originária.  

Luo; Samaranayake (2002) relataram que a hidrofobicidade para 

superfícies poliméricas varia entre as espécies de Candida. Candida tropicalis, 

Candida glabrata e Candida krusei foram descritas como mais hidrofóbicas que 

Candida albicans, Candida parapsilosis e Candida stellatoidea. Emira et al. (2011) 

avaliando a hidrofobicidade no xileno de espécies de levedura do gênero Candida 

registraram valores muito superiores ao apresentado pela espécie C. rugosa 

avaliada no presente estudo: 82.68% para C. albicans; 85.23% para C. parapsilosis; 

76.45% para C. glabrata; 79.07% para C. kefyr, 74.3% para C. holmii e 40.2% para 

C. sake. Um índice de hidrofobicidade de 79% foi determinado por Chandran; Das, 

(2011) usando diesel como hidrocarboneto, para uma linhagem de C. rugosa isolada 

de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo. A diferença entre os valores 

de hidrofobicidade para C. rugosa pode estar relacionada aos hidrocarbonetos 

usados, xileno e diesel. De acordo com Rosenberg et al. (1980), como os 

hidrocarbonetos apresentam sítios de ligação diferentes, os resultados quanto à 

hidrofobicidade, variam de acordo com o hidrocarboneto utilizado no ensaio.  

Após 24 h, linhagens de S. marcescens e C. rugosa atingiram 

concentrações de aproximadamente 106 a 107 UFC/cm2, semelhantes às descritas 

por Quek et al. (2006), para a bactéria Rodhococcus spp no mesmo material suporte 

e por Carelli et al. (2009) para Pseudomonas fluorescens, também em espuma de 

poliuretano. Embora se trate de linhagens microbianas diferentes, as concentrações 

de células retidas, caracterizaram crescimento celular e formação de biofilme, 

estrutura fundamental na técnica de imobilização celular por adsorção natural 

(Kilonzo; Bergougnou, 2012). 

A adesão quantitativa sobre espuma de poliuretano está de acordo com 

Kumamoto; Vinces (2005); Yu; Wen, (2005); Dusane et al. (2008) e Harding et al. 

(2009), os quais relataram que, embora as leveduras cresçam mais lentamente do 

que as bactérias, também são capazes de aderir e crescer sobre superfícies inertes.  

O pior desempenho da linhagem de M. luteus, mantendo uma 

concentração de aproximadamente 105 UFC/cm2, significativamente inferior ao da 

bactéria P. aeruginosa ATCC 25619, não caracteriza a formação de biofilme 

conforme relatam Quek et al. (2006) e Boari et al. (2009) confirmando os resultados 

dos testes qualitativos de adesão.  
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Pompermayer; Gaylarde (2000) em experimento para imobilização celular 

em superfície de aço inoxidável, com uma bactéria Gram-negativa, Pseudomonas 

fluorescens, e outra Gram-positiva, Staphylococcus aureus observaram que 

enquanto a primeira alcançou valores finais em torno de 107 UFC/cm2, a linhagem 

de S. aureus atingiu 105 UFC/cm2. Mesmo se tratando de materiais suportes e 

linhagens diferentes, estes resultados são semelhantes ao do presente trabalho, no 

qual as bactérias Gram-negativas, S. marcescens e a linhagem controle P. 

aeruginosa atingiram concentrações de 107 UFC/cm2 e a Gram-positiva, M. luteus 

em torno de 105 UFC/cm2. Estes resultados indicam que a carga superficial da 

parede celular das bactérias Gram-negativas apresenta maior potencial de interação 

com a superfície da espuma de poliuretano que as Gam-positivas. 

Peng et al. (2001) avaliaram a capacidade do Bacillus cereus em aderir a 

cupons de aço inoxidável em caldo triptona de soja diluído (CTSD) e constataram 

que a adesão celular ocorreu no final da fase logarítmica e início da fase 

estacionária, coincidindo com o esgotamento dos nutrientes. Os autores 

relacionaram este fato à capacidade da bactéria de formar esporos, que segundo 

Anderson et al. (1995) exibem características como hidrofobicidade, carga superficial 

e morfologia diferentes da célula vegetativa.  

Husmark; Ronner (1990) também demonstraram que os esporos de 

Bacillus spp aderiam mais rapidamente a superfícies de poliestireno do que as 

células vegetativas, em função da alta hidrofobicidade da referida estrutura. Elhariry 

(2008) Chung et al. (2010) relataram que a hidrofobicidade de linhagens de Bacillus 

foi significativamente maior que a das respectivas células vegetativas, concluindo 

que os esporos desempenham um papel relevante na adesão a superfícies inertes, 

principalmente em ambientes oligotróficos.  

Os resultados com espuma de poliuretano confirmaram o melhor 

desempenho em termos de adesão dos esporos de Bacillus spp, em relação à forma 

vegetativa do mesmo microrganismo. Neste contexto, mesmo considerando que 

concentrações de 106 UFC/cm2 são características de biofilme (Carelli et al., 2009), 

é importante levar em conta que esporos são metabolicamente inertes em condições 

limitantes, o que dificultaria a transformação dos compostos recalcitrantes por estes 

microrganismos imobilizados.  

Considerando que os biossurfactantes reduzem a tensão superficial do 

meio e que podem facilitar a solubilização e utilização de substratos complexos, 
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linhagens produtoras destas substâncias, são de grande interesse para processos 

de biorremediação (Sutherland, 2001; Paul et al., 2005; Ward, 2010). Portanto, a S. 

marcescens deve ser avaliada mais profundamente quanto a esta característica.  

Neste estudo, as linhagens microbianas cultiváveis de origem ambiental, 

apresentaram diferentes potenciais de adesão celular. Foi constatada correlação 

positiva entre as características qualitativas e quantitativas de adesão celular, 

indicando que estas características podem ser usadas para seleção peliminar de 

linhagens microbianas com potencial para imobilizaçõa celular. As bactérias Gram-

negativas foram mais promissoras do que as Gram-positivas, indicando um potencial 

eletrostático mais forte entre a superfície das células Gram-negativas em relação ás 

Gram-positivas. Esporos bacterianos exibiram melhor capacidade de adesão do que 

a correspondente forma vegetativa, provavelmente em função da maior 

hidrofobicidade desta estrutura. A escassez de relatos sobre adesão de leveduras 

ambientaispara imobilização celular, dificulta a discussão dos resultados e mostra a 

relevância deste estudo para a linhagem da C. rugosa originária de um efluente 

petroquímico.  
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3.5 CONCLUSÕES 

 

As técnicas qualitativas de avaliação da hidrofobicidade e do potencial 

para formação de biofilmes são ferramentas úteis para a seleção preliminar de 

linhagens microbianas com potencial para imobilização celular. Entre as linhagens 

ambientais (S. marcescens, Bacillus spp, M. luteus e C. rugosa) a bactéria S. 

marcescens e a levedura C. rugosa foram consideradas as mais promissoras para 

imobilização celular e serão utilizadas em futuros experimentos de imobilização 

celular como culturas puras e consorciadas. 
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CAPÍTULO 4 

Efeito de Estresse Ambiental sobre Populações Microbianas Livres e 

Imobilizadas 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho foi avaliado o efeito de estresse ambiental sobre populações 

microbianas livres e imobilizadas. Linhagens da levedura Candida rugosa e da 

bactéria Serratia marcescens, isoladas de águas residuárias, foram imobilizadas 

individualmente por adsorção sobre espuma de poliuretano. Em seguida, células 

livres e imobilizadas das referidas culturas, foram tratadas com diferentes 

concentrações de fenol. Contagens de células viáveis foram realizadas diariamente 

para comparar o efeito do fenol sobre a persistência/crescimento das populações na 

forma livre e imobilizada. Em suspensão, ambos microrganismos apresentaram 

crescimento nas primeiras 24 h, até 250 mg/L de fenol, seguido de redução do 

número de células nas 48 h seguintes. Nas concentrações de 500 e 1000 mg/L o 

crescimento das duas espécies foi inibido mas, as linhagens ainda sobreviveram. Na 

forma imobilizada, foi observada relação positiva entre o número de células e o 

tempo de contato, até 250 mg/L de fenol para a bactéria e 500 mg/L para a levedura. 

Nesta última concentração a linhagem de S. marcescens exibiu uma fase de 

adaptação de 48 h, onde o número de células permaneceu praticamente inalterado, 

seguida de um discreto aumento nas 24 h seguintes. As duas linhagens, nas formas 

livre e imobilizada, foram capazes de crescer na presença do fenol, mas, 

apresentaram melhor desempenho na forma imobilizada, sugerindo que a 

imobilização é uma estratégia eficiente para melhorar o rendimento de processos de 

biorremediação de ambientes poluídos com substâncias tóxicas.  

 

Palavras-chave: Serratia marcescens, Candida rugosa, fenol, águas residuárias, 
biorremediação 
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CHAPTER 4 

Physiological Stress of Chemical Nature on Free and Immobilized Microbial 

Populations  

 

ABSTRACT 

 

This study evaluated the effect of environmental stress on free and immobilized 

microbial populations. Strains of the yeast Candida rugosa and Serratia marcescens 

bacterium isolated from different wastewaters were individually immobilized by 

adsorption on polyurethane foam. Then, free and immobilized cells of such cultures 

were treated with different concentrations of phenol. Viable cell counts were taken 

daily to compare the effect of phenol on the persistence/growth of populations in free 

and immobilized form. In suspension, both microorganisms grew in the first 24 h at 

250 mg/L of phenol, followed by reduction of the number of cells after 48 h. At 500 

and 1000 mg/L the growth was inhibited but the strains still survived. In immobilized 

form, there was a positive relationship between the number of cells and the contact 

time. The growth of S. marcescens was inhibited at 250mg/L and the C. rugosa at 

500 mg/L. In the latter concentration the strain of S. marcescens exhibited an 

adaptation phase of 48 h, where the number of cells remained practically unaltered, 

followed by a slight increase in the following 24 hours. Both strains were able to grow 

in the presence of phenol in free and immobilized forms, but showed better 

performance in immobilized form, suggesting that immobilization is an effective 

strategy to improve the performance of bioremediation processes in environments 

polluted with toxic substances. 

 

Keywords: Serratia marcescens, Candida rugosa, phenol, wastewater, 
bioremediation 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da poluição química ambiental resultante de diversas 

atividades antrópicas, como o descarte de águas residuárias industriais, representa 

uma ameaça para os ecossistemas em geral e para segurança dos seres vivos 

(Matsuyama et al., 2011). 

Processos biológicos são uma alternativa prática e econômica para o 

tratamento destas águas residuárias (Kumar et al., 2011; Wang et al., 2011). No 

entanto, a elevada toxicidade de alguns componentes químicos presentes nos 

efluentes, inibe o crescimento e, consequentemente, o metabolismo microbiano, 

reduzindo a eficiência destes processos (Sponza, 2002). Assim, por promover 

agregação celular e reduzir o contato direto entre o(s) microrganismo(s) e a(s) 

substância(s) tóxica(s), a imobilização microbiana é considerada uma estratégia 

para auxiliar a biotransformação de compostos poluentes (Annadurai et al., 2000 ab; 

Gentry et al., 2004; Morikawa, 2006; Misson; Razali, 2007; Adav et al., 2007; Liu et 

al., 2009; Tallur et al., 2009; Ahmad et al., 2012). 

Entre os poluentes tóxicos, o fenol e seus derivados estão presentes na 

maioria das águas residuárias industriais, siderúrgicas e petroquímicas, em 

concentrações que variam de 10 a 300 mg/L (Marrot et al, 2006; Bodalo et al, 2008, 

Agarry et al, 2008ab; Jayachandran; Kunhi, 2009). Embora biodegradável, referida 

substância parece promover alterações na membrana plasmática dos 

microrganismos, mesmo em concentrações muito reduzidas, tais como 10 mg/L 

(Agarry et al., 2008a). Essas alterações inibem o crescimento até mesmo de 

espécies capazes de utilizar o fenol como substrato e causa sérios problemas em 

estações de tratamento biológico de efluentes (Rigo; Alegre, 2004; Passos et al., 

2009, 2010; Abd El-Zaher et al., 2011).  

Pelos motivos citados, o fenol é frequentemente utilizado como composto 

modelo em ensaios de biodegradação (Blanken, 1993; Thomas et al., 2002; Ager et 

al., 2009), e foi escolhido neste trabalho, para representar um estresse fisiológico de 

natureza química sobre populações da bactéria S. marcescens e da levedura C. 

rugosa, livres e imobilizadas.  

Em função da diversidade fenotípica e do menor tempo de geração, as 

bactérias são os microrganismos mais estudados para processos de biodegradação 

ambiental. No entanto, as leveduras também mostram alterações adaptativas em 
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resposta às modificações ambientais e são capazes de aderir e crescer sobre 

superfícies sólidas (Kumamoto; Vinces, 2005; Stolarzewicz et al., 2011). Além disso, 

se desenvolvem em baixos valores de pH (4 a 5), característicos de águas 

residuárias contendo fenol (Tileva et al., 2007). Assim, a partir de 2000, aumentou o 

interesse dos pesquisadores por células de leveduras imobilizadas com potencial 

para bioprocessos ambientais (Juárez-Ramírez et al., 2001; Chen et al., 2002; 

Ettayebi et al. 2003; Zhang et al., 2005; Jia et al., 2006; Krallish et al., 2006; Wang et 

al., 2007; Galíndez-Mayer et al., 2008; Varma; Gaikwad, 2009; Wu et al., 2009; Su et 

al., 2010; Chandran; Das; 2011; Hristov et al., 2012). 

Considerando-se que a imobilização microbiana, resultante da agregação 

celular, aumenta a resistência das células a estreses ambientais, o objetivo deste 

trabalho foi o de testar o efeito do fenol sobre a sobrevivência/crescimento das 

linhagens da levedura Candida rugosa e da bactéria Serratia marcescens, isoladas 

de águas residuárias e previamente caracterizadas como promissoras candidatas à 

imobilização celular.  
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Microrganismos 

 

Serratia marcescens foi isolada do efluente tratado da Estação de 

Tratamento de Efluentes do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará 

(ETE-PICI), antes da etapa da cloração e foi identificada e caracterizada por 

Machado (2002) por métodos microbiológicos tradicionais.  

A levedura C. rugosa foi isolada do efluente não tratado da Lubrificantes e 

Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), Fortaleza-CE, e também identificada 

por métodos tradicionais por Rocha et al. (2007).  

Serratia marcescens foi preservada em meio ágar nutritivo (AN) (Merck, 

Alemanha) e C. rugosa em ágar batata dextrose (ABD) (Oxoid), ambos em camada 

alta, recobertos com óleo mineral e mantidos a 4 °C.  

 

4.2.1.1 Caracterização cultural, morfológica e bioquímica 

 

As principais características culturais, morfológicas e bioquímicas 

descritas por Holt et al. (1994) para a bactéria S. marcescens e por Lodder (1971) 

para a levedura C. rugosa foram confirmadas seguindo os métodos propostos por 

Collins et al. (2004). 

Serratia marcescens foi fenotipicamente caracterizada quanto à 

resistência aos antibióticos: ácido nalidíxico (30µg), estreptomicina (10µg), 

ceftriaxona (30µg), cloranfenicol (30µg) e Sulfonamida (250µg) (Holt et al., 1994). 

Para tanto foi usado o método descrito por Bauer et al. (1966). Os resultados foram 

obtidos em função da medida em milímetros do diâmetro do halo de inibição e 

interpretados de acordo com a tabela padrão para diferentes antibióticos (NCCLS, 

2007). 

 

4.2.2 Preparo e padronização do inóculo. 

 

Cada linhagem foi inoculada separadamente em placas de Petri com o 

meio Luria-Bertani (LB) contendo (por litro): 10 g de triptona, 5 g de extrato de 

levedura, 5 g de NaCl e 17 g de agar (Merck, 1987). As placas foram incubadas a 30 
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°C durante 48 h. Em seguida, uma colônia de cada linhagem foi transferida para 100 

mL de caldo LB e incubada por 18 h, a 26 °C em agitador horizontal (150 rpm). Após 

este tempo, 1 mL de cada cultura foi transferido para 100 mL de caldo LB e 

incubado novamente sob as mesmas condições (Komlos et al., 2005). A 

absorbância de cada suspensão foi ajustada para aproximadamente 0.6 a 600 nm, 

correspondente à concentração de 108 a 109 UFC/mL, estimada em curva-padrão 

entre os valores de absorbância (A) e os de concentração celular em UFC/mL. Estas 

curvas foram previamente construídas para P. aeruginosa ATCC 25619, padrão para 

as bactérias, e para a levedura C. rugosa (Tortora, 2012).  

 

4.2.3 Espuma de poliuretano  

 

Cupons de espuma de poliuretano de densidade 23 Kg/m3 foram cortados 

com dimensões aproximadas de 10 x 10 x 5 mm correspondente a uma área 4,0 

cm2. Os cupons foram lavados com detergente líquido e água corrente, água 

destilada e imersos em álcool etílico 70% por 1 h, lavados com água destilada, 

secos a 70 º C durante 4 h, esterilizados a 121 °C por 15 min e secos por 12 h a 70 

°C (Parizzi et al., 2004; Quek et al., 2006; Careli et al., 2009; Wang et al., 2009). 

 

4.2.4 Imobilização celular sobre cupons de poliuretano 

 

Cem microlitros (100µL) do inóculo de cada cultura foram transferidos 

para Erlenmeyers de 500 mL contendo cada um 250 mL de caldo Luria-Bertani 

diluído 10 vezes em relação à concentração original (g/L) (Merck, 1987): triptona 

(1,0), extrato de levedura (0,5) e NaCl (0,5). Em cada Erlenmeyer foram adicionados 

cupons de poliuretano previamente limpos e esterilizados, de forma a preencher 

parcialmente a interface líquido-ar. Os frascos foram incubados a 26º C sob agitação 

orbital horizontal (150 rpm) por 24 h e a concentração celular sobre os cupons foi 

monitorada por contagem de células viáveis em placas em intervalos de 2, 4, 6, 8, 

10 e 24 h (Mittelman, 1998; Parizzi et al., 2004; Vesterlund et al., 2005, Boari et al., 

2009; Careli et al., 2009; Nguyen et al., 2009).  

As suspensões da bactéria S. marcescens foram diluídas e inoculadas em 

triplicata em placas contendo meio ágar plate count (PCA) (Merck, Alemanha) que 
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foram incubadas a 28 °C por 48 h (Mittelman, 1998; Donlan; Costerton, 2002; Parizzi 

et al., 2004; Vesterlund et al., 2005; Boari et al., 2008; Careli et al., 2009).  

A contagem da levedura C. rugosa foi realizada no meio ágar batata 

dextrose (ABD) (Merck, Alemanha) modificado por adição de ácido tartárico até pH 

3,5 e incubadas a 26º C por 72 h (APHA, 2005).  

Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônias por 

cm2 (UFC/cm2) obtidos por meio da equação 4.1 

UFC/cm2 = V. (a/A) x M x D,..................................................................................(4.1) 

onde,  

V = volume do diluente para o enxágue (mL);  

a = alíquota plaqueada (mL);  

M = média da contagem após incubação (UFC/cm2);  

D = diluição decimal;  

A = área do cupom (cm2)  

 

4.2.5 Efeito de estresse fisiológico sobre as linhagens microbianas livres e 

imobilizadas  

 

As linhagens da bactéria S. marcescens e da levedura C. rugosa foram 

avaliadas separadamente, livres e imobilizadas, quanto ao efeito de estresse 

fisiológico de natureza química, representado por um meio mineral contendo fenol 

como fonte seletiva de carbono e energia. As concentrações crescentes de fenol 

representaram a intensidade do estresse.  

 

4.2.5.1 Solução estoque de fenol 

 

Uma solução estoque de fenol foi preparada por dissolução de 20 g de 

fenol (grau de pureza maior do que 99%, Sigma-Aldrich) em 1000 mL de água 

destilada. Esta solução foi esterilizada separadamente por filtração usando 

membranas 0,22 µm (Millipore, EUA).  

 

4.2.5.2 Meio mineral sintético (MMS) 
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Um meio mineral sintético (MMS) com composição especificada na 

Tabela 4.1 foi preparado, suplementado com 2 g/L de extrato de levedura (Merck), 

distribuído em volumes de 100 mL em frascos Erlenmeyers de 250 mL e 

esterilizados a 121 °C por 15 min. Em seguida, os frascos foram resfriados até 

temperatura ambiente (26 °C) e foram adicionadas concentrações de 62,5; 125,0; 

250,0; 500,0 e 1000 mg/L de fenol, a partir da solução estoque previamente 

preparada e esterilizada por filtração. O pH final foi 5,5. 

 

 

Tabela 4.1- Composição do meio mineral sintético (MMS) utilizado para avaliar o 
efeito do fenol sobre as populações imobilizadas 
Substância Concentração (mg/L) 

NH4SO4  2000 

NaNO3 

KH2PO4 

1000 

200 

MgSO4 

CaCl2. 2H2O 

250 

10 

CuSO4.7H2O 

H2MoO4 

MnSO4.7H2O 

Fe2 (SO4)3  

ZnSO4 

80 

50 

50 

50 

40 

Fontes: (El-Naas et al., 2009, Agarry et al., 2009; Passos et al., 2010; Castillo-
Zacarías, 2011; Ahmad et al., 2012). 
 

4.2.5.3 Efeito do Fenol 

 

As culturas microbianas, livres e imobilizadas, foram inoculadas no MMS 

contendo fenol nas concentrações especificadas e incubadas sob condições 

aeróbicas num agitador rotativo (150 rpm) a 26 ºC durante 72 h. Considerando que a 

inibição do crescimento é um dos parâmetros para avaliar os efeitos de compostos 

tóxicos sobre populações microbianas (Nweke, Okpokwasili, 2010), as populações 

das duas linhagens foram quantificadas diariamente. Para isso, alíquotas de (100µL) 

das suspensões celulares e das células liberadas da superfície da espuma de 

poliuretano no diluente água peptonada 0.1%, foram apropriadamente diluídas, 
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inoculadas nos meios de cultura PCA e BDA, incubadas a 26 ºC por 48 h para a S. 

marcescens e 72 h para a levedura C. rugosa. Após o período de incubação as 

colônias foram contadas e os resultados expressos em UFC/mL para as células em 

suspensão e UFC/cm2 para as células imobilizadas, respectivamente (Bastos et al. 

2000). O experimento foi repetido três vezes e as análises relativas a cada 

experimento foram realizadas em triplicatas.  

 

4.2.7 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando a versão GraphPad 

Prism 5.00 (GraphPad Software *, San Diego, CA), com níveis de confiança de 95%. 

Os dados das contagens microbianas originais foram Log transformados. Os 

resultados obtidos para as contagens das linhagens microbianas livres e 

imobilizadas, nas diferentes concentrações de fenol nos tempos de incubação 

esbelecidos, foram comparados utilizando-se teste não paramétrico de Wilcoxon. A 

relação entre a concentração celular das duas linhagens e o tempo foi avaliada por 

meio da análise de regressão linear simples, na qual o coeficiente angular 

representa a velocidade específica máxima (µ) de cada linhagem.  
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4.3 RESULTADOS  
 

Características coloniais em ágar Nutritivo, para a bactéria S. marcescens 

e em ágar Sabouraud e ágar CHROM para a levedura C. rugosa foram avaliadas. As 

duas linhagens foram analisadas microscopicamente quanto à forma, arranjo e 

resposta ao Gram para a S. marcescens e quanto à forma e presença pseudohifas 

para a levedura C. rugosa. As características fisiológicas motilidade e crescimento 

na presença do oxigênio foram determinadas para a bactéria. Fermentação de 

carboidratos foi realizada para as duas linhagens enquanto a levedura também foi 

avaliada quanto à assimilação de carboidratos. Testes enzimáticos como catalase, 

gelatinase, citratase, amilase, triptofanase, nitratase, urease, produção de H2S foram 

usados para as linhagens microbianas. A bactéria S. marcescens foi testada quanto 

à susceptibilidade aos antibióticos ácido nalidíxico, ceftriaxona, cloranfenicol, 

sulfonamida e estreptomicina. 

As linhagens da S. marcescens e da levedura C. rugosa preservadas a 4 

°C com transferências ou repiques semestrais, mantiveram-se viáveis e puras 

(Tabelas 4.2 e 4.3). O perfil de susceptibilidade antibiótica também foi confirmado 

para a bactéria S. marcescens e a resistência ao cloranfenicol, segundo Tavares 

(2001) é considerada natural ou primária (Tabela 4.2).  
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Tabela 4.2- Principais características culturais, morfológicas e bioquímicas da 
bactéria Serratia marcescens isolada da Estação de Tratamento de Efluentes do 
Campus do Pici (ETE-Pici) da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Características S. marcescens  
Colônias (ágar nutritivo, 26 °C) Vermelhas, circulares com margem 

inteira lisa e brilhante  
Morfologia Bacilo 
Gram - 
Crescimento no ágar MacConkey 
Motilidade 
Oxigênio 

+ 
+ 

Facultativa 
Catalase + 
Gelatinase 
Urease 
Indol 
Vermelho de metila (VM) 
Voges-Proskauer (VP) 
H2S 
Citrato 
Hidrólise amido 
Nitrato 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 

Fermentação de carboidratos 
Glicose  
Lactose 
Manitol  
Maltose 
Sacarose 

 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 

Susceptibilidade a antibióticos 
Ácido nalidíxico 
Ceftriaxona 
Cloranfenicol 
Sulfonamida 
Estreptomicina 

 
S 
S 
R 
S 
S 

Fonte: (Holt et al., 1994), (+) positivo, (-) negativo, (S) sensível, (R) resistente. 
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Tabela 4.3. Principais características culturais, morfológicas e bioquímicas da 
levedura Candida rugosa isolada do efluente não tratado da Lubrificantes e 
Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), Fortaleza-CE 
Características Candida rugosa 

Culturais  
Colônias (Ágar Sabouraud-glucose, 25°C/7 d) 
 
 
 
Colônias (Ágar CHROM 30 °C/7 d) 
 
 
Morfológicas 
 
 
Bioquímicas 
Utilização oxidativa de compostos de carbono  
(auxonograma) 
Glicose 
D(+) Arabinose 
Sacarose  
Maltose 
Celobiose 
Lactose  
Manitol 

 
Branca/creme, aspecto 
rugoso 
 
Verde azuladas 
brilhantes, grandes e 
planas 
 
Predominância de 
células ovais, 
presença de 
pseudohifas 
 
 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

Fermentação de carboidratos 
Glicose 
Galactose 
Sacarose 
Maltose 
D(+) Xilose 
Lactose 
Outras 
Nitrato 
Urease 
Gelatinase 

 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

Fonte: (Lodder, 1971) (+) positivo, (-) negativo 

 

As equações de regressão linear para a S. marcescens e a C.rugosa (y = 

bx + a) são apresentadas nas respectivas curvas de crescimento da Figura 4.1, onde 

a é uma constante, que representa a interceptação da reta com o eixo vertical e b é 

outra constante, que representa o declive da reta. Uma relação linear positiva forte 

(r>0.90) e estatisticamente significativa (p<0.05), entre a concentração celular e o 

tempo foi observada para as duas linhagens. O declive da região linear entre o 

logaritmo da contagem microbiana e o tempo, representa a velocidade específica 

máxima de crescimento, que foi significativamente maior (p<0.05) para a bactéria S. 
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marcescens. O teste de Wilcoxon mostrou uma diferença significativa entre o 

número de células da S. marcescens em relação a C. rugosa 

 

Figura 4.1- Curvas de crescimento da bactéria Serratia marcescens (●) e da 
levedura Candida rugosa (■) sobre cupons de poliuretano imersos em caldo LB-1/10 
por 24 h. Os resultados representam as médias de três experimentos. 

 

O efeito do fenol nas concentrações de 62,5; 125,0; 250,0; 500,0 e 1000,0 

mg/L sobre o número de células das populações da bactéria S. marcescens e da 

levedura C. rugosa em suspensão e imobilizadas está representado nas Figuras 4.2 

(A e B) e 4.3 (A e B), respectivamente. 

 



112 

 

 

 

Figura 4.2- Concentração celular em Log UFC/mL da bactéria S. marcescens (A) e 
da levedura C. rugosa (B) em suspensão, em contato com concentrações de fenol 
de 62,5 mg/L (●), 125,0 mg/L (■), 250,0 mg/L (▲), 500,0 mg/L (▼) e 1000,0 mg/L (♦) 
por 72 h.  
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Figura 4.3- Concentração celular em Log UFC/cm2 da bactéria S. marcescens (C) e 
da levedura C. rugosa (D) imobilizadas sobre cupons de poliuretano em contato com 
concentrações de fenol de 62,5 mg/L (●), 125,0 mg/L (■), 250,0 mg/L (▲), 500,0 
mg/L (▼) e 1000,0 mg/L (♦) por 72 h.  
 

As células livres em suspensão da bactéria S. marcescens (Fig 4.2 A) e 

da levedura C. rugosa (Fig 4.2 B) foram capazes de usar o fenol como substrato nas 
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concentrações de 62, 5, 125,0 e 250, 0 mg/L nas primeiras 24 h, e foram inibidas 

nas concentrações de 500,0 e 1000,0 mg/L.  

A inibição do crescimento da levedura C. rugosa em suspensão após 24 

h, na presença de 500,0 mg/L de fenol (Fig. 4.2 B) está de acordo com Rocha et al. 

(2007) que, em experimento com cultivo em suspensão da mesma linhagem de C. 

rugosa, também relataram a inibição do crescimento na referida concentração. 

Quando imobilizadas, tanto a S. marcescens (Figura 4.3 A) quanto a C. 

rugosa (Fig. 4.3 B) cresceram com concentrações de fenol de até 500,0 mg/L e 

foram inibidas a 1000 mg/L. Ao contrário do esperado, as velocidades específicas 

máximas de crescimento não foram significativamente diferentes nas concentrações 

de 62,5, 125,0, 250,0 e 500,0 mg/L de fenol, para cada linhagem individualmente.  

Na forma imobilizada, a levedura C. rugosa apresentou correlação 

positiva (r>0,90) entre a concentração celular e o tempo de contato, até 500 mg/L de 

fenol (Fig 4.3 B). Para a S. marcescens esta correlação foi observada até 250 mg/L, 

enquanto na presença de 500 mg/L constatou-se um período de aclimatização de 48 

h e um discreto aumento no número de células somente após 72 h (Figura 4.3 A).  

Apesar das bactérias apresentarem menor tempo de geração que as 

leveduras, na presença do fenol não foram constatadas diferenças significativas na 

velocidade específicas de crescimento das duas linhagens (Tabela 4.4), que foram 

igualmente efetivas na forma imobilizada. 
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Tabela 4.4- Velocidades específicas máximas de crescimento da bactéria S. 
marcescens e da levedura C. rugosa imobilizadas individualmente em contato com 
fenol 

Conc de Fenol (mg/L) Velocidade específica de crescimento (µ)  

 S. marcescens 
 

 C. rugosa 
 

 

62,5 0,017  0,021  

125,0 0,020  0,021  

250,0 0,018  0,017  

500,0 *  0,012  

1000,0 0,000  0,000  

(*) crescimento somente após 72 h 
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4.4 DISCUSSÃO 

 

A concentração de S. marcescens na espuma de poliuretano, 

significativamente maior que a da C. rugosa, pode ser parcialmente atribuída ao 

melhor potencial de adesão da linhagem da bactéria, em relação à levedura 

conforme afirmam Martins et al. (2012). Observa-se que, de fato, o número de 

células de S. marcescens aderidas no tempo zero foi ligeiramente maior que o da C. 

rugosa, confirmando esta tendência. Outro parâmetro importante é a taxa de 

crescimento, que, em geral, é maior para as bactérias em comparação com as 

leveduras (Boari et al., 2009; Carelli et al., 2009).. No entanto, mesmo que as 

concentrações da S. marcescens tenham sido significativamente maiores que as da 

C. rugosa nos tempos avaliados, após 24 h, a concentração de 106 UFC/cm2 da 

levedura, caracterizou não somente adesão celular, mas formação de biofilme, 

estrutura que garante o sucesso da imobilização natural.  

Embora o presente trabalho, não permita quantificar a degradação do 

fenol, o crescimento das duas linhagens microbianas, livres e imobilizadas em meio 

mínimo, dispondo somente de fenol como fonte de carbono e energia, em 

concentrações de até 250 mg/L, é sugestivo, pelo menos, da degradação parcial do 

referido composto. Komarkova et al. (2003) e Nor Suhaila et al. (2010) também 

associaram a degradação do fenol ao crescimento da levedura Candida tropicalis 

Ct2 e da bactéria Rhodococcus UKM-P, respectivamente, em meio contendo fenol 

como fonte seletiva de carbono e energia.  

A redução do crescimento para as células em suspensão de S. 

marcescens e C. rugosa, em contato direto com as concentrações de fenol também 

já foi descrita por Liu et al. (2010), para a levedura Candida tropicalis, porém, em 

com concentração de 500 mg/L de fenol. Estes autores associaram a redução 

celular à degradação incompleta do fenol. A tendência do decréscimo celular no 

presente experimento indica a ação tóxica dos produtos resultantes do metabolismo 

parcial do fenol sobre as linhagens S. marcescens e C. rugosa. 

Tendo em vista a toxicidade microbiana do fenol em concentrações tão 

reduzidas quanto 10 mg/L (Agarry et al., 2008a), o crescimento da linhagem da 

levedura C. rugosa e da bactéria S. marcescens, em contato direto com 

concentrações de até 250 mg/L fenol, pode ser associado a origem das mesmas. A 

primeira, do efluente da LUBNOR, e, a bactéria, da ETE que recebe águas 
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residuárias dos laboratórios de análises e pesquisas, nas mais diferentes áreas, 

localizados no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. Estes laboratórios 

geram uma gama de resíduos líquidos tóxicos de natureza química complexa que, 

embora em quantidade inferior aos industriais, podem ter influenciado as 

características fenotípicas da linhagem selecionada. Bertolino et al. (2008) relataram 

a presença de compostos tóxicos, inclusive fenol, na Estação de Tratamento de 

Efluentes da Universidade Federal de Ouro Preto.  

Embora nas primeiras 24 h as células livres da bactéria S. marcescens e 

da levedura C. rugosa tenham crescido na presença de fenol nas concentrações de 

62,5; 115,0 e 250,0 mg/L, a redução do crescimento nas 48 h seguintes e a inibição 

total na concentração de 500 mg/L aponta para o melhor desempenho das células 

da bactéria e da levedura imobilizadas.  

O melhor desempenho de células microbianas imobilizadas na presença 

de fenol é abundante na literatura, a partir de 1980 até o presente momento. Assim, 

Bettmann; Rehm (1984) registraram que células de Pseudomonas sp, imobilizadas 

em alginato e poliacrilamida, ao contrário das células livres, podiam ser expostas a 

concentrações de 2 g/L sem perder a viabilidade. Keweloh et al. (1989) descreveram 

que 50% de células livres de Escherichia coli foram mortas em concentrações 

abaixo de 0,5 g/L. No entanto, quando imobilizadas em alginato de cálcio, as células 

foram inibidas somente em concentrações superiores a 1,0 g/L. O'Reilly; Crawford 

(1989) reportaram que células de Flavobacterium sp imobilizadas em esferas de 

agarose cresceram em concentrações de 300 mg/L, mas não como células livres. 

Babu et al. (1995), ao compararem o desempenho de células de Pseudomonas 

putida livres e imobilizadas em alginato de cálcio, constataram que, enquanto a 

população das células em suspensão foi reduzida em 50% na concentração de 1,5 

g/L, as células imobilizadas cresceram até 3 g/L. Kapoor et al. (1998), também 

descreveram que o efeito tóxico do fenol em concentrações acima de 200 mg/L foi 

significativamente menor para as bactérias Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas fluorescens, Serratia sp e Yersinia sp imobilizadas, em comparação 

com as células livres destas bactérias. Wang et al. (2007) registraram que células de 

Acinetobacter sp imobilizadas em álcool-polivinil (APV) foram capazes de tolerar até 

500 mg/L de fenol. Pishgar et al. (2011) descreveram a melhor performance de 

células bacterianas consorciadas imobilizadas em comparação com as células livres 

deste mesmo consórcio na presença do fenol. Wasi et al. (2011) relataram que 
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células de Pseudomonas fluorescens SM1 imobilizadas sobre alginato de cálcio, 

quando comparadas com as células livres, exibiram um maior número de colônias, 

após 24 h de contato com 16,75 mg/L de fenol. Lu et al. (2012) reportaram que 

células de Gram-positivas de Bacillus amyloliquefaciens WJDB-1 imobilizadas em 

alginato, foram mais tolerantes ao fenol que as células livres em suspensão. Ahmad 

et al. (2012) registraram melhor desempenho de células de Acinetobacter sp 

imobilizadas sobre gelano, um polímero biodegradável e sem efeitos tóxicos para o 

homem (Smith et al., 2007), na presença de fenol do que as células livres da mesma 

linhagem.  

Constata-se que nenhum registro foi encontrado especificamente para a 

S. marcescens, o que contribui para destacar a importância do presente estudo. 

Para as leveduras, Juárez-Ramírez et al., (2001) relataram que a taxa de 

degradação do fenol por células de Candida tropicalis imobilizadas foi cerca de 10 

vezes maior do que a das células livres. Godjevargova et al. (2003) mostraram que a 

levedura Trichosporon cutaneum R57 apresentaram maior capacidade de utilizar 

fenol em águas residuárias, em relação às células livres do mesmo microrganismo. 

A menor disponibilidade de resultados para leveduras em relação às bactérias, 

possivelmente é função da menor diversidade fenotípica e maior tempo de geração 

das primeiras em relação às bactérias (Stolarzewicz et al., 2011). Dessa forma, a 

imobilização da levedura C. rugosa e seu desempenho na presença de 

concentrações de 500 mg/L de fenol é um aspecto inédito do presente estudo. 

Alguns mecanismos são propostos para explicar a maior resistência a 

condições de estresse das células imobilizadas, em comparação com as mesmas 

células em suspensão. Keweloh et al. (1989) e Yap et al. (1999) argumentaram que 

à ligação de produtos químicos tóxicos por células no exterior da comunidade 

imobilizada, protege as células internas permitindo o crescimento das mesmas. 

Carpentier; Cerf (1993) sugerem que a agregação dos microrganismos e o aumento 

da produção de exopolissacarídeos (EPS) contribuem para este efeito protetor. 

Segundo Junter; Jouenne (2004); Wang et al. (2005); Morita et al. (2007) 

e Lawniczak et al. (2011), a imobilização melhora o desempenho das células 

microbianas, por meio da criação de uma camada protetora em torno das mesmas. 

Esta camada reduz o estresse do composto químico no microambiente e controla o 

transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. 
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Schmidt; Ahring (1991); Rittmann et al. (2000) e Liu et al. (2009) 

sugeriram que a proteção a produtos químicos tóxicos por meio da imobilização 

microbiana, estaria relacionada à formação de um gradiente de concentração que 

normalmente se desenvolve devido à resistência difusional. Este gradiente reduziria 

a concentração dos produtos químicos a valores abaixo do valor limite de inibição.  

Kim et al. (2006) descreveram que a maior resistência ao fenol de células 

de Pseudomonas putida MK1 imobilizadas na forma de grânulos, estaria relacionada 

a níveis mais reduzidos desta substância dentro das células imobilizadas em relação 

ao meio externo. Cai et al. (2011) sugeriram que o confinamento físico aumenta o 

metabolismo microbiano.  

O estudo dos mecanismos de ação, para explicar a maior resistência a 

condições de estresse das células imobilizadas, não foi objetivo do presente 

trabalho. No entanto, é possível conjecturar, que a agregação microbiana, resultante 

da imobilização, tenha participação fundamental no aumento da 

sobrevivência/crescimento das linhagens da bactéria S. marcescens e da levedura 

C. rugosa em contato com o fenol.  
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4.5 CONCLUSÕES 

 

A imobilização de linhagens microbianas em espuma de poliuretano é 

uma estratégia promissora para aumentar a eficiência de tratamentos biológicos de 

águas residuárias poluídas com substâncias tóxicas. Especificamente, as linhagens 

microbianas S. marcescens e C. rugosa, apresentam potencial para aplicação em 

processos de biorremediação.  
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CAPÍTULO 5 

Facilitação como atenuante do impacto de estresse ambiental sobre linhagens 

microbianas imobilizadas  

RESUMO 

 

Neste trabalho avaliou-se o efeito de interações facilitadoras entre linhagens 

microbianas imobilizadas associadas, submetidas a estresse fisiológico de natureza 

química. Linhagens da levedura Candida rugosa e da bactéria Serratia marcescens, 

foram previamente avaliadas em relação ao antagonismo mútuo e quanto à 

atividade emulsificante. Investigou-se a imobilização das linhagens associadas sobre 

espuma de poliuretano e, em seguida, as linhagens consorciadas imobilizadas foram 

submetidas a um estresse químico ambiental durante três dias. As populações de 

cada linhagem foram quantificadas diariamente e os resultados submetidos à análise 

de regressão linear simples. As razões entre as velocidades específicas de 

crescimento de cada linhagem imobilizada em cultivo consorciado e em monocultivo, 

foi denominado índice de aptidão adaptativo, e foi usado como parâmetro para 

determinar o tipo de interação entre as populações. O teste de inibição mútua foi 

negativo para as duas espécies e ambas exibiram atividade emulsificante. As duas 

linhagens microbianas coexistiram e tiveram relação linear positiva com o tempo em 

todas as concentrações de fenol. As velocidades específicas de crescimento foram 

significativamente maiores para as linhagens consorciadas, e consequentemente o 

índice de aptidão adaptativo foi característico de interações facilitadoras. Portanto, a 

associação melhorou o desempenho das linhagens microbianas imobilizadas sob a 

ação de estresse fisiológico. Por isso, sugere-se o predomínio de interações 

facilitadoras entre as populações microbianas imobilizadas. O emprego da 

associação de bactérias e leveduras de origem ambiental é uma estratégia 

promissora para melhorar a eficiência do tratamento de poluentes tóxicos. 

 

Palavras-chave: Interações positivas, competição, Serratia marcescens, Candida 
rugosa, compostos tóxicos.  
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Chapter 5 

Facilitation as attenuating of the impact of environmental stress on microbial 

populations immobilized 

 

ABSTRACT 

The effect of facilitative interactions between microbial associated populations 

immobilized submitted to a chemical stress was evaluated. Strains of the Candida 

rugosa yeast strain and the Serratia marcescens bacterium isolated from wastewater, 

functionally similar to the use of phenol, were previously evaluated to antagonistic 

effects on each other and on the emulsifying activity. Immobilization of the associated 

strains on polyurethane foam was investigated, and then the coupons with 

consortiated populations were added to a mineral synthetic medium containing 

phenol. The viable cell counts were performed daily during three days to assess 

effect of the microbial association on tolerance to phenol. The specific growth rate 

was the parameter selected to evaluate the effect of microbial association. The 

mutual inhibition test was negative for two species and both exhibited emulsificant 

activity. The two microbial populations coexisted and showed a positive linear 

relationship with the time at all phenol concentrations. The specific growth rates of 

each strain were compared with the same strain associated and was founded that 

this parameter was significantly higher for the consortiated strains. This result 

showed that the association has improved the performance of microbial strains under 

the action of a chemical stress. These results demonstrated the predominance of 

facilitative interactions between microbial populations immobilized indicating that the 

association of bacteria and yeasts from environmental origin is a promising strategy 

for the treatment of toxic pollutants.  

 

Keywords: Positive interactions, competition, Serratia marcescens, Candida rugosa 
toxic compounds  
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

A visão de um mundo natural dominado por conflitos e privações tem 

dominado a ecologia e foi apoiada por quase todos os ecologistas influentes desde 

Darwin (Bruno et al., 2003). Os modelos matemáticos de competição interespecífica 

de Lotka (1922) e Volterra (1926), o princípio da exclusão competitiva de Gause 

(1934) e os trabalhos sobre nicho de Hutchinson (1957) e de MacArthur; Levins 

(1967) são exemplos clássicos de relações competitivas. Entretanto, estudos têm 

mostrado que, interações facilitadoras podem possibilitar a coexistência de espécies 

(Bruno et al., 2003; Boogert et al., 2006), conferindo melhor valor adaptativo às 

populações consorciadas, em comparação com as populações individuais, frente a 

condições hostis ou de estresse (Wolfaardt et al., 1994; Stachowicz, 2001; Lindsay 

et al., 2002; Jiang et al., 2006ab; Jiang et al., 2007; Xavier; Foster, 2007; Adav; Lee, 

2008b; Stoilova; Krastanov, 2008; Moons et al., 2009; Cremer et al., 2012; Gerber et 

al., 2012).  

Interações positivas ou facilitadoras são relações entre organismos que 

beneficiam, pelo menos, um dos participantes e não causam danos a nenhum dos 

dois. Tais interações são denominadas de mutualismo, quando ambas as espécies 

obtêm benefícios a partir da interação ou, comensalismo, quando uma espécie se 

beneficia e a outra não é afetada (James et al., 1995; Herre et al., 1999; Stachowicz, 

2001; Sachs; Simms, 2006).  

Em termos ecológicos e evolutivos estresse é qualquer força extrínseca 

que reduz a aptidão darwiniana ou valor adaptativo de um indivíduo ou de uma 

população (Stachowicz, 2001). Essas forças podem ser de natureza fisiológica 

(temperatura, salinidade, substâncias químicas em geral), física (efeitos direto de 

ventos, correntes, ondas) ou biótica (competição, predação, doença). Segundo Bert-

Ness; Callaway, (1994), Burmolle et al. (2006), Jiang et al. (2007) e Simões et al. 

(2009), interações positivas são prevalentes entre duas populações, quando sob 

determinada condição de estresse, uma população aumenta o valor adaptativo da 

outra. Assim, um possível método para investigar interações positivas entre 

linhagens microbianas cultivadas sob situação de estresse, seria comparar o valor 

adaptativo de uma linhagem em cultivo individual com o da mesma linhagem 

consorciada.  
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Maia (1990) define valor adaptativo como a capacidade de sobrevivência 

e reprodução de um indivíduo ou de uma população em condições de estresse. 

Neste contexto, a velocidade de crescimento é um parâmetro representativo do valor 

adaptativo de populações microbianas. Portanto, em sistema binário, a relação entre 

a velocidade de crescimento de uma linhagem microbiana, consorciada e individual, 

sob determinada situação de estresse, pode ser usada como índice de aptidão 

adaptativo para determinar se as interações entre estas populações foram positivas, 

negativas ou neutras.  

Na natureza, a densidade celular elevada e a proximidade das diferentes 

espécies microbianas sobre superfícies sólidas, bióticas ou abióticas, aumentam a 

probabilidade de interações competitivas e cooperativas de efeitos complexos e 

variáveis (Jefferson, 2004; Kreft, 2004; Burmolle et al., 2006; Moons et al., 2009). A 

diversidade destas comunidades sugere que as interações cooperativas se 

sobrepõem às competitivas (Mah, O’Toole, 2001; Sutherland, 2001; Jefferson, 2004; 

Fux et al; 2005; Matz; Kjelleberg, 2005; Gerber et al., 2012) e contribuem para 

melhorar o valor adaptativo de cada espécie, em comparação com as espécies 

individuais correspondentes (Wolfaardt et al., 1994; Lindsay et al., 2002; Jiang et al., 

2006ab; Jiang et al., 2007; Xavier; Foster 2007; Adav; Lee, 2008b; Stoilova; 

Krastanov 2008; Cremer et al., 2012). Neste sentido, a imobilização de consórcios 

microbianos in vitro, por facilitar a coexistência entre espécies, que isoladamente 

não seriam capazes de tolerar o estresse, constitui-se uma ferramenta para 

aumentar a eficiência de processos de biotransformação de poluentes tóxicos 

(Annadurai et al., 2000 ab; Gentry et al., 2004; An et al., 2006; Misson; Razali, 2007; 

Adav et al., 2007; Liu et al., 2009; Tallur et al., 2009; Nweke, Okpokwasili, 2010; 

Ahmad et al., 2012). 

Apesar da importância das interações positivas, a principal abordagem 

dos estudos microbiológicos ainda é direcionada para as interações negativas, 

resultantes de competição entre populações, como os de Burgess et al. (2002); Tait; 

Sutherland, (2002); Romani et al. (2006); Cadotte et al. (2006); Simões et al. (2008); 

Hibbing et al. (2010); Živković et al. (2010); Gonzalez et al. (2011); Prince et al. 

(2011); Sumana; Devaki, (2012), e, relatos sobre a influência das interações 

facilitadoras entre microrganismos ainda são raros (Jackson et al., 2001). Trosvik et 

al. (2008) argumentam que esta escassez de estudos estaria relacionada à divisão 

histórica entre os campos de microbiologia e de ecologia geral, mas, principalmente, 
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à complexidade das interações microbianas, que dificulta sobremaneira a coleta 

quantitativa de dados. Este fator, aliado a maior simplicidade celular, diversidade 

fenotípica e menor tempo de geração das bactérias, é preponderante para que 

estudos in vitro sejam realizados, preferencialmente com sistemas de cultura 

binários constituídos por bactérias (Banks; Bryers 1991; Sasahara; Zottola 1993; 

Stewart et al., 1994; Huang et al., 1995; Leriche; Carpentier, 1995; Fatemi; Frank, 

1999; Lindsay; Von Holy, 1999; Cowan et al., 2000; Lindsay et al., 2002; Christensen 

et al., 2002; Komlos et al., 2005; 2006, Jiang et al., 2007; Simões et al., 2007, 2008; 

Harcombe, 2010; Gonzalez et al., 2011). Embora experimentos como os de Scott; 

O'Reilly (1996); Christison et al. (2006), Callone et al. (2008) relatem a imobilização 

de leveduras e bactérias em processos de fermentação alcóolica, os experimentos 

envolvendo a associação de espécies desses grupos em bioprocessos ambientais 

ainda são escassos.  

O objetivo deste estudo foi testar a hipótese de que a coexistência entre 

linhagens microbianas imobilizadas aumenta o valor adaptativo das respectivas 

linhagens, frente a uma determinada situação de estresse. Se a hipótese estiver 

correta, o valor adaptativo de linhagens microbianas em cultivo consorciado deve ser 

significativamente superior ao das mesmas linhagens em cultivo individual. Para 

examinar essa previsão investigou-se o valor adaptativo de uma linhagem 

bacteriana e de uma levedura, em cultivo individual e consorciado, sob efeito de 

estresse químico. A investigação da hipotése pretende discutir a predominância de 

interações facilitadoras entre linhagens microbianas imobilizadas em situação de 

estresse químico.  

Os resultados contribuirão para aumentar os conhecimentos sobre o 

efeito de interações positivas em sistema binário constituído por uma linhagem 

bacteriana e uma levedura e investigar o potencial destas linhagens imobilizadas em 

consórcio para aplicação em processos de biorremediação.  
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Microrganismos 

 

A bactéria S. marcescens foi isolada do efluente tratado da Estação de 

Tratamento de Efluentes do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará 

(ETE-PICI), antes da etapa da cloração e foi identificada e caracterizada por 

Machado (2002) por métodos microbiológicos tradicionais segundo Holt et al. (1994).  

A levedura C. rugosa foi isolada do efluente não tratado da Lubrificantes e 

Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), Fortaleza-CE, e também identificada 

por métodos tradicionais (De Hoog et al., 2000), por Rocha et al. (2007).  

A bactéria S. marcescens foi preservada em meio ágar nutritivo (AN) 

(Merck, Alemanha) camada alta e a levedura C. rugosa em ágar batata dextrose 

(BDA) (Oxoid), recobertas com óleo mineral, a 4 °C.  

Ambas linhagens em suspensão cresceram em concentrações de até 250 

mg de fenol/L (cap 4).  

 

5.2.2 Preparo e padronização do inóculo 

 

Cada linhagem foi inoculada separadamente em placas de Petri com o 

meio Luria-Bertani (LB) contendo (por litro): 10 g de triptona, 5 g de extrato de 

levedura 5 g de NaCl e 17 g de ágar (Merck, 1987). As placas foram incubadas a 30 

°C durante 48 h. Em seguida, uma colônia de cada linhagem foi transferida para 100 

mL de caldo LB que foram incubados por 18 h, a 26 °C em agitador horizontal (150 

rpm). Após este tempo, 1 mL de cada cultura foi transferido para 100 mL de caldo 

LB e incubado novamente sob as mesmas condições (Komlos et al., 2005). A 

absorbância de cada suspensão foi ajustada para aproximadamente 0,6 a 600 nm, 

correspondente à concentração de 108 a 109 UFC/mL, estimada em curva-padrão 

entre os valores de absorbância (A) e os de concentração celular em UFC/mL. Estas 

curvas foram previamente construídas para a P. aeruginosa ATCC 25619, padrão 

para as bactérias, e para a levedura C. rugosa (Tortora et al, 2012).  

 

5.2.3 Testes de antagonismo mútuo 

 



138 

 

 

Alíquotas de cada cultura foram assepticamente transferidas para placas 

de Petri contendo meio mineral sintético (MMS) (Tabela 5.1) adicionado de 15 g/L de 

ágar e 250 mg/L de fenol. As placas foram agitadas suavemente e armazenadas 

para solidificação em câmara de fluxo laminar. Discos de papel de filtro Whatman de 

6 mm de diâmetro previamente autoclavados, foram embebidos nas culturas de S. 

marcescens e C. rugosa. Nas placas onde a cultura de S. marcescens foi inoculada 

foram distribuídos discos impregnados com a cultura de C. rugosa e vice-versa. As 

placas foram incubadas a 26 °C e as de zonas de inibição em torno do papel de filtro 

foram observadas e medidas em mm após 24, 48, 72, e 96 h. Um experimento 

controle foi configurado usando água destilada estéril, em substituição ao segundo 

isolado (Jiang et al., 2007; Adav; Lee, 2008b; Moore et al., 2010).  

 

Tabela 5.1-Composição do meio mineral sintético (MMS) para avaliar o efeito do 
fenol sobre as populações microbianas imobilizadas 
Substância Concentração (mg/L) 
NH4SO4  2000 

NaNO3 

KH2PO4 

1000 

200 

MgSO4 

CaCl2. 2H2O 

250 

10 

CuSO4.7H2O 

H2MoO4 

MnSO4.7H2O 

Fe2 (SO4)3  

ZnSO4 

80 

50 

50 

50 

40 

Fontes: (El-Naas et al., 2009; Agarry et al., 2009; Passos et al., 2010; Castillo-
Zacarías., 2011; Ahmad et al., 2012).  
 

5.2.4 Atividade emulsificante 

 

As duas linhagens foram avaliadas quanto à atividade emulsificante, 

segundo método descrito por Iqbal et al. (1995). Volumes de 2 mL das culturas de S. 

marcescens e C. rugosa em MMS com fenol, foram adicionados separadamente em 

tubos de ensaio de tampa rosqueada, misturados com o mesmo volume de 

querosene e agitados vigorosamente (vortex) por 2 min. Os tubos foram deixados 
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em repouso por 24 h, à temperatura ambiente, e o percentual de emulsificação 

(E24%) foi calculado dividindo-se a altura da camada emulsificada (Ho) (mm) pela 

altura da camada total de líquido (H)(mm), multiplicando-se por 100.  

Atividade Emulsificante (AE%) = (Ho/H) x100 

 

5.2.5 Espuma de poliuretano  

 
Espuma de poliuretano de densidade 23 Kg/m3 foi cortada em cupons 

com dimensões aproximadas de 10 x 10 x 5 mm correspondente a uma área 4,0 

cm2. Procedeu-se a lavagem com detergente líquido e água corrente, água destilada 

e imersãoem álcool etílico 70% por 1 h, lavagem com água destilada, secagem a 70 

º C durante 4 h, esterilização a 121 °C por 15 min e secagem por 12 h a 70 °C 

(Parizzi et al., 2004; Quek et al., 2005; Careli et al., 2009; Wang et al., 2009). 

 

5.2.6 Imobilização celular das culturas de S. marcescens e C. rugosa 

consorciadas sobre cupons de poliuretano 

 

Volumes iguais (50µL) de cada cultura, foram transferidos para 

Erlenmeyers de 500 mL contendo 250 mL de caldo Luria-Bertani diluído 10 vezes 

em relação a sua concentração original (LB-1/10) (g/L) (Merck, 1987): triptona (1,0), 

extrato de levedura (0,5) e NaCl (0,5). Em cada Erlenmeyer foram adicionados cem 

(100) cupons de poliuretano previamente limpos e esterilizados, de forma a 

preencher parcialmente a interface líquido-ar. Os frascos foram incubados a 26 ºC 

sob agitação orbital horizontal (150 rpm) por 24 h (Mittelman, 1998; Parizzi et al., 

2004; Vesterlund et al., 2005; Boari et al., 2009; Careli et al., 2009; Nguyen et al., 

2009).  

 

5.2.6.1 Monitoramento da adesão e crescimento celular  

 

Após 2, 4, 6, 8, 10 e 24 h de incubação quatro cupons foram retirados ao 

acaso de cada Erlenmeyer e adicionados em tubos de ensaio de 12 x 120 mm 

contendo 10 mL do diluente água peptonada 0,1% (p/v). Estes tubos foram agitados 

em misturador vortex por 1 min para liberar as células fracamente aderidas. Células 

que permaneceram nos cupons após este procedimento foram consideradas 
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aderidas à superfície. Assim, a primeira suspensão foi descartada, os cupons 

transferidos para tubos com 10 mL do mesmo diluente e novamente agitados em 

vortex por 1 min (Parizzi et al., 2004). As suspensões microbianas foram diluídas e 

inoculadas em triplicata em placas contendo meio plate count agar (PCA) (Merck, 

Alemanha) que foram incubadas a 26º C por 48 h (Mittelman, 1998; Parizzi et al., 

2004; VesTerlund et al., 2005; Boari et al., 2008; Careli et al., 2009). As 

características morfocoloniais permitiram diferenciar a bactéria da levedura.  

A contagem da levedura foi realizada no meio batata dextrose ágar (BDA) 

(Merck, Alemanha) modificado pela adição de ácido tartárico até pH 3,5 e incubadas 

a 26 °C por 72 h (APHA, 2005).  

Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônias por 

cm2 (UFC/cm2) segundo a equação 5.1 

UFC/ cm2 = V. (a /A) x M x D..................................................................................5.1 

onde,  

V = volume do diluente (mL);  

a = alíquota plaqueada (mL);  

M = média da contagem após incubação (UFC/mL);  

D = diluição decimal;  

A= área do cupom (cm2)  

 

5.2.7 Índice de aptidão adaptativo das linhagens microbianas  

 

Para avaliar o tipo de interação predominante entre as espécies 

associadas foi estabelecido um índice de aptidão adaptativo, calculado como a 

relação entre a velocidade de crescimento de cada espécie, consorciada e 

individual, sob efeito de estresse fisiológico, representado por um efluente sintético 

contendo fenol. O valor adaptativo da S. marcescens pura e consorciada com a C. 

rugosa e da levedura pura e consorciada com a bactéria, na presença de diferentes 

concentrações de fenol, foi determinado por meio das velocidades específicas de 

crescimento. Para construção das curvas de crescimento, setenta cupons (70) da 

espuma de poliuretano, contendo células imobilizadas das respectivas linhagens 

puras e consorciadas, foram inoculadas em Erlenmeyers de 250 mL contendo 100 

mL do MMS (Tabela 5.1) com fenol nas concentrações especificadas, e incubadas 

sob condições aeróbicas em agitador rotativo (150 rpm) a 26 ºC durante 72 h 
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(Bastos et al. 2000). A cada 24 h durante 72 h, quatro cupons foram coletados ao 

acaso de cada concentração de fenol e a concentração celular determinada pela 

contagem de células viáveis em placas. Os resultados foram expressos em 

(UFC/cm2) segundo a equação 5.1. A relação entre as velocidades específicas de 

crescimento de cada espécie, em cultivo consorciado e individual determinou o tipo 

predominante de interações. Valores >1 (interações positivas), <1 (interações 

negativas) e =1 (interações neutras).  

 

5.2.7.1 Solução estoque de fenol 

 

Uma solução estoque de fenol foi preparada por dissolução de 20 g de 

fenol (grau de pureza maior do que 99%, Sigma-Aldrich) em 1000 mL de água 

destilada. Esta solução foi esterilizada separadamente por filtração usando 

membranas 0,22 µm (Millipore, EUA).  

 

5.2.7.2 Meio mineral sintético (MMS) 

 

Meio mineral sintético (MMS) com composição especificada na Tabela 5.1 

foi preparado, suplementado com 2 g/L, de extrato de levedura (Merck), distri-buído 

em volumes de 100 mL em frascos Erlenmeyers de 250 mL e esterilizados a 121 °C 

por 15 min. Em seguida, os frascos foram resfriados até temperatura ambiente (26 

°C) e foram adicionadas concentrações de 62,5; 125,0; 250,0; 500,0 e 1000 mg/L de 

fenol, a partir da solução estoque previamente preparada e esterilizada por filtração. 

O pH final foi 5,5. 

 

5.2.8 Análises estatísticas 

 

As culturas de S. marcescens e C. rugosa associadas foram testadas três 

vezes em cada concentração de fenol e as contagens de células viáveis (UFC/cm2) 

de cada experimento foram realizadas em triplicatas. Para determinar o índice de 

aptidão adaptativo das populações de S. marcescens e C. rugosa sob efeito do 

fenol, foi determinada a linearidade de cada linhagem em cultivo individual e 

consorciado. Para isto, os tempos de incubação (eixo-x, tempo em h) foram plotados 

contra as concentrações celulares de log-transformados (eixo y, log10 UFC/cm2) de 
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cada espécie microbiana, nas respectivas concentrações de fenol. Por regressão de 

mínimos quadrados, utilizando GraphPad Prism 5.00 (GraphPad Software *, San 

Diego, CA) foram obtidos intercepto e inclinação da linha reta ajustando-se os dados 

a um modelo linear (expresso pela equação y = ax + b, onde b é a intercepção de y 

e a é o declive ou coeficiente angular). A adequabilidade do ajuste para o modelo 

(linearidade) foi expressa como coeficiente de correlação (r). Também foi calculada a 

inclinação da linha de regressão com intervalos de confiança de 95% (IC 95%) para 

determinar a significância estatística de inclinação. As velocidades foram 

determinadas usando-se o coeficiente angular da regressão linear (a) calculada no 

período correspondente a fase exponencial de crescimento das culturas. 

  



143 

 

 

5.3 RESULTADOS  

 

No teste de antagonismo mútuo entre a S. marcescens e a C. rugosa não 

foram observadas zonas de inibição do crescimento para nenhuma das linhagens 

até 96 h de incubação, sugerindo que a S. marcescens não exerce efeito negativo 

sobre o crescimento da C. rugosa e vice-versa. O controle também não apresentou 

halo de inibição. Estes resultados respaldam os do teste de antagonismo mútuo, 

confirmando que, quando associadas, uma espécie não inibiu o crescimento da 

outra. 

A atividade emulsificante (%AE) da S. marcescens e da levedura C. 

rugosa após 24 h horas no MMS com 250 mg/L de fenol foi de 66,2% e 58,6%, 

respectivamente. Os resultados mostram o potencial das linhagens para produzir 

biossurfactantes usando fenol como substrato (Sutherland, 2001; Paul et al., 2005; 

Liu et al., 2010, Viramontes-Ramos, 2010; Ward, 2010). 

Na Figura 5.1 (A) observa-se relação positiva (r>0,95) e linear significativa 

(p<0,05) entre a concentração celular da bactéria S. marcescens e o tempo de 

incubação, tanto em cultivo individual, como associada à levedura C. rugosa. Os 

coeficientes angulares das duas curvas (0,324 e 0,204), que representam as 

velocidades específicas de crescimento (µ), não foram significativamente diferentes 

(p>0, 05), sugerindo que, a presença da levedura não influenciou a velocidade de 

crescimento da bactéria. As duas linhagens compartilharam os recursos disponíveis 

e, após 24 h o número de células imobilizadas foi de aproximadamente 1,0 x106 

UFC/cm2, para a levedura e 1,0 x107 UFC/cm2, para a bactéria, semelhantes aos 

das linhagens imobilizadas puras, confirmando que uma espécie não interferiu 

negativamente no crescimento da outra.  

Para a levedura C. rugosa, pura e consorciada com a bactéria S. 

marcescens (Figura 5.1 B), também se constatou relação positiva (r>0,95) e linear 

significativa (p<0,05) entre a concentração celular e o tempo. As velocidades 

específicas de crescimento em cultivo individual e associado foram praticamente 

iguais (0,142 e 0,144), indicando que a bactéria também não influenciou a 

velocidade de crescimento da levedura. 

 



144 

 

 

 

Figura 5.1-Curvas de crescimento das populações da bactéria S. marcescens (A) e 
da levedura C. rugosa (B), puras (●) e consorciadas (■) sobre cupons de poliuretano 
imersos no meio de cultura caldo Luria-Bertani (LB-1/10) por 24 h. 
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As Figuras 5.2 (A, B, C, D e E) mostram que em monocultivo, a bactéria 

exibiu relação positiva (r>0,95) e linear (p<0,05) entre a concentração de células 

aderidas e o tempo de contato até a concentração de 250 mg/L. Em contato com 

500 mg/L nas primeiras 48 h, a S. marcescens apenas sobreviveu, mas não se 

multiplicou. Após este período, foi constatado um discreto aumento no número de 

células. Na presença de 1000 mg/L a bactéria teve seu crescimento inibido. 

Consorciada com a levedura, a S. marcescens apresentou melhor 

desempenho e exibiu relação positiva (r>0,95) e linear (p<0,05) com o tempo, até a 

concentração de 500 mg/L. A 1000 mg/L, embora não linear (p>0,05), a relação 

manteve-se positiva (r>0,70).  

A coexistência das duas linhagens imobilizadas mostrou a eficiência do 

processo de imobilização natural em espuma de poliuretano. 
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Figura 5.2 Curvas de crescimento da bactéria S. marcescens imobilizada em 
espuma de poliuretano como cultura pura (●) e consorciada com a levedura C. 
rugosa (■) em contato com concentrações de fenol de (A) 62,5 mg/L, (B) 125,0 mg/L, 
(C) 250,0 mg/L, (D) 500,0 mg/L e (E) 1000,0 mg/L. 
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As Figuras 5.3 (A, B, C, D e E) mostram que em cultivo individual a C. 

rugosa também mostrou relação positiva (r>0,95) e linear (p<0,05) entre a 

concentração de células aderidas e o tempo de contato, até a concentração 500 

mg/L. Na presença de 1000 mg/L o crescimento da levedura foi inibido. Consorciada 

com a S. marcescens a levedura apresentou relação positiva (r>0,95) e linear 

(p<0,05) com o tempo, até a concentração de 1000 mg/L.  
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Figura 5.3 Curvas de crescimento da levedura C. rugosa imobilizada em espuma de 
poliuretano como cultura pura (●) e consorciada com a bactéria S. marcescens (■) 
em contato com concentrações de fenol de (A) 62,5 mg/L, (B) 125,0 mg/L, (C) 250,0 
mg/L, (D) 500,0 mg/L e (E) 1000,0 mg/L. 

 

A comparação entre as regressões da linhagem S. marcescens pura e 

consorciada com a C. rugosa até 250 mg/L de fenol, mostrou que os coeficientes de 

regressão foram significativamente maiores para a espécie consorciada. Para a C. 

rugosa, com exceção da concentração de 62,5 mg/L de fenol, na qual os 
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coeficientes de regressão da C. rugosa pura e consorciada com a bactéria não 

apresentaram diferenças significativas(p>0,05), a comparação entre as regressões 

da linhagem da C. rugosa pura e consorciada com a S. marcescens até 500 mg/L de 

fenol, mostrou que os coeficientes de regressão foram significativamente maiores 

(p<0,05) para a espécie consorciada (Tabela 5.2).  

 

Tabela 5.2 - Velocidades específicas de crescimento (valor adaptativo) da bactéria 
S. marcescens e da levedura C. rugosa imobilizadas individualmente e consorciadas 
sob efeito do fenol 

Fenol  
(mg/L) 

Velocidade específica de crescimento (µ)  

 S. marcescens 

(individual) 

S. marcescens 

(consórcio) 

C. rugosa 

(individual) 

C. rugosa 

(consórcio) 

62,5 0,017 0,028 0,021 0,025 

125,0 0,020 0,029 0,021 0,035 

250,0 0,018 0,038 0,017 0,051 

500,0 * 0,028 0,012 0,038 

1000,0 0,000 0,018 0,000 0,025 

(*) crescimento após 48 h 

 

Os índices de aptidão adaptativo apresentados na tabela 5.3 mostram 

que valores superiores a 1 para as linhagens S. marcescens e C. rugosa até 250 

mg/L de fenol. Estes resultados confirmam que a associação exerceu efeito benéfico 

sobre ambas linhagens, sugestivo de interações facilitadoras (Stachowicz, 2001) que 

permitiram a coexistência das espécies.  

Embora a inibição do crescimento individual nas concentrações de 500 e 

1000 mg/L para a bactéria e de 1000 mg/L para a levedura, invibialize o cálculo da 

relação entre as velocidades específicas, e consequentemente do índice de aptidão, 

o crescimento das linhagens consorciadas até 1000 mg/L demonstra o efeito positivo 

das interações.  
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Tabela 5.3 - Índice de aptidão adaptativo da bactéria S. marcescens e da levedura 
C. rugosa, consorciadas imobilizadas em espuma de poliuretano sob efeito do fenol  

Fenol 
(mg/L) 

S. marcescens C. rugosa 

62,5 1,65 1,20 

125,0 1,45 1,70 

250,0 2,10 3,00 

500,0 inibido 3,20 

1000,0 inibido inibido 

(interações positivas >1), (interações negativas <1), (interações neutras = 0). 
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5.4 DISCUSSÃO 

 

Sundaramoorthy et al. (2009); Araújo et al. (2010); Samrot et al. (2011) e 

Gulani et al. (2012) descreveram que o pigmento prodigiosina (C20H25N3O), um 

alcalóide resultante do metabolismo secundário de linhagens da bactéria S. 

marcescens, pode apresentar atividade contra algumas linhagens fúngicas, o que, 

neste caso, inviabilizaria o crescimento das linhagens consorciadas. No entanto, a 

ausência de halo de inibição ao redor do disco impregnado com a cultura de S. 

marcescens adicionado à placa contendo a levedura C. rugosa previamente 

inoculada, indicou que a linhagem de S. marcescens, embora produtora do referido 

pigmento, não exerceu atividade antagônica contra levedura C. rugosa, e que as 

duas linhagens podiam ser cultivadas em consórcio.  

A pesquisa de atividade emulsificante (AE) nas linhagens selecionadas foi 

função da descrição por Martins et al. (2012), da formação de espuma branca, típica 

de biossurfactante pela mesma linhagem de S. marcescens usada neste trabalho. 

Por outro lado, Rocha et al. (2007); Batista et al. (2010); Chandran; Das (2011, 

2012) descreveram leveduras do gênero Candida como potenciais produtoras de 

surfactantes. Como essas substâncias desempenham papel importante no processo 

de adesão, na solubilização de poluentes tóxicos e no potencial antimicrobiano 

(Fernandes et al., 2007; Das et al., 2008; Luna et al., 2011) as linhagens S. 

marcescens e C. rugosa foram avaliadas quanto a atividade emulsificante, que é um 

parâmetro para determinar o potencial microbiano para produzir biossurfactantes. 

O valor de 66,2%, registrado para a linhagem de S. marcescens, foi 

similar a do surfactante comercial Tween 80 (67%) (Chandran; Das, 2010). Este 

resultado indica que a linhagem de S. marcescens avaliada no presente estudo é 

promissora para produção de substâncias surfactantes. Esta constatação já foi 

descrita por Kappeli; Finnerty (1979), que descreveram linhagens de S. marcescens 

como fortes produtoras de biossurfactantes. Yamashita et al. (2001); Nitschke; 

Pastore, (2002) e Matsuyama et al. (2011) também relataram um biossurfactante 

denominado serravetina produzido por linhagens de S. marcescens e, Anyanwu et 

al. (2011) reportaram um biossurfactante lipopeptídico produzido por uma linhagem 

de Serratia marcescens NSK-1 isolada de um solo contaminado por petróleo.  

A linhagem da levedura C. rugosa também exibiu atividade emulsificante 

(58,6%), sugestiva da produção de biossurfactantes. Este resultado, embora 
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preliminar, é de significativa relevância, uma vez que, a produção de substâncias 

emulsificadoras é relatada por Rocha et al. (2007); Batista et al. (2010) e Chandran; 

Das (2012) para linhagens de Candida tropicalis e somente Chandran; Das (2011) 

reportaram esta característica em uma linhagem de C. rugosa isolada de solos 

contaminados por hidrocarbonetos.  

O efeito de biossurfactantes na adesão celular é polêmico entre os 

autores. Das et al. (2009); Zeraik et al. (2010) e Janek et al. (2012) consideraram 

que estas substâncias atuam de forma a reduzir a adesão celular. Por outro lado, 

Pruthi; Cameotra (1997) reportaram que a produção de biossurfactantes é uma 

característica positiva para adesão e posterior crescimento microbiano sobre 

superfícies inertes. Sotirova et al. (2008) confirmaram esta observação, ao relatarem 

o efeito positivo de um biossurfactante ramnolipídico sobre a permeabilização de 

bactérias Gram-positivas e negativas. Neste estudo, embora não seja possível 

afirmar que a produção de substâncias emulsificadoras pelas linhagens da bactéria 

S. marcescens e da levedura C. rugosa, tenha exercido efeito positivo sobre adesão 

microbiana à superfície da espuma de poliuretano, a concentração de células 

aderidas de ambas linhagens após 24 h (106 a 107 UFC/cm2), também não indica 

efeito negativo. Desta forma, é possível considerar que o potencial emulsificante das 

linhagens S. marcescens e C. rugosa, não inviabiliza a adesão celular sobre espuma 

de poliuretano, sendo uma característica desejável para aumentar a eficiência em 

processos de biodegradação de substâncias derivadas do petróleo.  

Importante também destacar que embora Fernandes et al. (2007); Das et 

al. (2008) e Luna et al. (2011) relatem que, muitos biossurfactantes apresentam 

ação antimicrobiana, as duas linhagens testadas neste estudo, embora produtoras 

de substâncias emulsificantes, não exerceram ação negativa entre si, como provado 

por meio do teste do antagonismo mútuo. Assim, a capacidade da S. marcescens e 

da C. rugosa para produzir substâncias emulsificantes, é mais uma característica 

positiva que pode ser explorada, para aplicação dessas linhagens consorciadas em 

bioprocessos ambientais. 

Estudos posteriores são necessários para especificar o tipo de 

biossurfactante, a natureza intra ou extracelular do referido composto, substratos 

utilizados, etc. No entanto, considerando que os biossurfactantes reduzem a tensão 

superficial do meio e que podem facilitar a solubilização e utilização de substratos 
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complexos, linhagens produtoras destas substâncias são de grande interesse para 

processos de biorremediação.  

Neste trabalho, a predominância numérica da S. marcescens, quando 

imobilizada em consórcio com a C. rugosa, como já afirmado por Martins et al. 

(2012), pode ser relacionada ao maior potencial de adesão inicial da primeira em 

relação à segunda, e a maior velocidade de crescimento da linhagem bacteriana em 

comparação à levedura C. rugosa.  

Experimentos com linhagens de bactérias e leveduras imobilizadas em 

consórcios ainda são raros, tanto que Christison et al. (2006) se declaram autores do 

primeiro estudo in vitro sobre interações entre leveduras e bactérias. Os autores 

cultivaram in vitro, uma linhagem da levedura Saccharomyces cerevisiae associada à 

bactéria Gram-positiva Enterococcus faecalis. Foi usado o meio de cultura caldo 

triptona de soja em contato com poliuretano e o número de células aderidas foi 

quantificado após 2, 4, 8, 10, 24 e 48 h por contagem em placas. Embora se 

tratando de espécies de microrganismos diferentes as avaliadas no presente 

trabalho, os autores também não constataram diferenças significativas nas 

contagens entre a bactéria e a levedura em monocultivo e consorciadas e 

concluíram que as linhagens não influenciaram significativamente uma a outra 

quando imobilizadas associadas sobre poliuretano.  

Segundo Thein et al. (2009) e Shirtliff et al. (2009), dados sobre bactérias 

e leveduras imobilizadas consorciadas ainda são escassos e limitados a materiais 

como cateteres venosos, urinários, válvulas cardíacas e materiais dentários. Por 

exemplo, Barbieri et al. (2007) em pesquisa sobre a associação da bactéria 

Streptococcus mutans com a levedura Candida albicans sobre superfícies dentárias 

constataram que a associação potencializou a capacidade de adesão de ambas 

linhagens. Elvers et al. (1998), em estudo semelhante ao realizado neste trabalho, 

mas com duas linhagens bacterianas, relataram que a taxa de crescimento das 

bactérias Pseudomonas alcaligenes e Flavobacterium indologenes imobilizadas 

sobre cloreto de polivinila (PVC) foi maior que a das respectivas espécies cultivadas 

individualmente.  

Um método qualitativo para investigar tipos de interações entre 

populações microbianas, sob determinada situação de estresse, consiste em 

comparar a velocidade específica de crescimento (valor adaptativo) das espécies em 

cultivo individual com a da mesma espécie consorciada, cultivadas sob condições 
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idênticas (Bert-Ness; Callaway, 1994; Burmolle et al., 2006). Assim, a relação entre a 

velocidade de crescimento de cada espécie em cultivo individual e a velocidade da 

mesma espécie quando consorciada em contato com diferentes concentrações de 

fenol (estresse fisiológico de natureza química), foi o índice usado para estabelecer 

se as interações predominantes entre as espécies foram positivas, negativas ou 

neutras. Valores maiores que 1 confirmaram o predomínio das interações positivas 

entre as duas populações imobilizadas, o que contribui para o melhor desempenho 

de cada espécie, em comparação com as espécies individuais correspondentes. 

Experimentos com as mesmas espécies microbianas não foram 

encontrados na literatura, e ainda são raros ensaios para avaliar interações entre 

linhagens microbianas em determinada situação de estresse. O enfoque principal 

dos trabalhos envolvendo associação microbiana é melhorar a eficiência de 

biodegradação de compostos tóxicos. Nesse contexto, Lindsay et al. (2002) 

relataram que a sobrevivência da P. fluorescens M2 ao dióxido de cloro aumentou 

pela presença de B. cereus DL5 em cultivo binário, embora o B. cereus DL5 tenha 

se tornado mais suscetível. Jiang et al. (2006b) constataram que as bactérias 

Propioniferax- PG-02 e Comamonas sp. PG-08 cultivadas associadas na presença 

de fenol como fonte única de carbono e energia apresentaram maior velocidade de 

crescimento em relação ao cultivo individual de cada espécie. Jiang et al. (2007) 

reportaram que as linhagens das bactérias Pandoraea sp. PG-01 e Rhodococcus 

erythropolis PG-03, funcionalmente similares quanto ao uso do fenol e a PG-01 

sendo a espécie competidora superior, cresceram consorciadas imobilizadas na 

forma de grânulos na presença de fenol como única fonte de carbono. Embora o 

principal objetivo seja aumentar a taxa de biodegradação, os resultados indicam a 

predominância de interações cooperativas entre as linhagens.  

Quanto ao potencial biotecnológico das linhagens microbianas usadas 

neste estudo, embora Hejazi; Falkiner (1997) e Hejazi et al. (2000) descrevam a 

espécie S. marcescens como um patógeno emergente, esta bactéria é encontrada 

em vários nichos ecológicos, incluindo solo, água, ar, plantas, animais e alimentos 

em geral (Cristani et al., 2012) e muitas linhagens têm sido avaliadas com sucesso 

para aplicação em bioprocessos ambientais (Bidlan; Manonmani, 2002; Mondaca et 

al., 2002; Wongsa et al., 2004; Cycoń et al., 2009; Abo-Amer , 2011; Cristani et 

al.,2012, Nageswaran et al., 2012), o que confirma o potencial da linhagem de S. 

marcescens do presente estudo.  
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A aplicação de leveduras imobilizadas para processos industriais é 

descrita por Peinado et al. (2005); Bezbradica et al. (2007); Santos et al. (2008); Gao 

et al. (2009); Tsakiris et al. (2010), Malollari et al. (2011); Ariyajaro-Enwong et al. 

(2012). Em bioprocessos ambientais Krallish et al. (2006) relataram a degradação de 

fenol por Cryptococcus terreus e Rhodotorula creatinivora, mas a maioria dos 

trabalhos são com linhagens da levedura Candida tropicalis (Juárez-Ramírez et al., 

2001; Chen et al., 2002; Ettayebi et al. 2003; Zhang et al., 2005; Jia et al., 2006; 

Wang et al., 2007; Galíndez-Mayer et al., 2008; Varma et al., 2009; Su et al., 2010, 

Chandran; Das; 2011ab; Hristov et al., 2012). Neste contexto, o potencial 

biodegradador da linhagem da C. rugosa é inovador e de grande relevância para 

aproveitamento em processos de biotransformação de poluentes tóxicos como o 

fenol.  

Ressalte-se que a Candida rugosa, embora intimamente ligada com a 

produção de lipase, uma enzima de ampla aplicação industrial (Mancheno et al., 

2003), ainda é muito pouco estudada para processos ambientais (Gonçalves et al., 

2009). Cumpre destacar que linhagens microbianas usadas em processos de 

biotransformação devem ser previamente classificadas quanto à biossegurança. 

Neste aspecto particular, segundo Kim; Hou (2006) e Amaral et al. (2010), a espécie 

C. rugosa é reconhecida como Generally Recognized As Safe (GRAS), o que a 

classifica como adequada para bioprocessos ambientais.  
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5.5 CONCLUSÕES 

 

O aumento do valor adaptativo e o índice de aptidão adaptativo maior que 

1 nas populações das duas linhagens nativas, imobilizadas consorciadas sobre 

espuma de poliuretano, indicou que interações positivas ou facilitadoras são 

predominantes no sistema binário S. marcescens e C. rugosa e que esta associação 

pode melhorar a eficiência nos tratamentos biológicos de poluentes tóxicos, como o 

fenol.  

As linhagens da bactéria S. marcescens e da levedura C. rugosa são 

promissoras para produção de biossurfactante, característica importante para o 

processo de biorremediação de substâncias recalcitrantes como os derivados do 

petróleo. São necessários estudos posteriores para testar a aplicação das linhagens 

S. marcescens e C. rugosa em processos de biotecnologia ambiental. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERPECTIVAS FUTURAS 
 

O presente trabalho é uma contribuição inovadora para o estudo 

integrado entre a ecologia teórica e a microbiologia, no aspecto biotecnológico 

ambiental. As linhagens microbianas S. marcescens e C. rugosa são promissoras 

para estudos posteriores, senão como agentes diretos em processos de 

biorremediação, como produtoras de substâncias importantes nos referidos 

processos. A espécie de levedura C. rugosa, sobre a qual foi encontrado um único 

registro na literatura em relação à produção de biossurfactante destaca-se neste 

sentido. Os resultados são indicadores da importância e predomínio de relações 

positivas ou facilitadoras entre populações microbianas funcionalmente semelhantes 

imobilizadas sobre suportes abióticos. Estudos posteriores deverão aprofundar a 

especificidade destas interações, bem como, o potencial biotecnológico das 

linhagens estudadas em termos de degradação do fenol e outros compostos tóxicos 

e recalcitrantes aliados à produção de metabólitos importantes como os 

biossurfactantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


