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RESUMO 

GODOI, L. B. Busca por espécies da classe Thermotogae a partir de fluidos de 
um reservatório de petróleo onshore com alta temperatura e salinidade. 2015. 
116 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, 
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

Reservatórios de petróleo são ambientes únicos por apresentarem uma combinação 

de condições extremas referentes à temperatura, pressão e salinidade, e que 

sustentam o desenvolvimento de procariotos. Várias espécies dos Domínios Bactéria 

e Archaea têm sido isoladas deste ambiente, com destaque aos microrganismos 

redutores de sulfato (BRS), metanogênicos e fermentadores. Estes últimos utilizam 

como fonte de energia uma grande variedade de compostos orgânicos e uma 

grande parte de seus representantes em reservatórios pertence ao Filo 

Thermotogae. Estas bactérias apresentam uma estrutura característica envolvendo a 

célula, semelhante a uma bainha, chamada toga. Alguns gêneros deste Filo são 

habitantes exclusivos de reservatórios, como por exemplo, o gênero Petrotoga. O 

presente trabalho teve como objetivo isolar e caracterizar bactérias da classe 

Thermotogae a partir de fluidos de água/óleo de poços de um reservatório de 

petróleo localizado na região Nordeste, com vistas a contribuir para o conhecimento 

da diversidade e metabolismo microbianos deste tipo de ambiente. O reservatório 

tem salinidade média de 7%, temperatura média de 60oC, o pH dos fluidos situa-se 

entre 6,6-6,8, e a profundidade média dos poços é de 1.100 metros. Dois meios 

propostos na literatura para o cultivo de Petrotoga foram testados para o isolamento 

deste gênero: meio P-mexicana e meio P. olearia. Os meios foram preparados em 

anaerobiose, sob atmosfera de N2 e salinidade de 70g/L de NaCl. Inóculos de 

cultivos pré-existentes em meios enriquecidos foram feitos nestes meios e incubados 

a 60oC. Ambos os meios se mostraram seletivos para linhagens de Petrotoga. Os 

isolados foram identificados pelo sequenciamento do gene RNAr 16S, e um deles, o 

isolado MG414-03, foi submetido a testes de crescimento sob as variáveis 

temperatura, salinidade e fonte de carbono. MG414-03 pertence ao gênero 

Petrotoga, com similaridade de 99,2% com a espécie Petrotoga miotherma. Suas 

células têm forma de bastonete e são envolvidas por toga; são Gram-negativas; têm 

comprimento médio de 1,8±0,9 µm e largura média de 0,7±0,1 µm, podendo ser 

individuais ou formar filamentos. Motilidade foi observada em células individuais e 



em arranjos de dois. Endósporos não foram observados em nenhuma fase de 

crescimento. Forma colônias circulares lisas, com borda lisa, transparentes, com 

diâmetro máximo de 1,0 mm. O isolado apresentou temperatura e salinidade ótimas 

de 60°C e 4%, respectivamente. Utiliza glicose, xilose, maltose e sacarose como 

fontes de carbono, mas não utiliza xilana e carboximetilcelulose (CMC). É inibido 

pelos antibióticos canamicina e cloranfenicol nas concentrações de 10 µg/mL e 100 

g/mL, respectivamente. As atividades enzimáticas sobre os substratos xilana e 

carboximetilcelulose (CMC) foram testadas para o isolado MG414-03 e para as 

linhagens Petrotoga mobilis-DSM10674 e Petrotoga mexicana-DSM14811. O 

método utilizado foi o ensaio colorimétrico com DNS (Ácido Dinitrossalicílico) e o 

isolado MG414-03 não apresentou atividade enzimática sobre os substratos 

testados. Petrotoga mobilis-DSM10674 e Petrotoga mexicana-DSM14811 foram 

utilizadas como padrões no ensaio pois ambas são descritas como produtoras de 

xilanases, fato confirmado pelos resultados apresentados no teste. Petrotoga 

mobilis-DSM10674 apresentou atividade enzimática sobre o CMC, na ordem de 

73±18 U/L, fato não registrado na literatura para esta espécie. 

 

Palavras-chave: Petrotoga. Petróleo. Termófilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

GODOI, L. B. Searching for Thermotogae species from fluids of an oil reservoir 
onshore with high temperature and salinity. 2015. 116 p. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2015. 

 

Oil reservoirs are unique environments for having a combination of extreme 

conditions relating to temperature, pressure, salinity, and that support the growth of 

microorganisms. Several species of Domains Bacteria and Archaea have been 

recovered from oil reservoirs, especially the sulfate-reducing microorganisms (SRB), 

methanogens and fermenters. The latter use as a carbon source a wide variety of 

organic compounds and a large fraction of the strains are members of the Phylum 

Thermotogae. Thermotogae species share a common characteristic: a balloon-like 

sheath or ‘‘toga’’ present outside the cell membrane. Some genera of the phylum 

have been exclusively recovered from oil reservoirs, as the genus Petrotoga. This 

study aimed to isolate and characterize strains members of Thermotogae from 

water/oil fluids of an onshore oil reservoir located in the Northeast of Brazil, in order 

to contributes to the knowledge of diversity and microbial metabolism of this type of 

environment. The reservoir has an average salinity of 7%, an average temperature of 

60 ° C, the pH of the fluid is between 6.6-6.8 and the average depth of the wells is 

1,100 meters. Two culture media proposed in the literature for Petrotoga cultivation 

were tested: P-mexicana Medium and P. olearia medium. The media was prepared 

anaerobically under N2 flush and salinity adjusted for 70g/L NaCl. Aliquots from pre-

existing enriched cultures were inoculated in those media and incubated at 60 ° C. 

Both media proved be selective for Petrotoga strains. The isolates were identified by 

16S rRNA gene sequencing, and the isolate MG414-03 was tested for the growth 

under variables temperature, salinity and carbon source. MG414-03 belongs to the 

genus Petrotoga, with 99.2% similarity with Petrotoga miotherma species. Cells are 

rods, 1.8 (± 0.9) x 0.7 (± 0.1) m in size, with an outer sheath-like structure (toga), 

occurring singly or in sheaths. It stains Gram-negative. Motility was observed in 

single or in double cells. No spore formation was detected. Colonies are circular, with 

a smooth edge, transparent, with a maximum diameter of 1.0 mm. Optimum salinity 

at 4% and optimum temperature at 60°C. Ferments glucose, xylose, maltose and 

sucrose, but not xylan and carboxymethylcellulose (CMC). It is inhibited by the 



antibiotics kanamycin and chloramphenicol at concentrations of 10 µg/mL and 100 

µg/mL, respectively. The enzymatic activity on xylan and carboxymethylcellulose 

(CMC) were tested for isolate MG414-03, Petrotoga mobilis DSM10674 and 

Petrotoga mexicana DSM14811. The method used was the colorimetric assay with 

DNS (dinitrosalicylic acid) and isolate MG414-03 showed no enzymatic activity on the 

tested substrates. Petrotoga mobilis DSM10674 and Petrotoga mexicana DSM14811 

were used as standards in the DNS assay, as both strains are described as xylanase 

producers, and this ability was confirmed by the results presented in the test. 

Petrotoga mobilis-DSM10674 showed enzymatic activity on CMC, of 73 ± 18 U/L, 

which was not recorded in the literature for this species. 

 

Keywords: Petrotoga. Oil reservoir. Thermophiles. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto e justificativa 

A presente dissertação derivou de um projeto fruto de uma parceria entre o 

IFSC-USP e a PETROBRAS S/A, intitulado “Caracterização da comunidade 

microbiana de reservatório de petróleo e possíveis efeitos da injeção de CO2 nessa 

comunidade – Fase 2”, coordenado pela Profa. Nelma Regina Segnini Bossolan 

(IFSC-USP). Este projeto teve como objetivo geral a caracterização da comunidade 

microbiana de um reservatório de alta salinidade e alta temperatura, candidato à 

injeção de CO2 para processos de recuperação de petróleo. A observação 

microscópica dos cultivos realizados no projeto indicou a presença de espécies 

bacterianas da ordem Thermotogales. Estes cultivos foram realizados em meios 

líquidos, em condições de anaerobiose e de temperatura e salinidade elevadas. Os 

membros desta ordem são considerados como microrganismos exclusivamente 

termofílicos e são conhecidos como habitantes comuns de reservatórios de petróleo. 

Desse modo, a identificação e a caracterização dos isolados desta ordem podem 

contribuir para a análise da diversidade e relações microbiológicas existentes neste 

tipo de ambiente. Além disso, o conhecimento de espécies bacterianas nativas de 

ambiente extremos, em termos de temperatura e salinidade, por exemplo, abre 

perspectivas para a exploração biotecnológica de suas células e/ou produtos 

celulares.  

 

1.2 O petróleo e sua formação 

O petróleo é predominantemente encontrado em rochas reservatório de 

bacias sedimentares e pode ser definido como “uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos, além de outros compostos contendo enxofre, oxigênio, nitrogênio e 

constituintes organometálicos complexados com níquel e vanádio.” (1) O petróleo 

geralmente se apresenta associado à água, que contém sais minerais em solução. 

O estado físico do petróleo, considerando condições normais de temperatura e 

pressão, é predominantemente líquido, podendo assumir o estado gasoso quando a 

mistura contém uma porcentagem maior de componentes com baixo peso 
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molecular. (2) Desse modo, o petróleo varia amplamente em suas propriedades 

físicas e de composição, dependendo do reservatório de onde é extraído. 

De acordo com o documento “Geologia do Petróleo,” (74) a formação e o 

acúmulo de petróleo em uma bacia sedimentar requer a associação de uma série de 

fatores: 

(a) a existência de rochas ricas em matéria orgânica, 

denominadas de rochas geradoras; 

(b) as rochas geradoras devem ser submetidas às condições 

adequadas (tempo e temperatura) para a geração do petróleo; 

(c) a existência de uma rocha com porosidade e 

permeabilidade necessárias à acumulação e produção do petróleo, 

denominada de rocha reservatório; 

(d) a presença de condições favoráveis à migração do 

petróleo da rocha geradora até a rocha reservatório; 

(e) a existência de uma rocha impermeável que retenha o 

petróleo, denominada de rocha selante ou capeadora; e 

(f) um arranjo geométrico das rochas reservatório e selante 

que favoreça a acumulação de um volume significativo de petróleo.  

 

A figura 1 traz um esquema da localização destes tipos de rochas em um 

sistema petrolífero. 

O tipo de petróleo gerado depende do tipo de matéria orgânica preservada na 

rocha geradora. Matérias orgânicas derivadas de vegetais superiores tendem a 

gerar gás, enquanto o material derivado de zooplâncton e fitoplâncton, marinho ou 

lacustre, tende a gerar óleo. A temperatura na qual a rocha geradora está gerando 

petróleo também irá influenciar o tipo de petróleo formado. Em condições normais, 

uma rocha geradora começa a transformar seu querogênio (matéria orgânica fóssil 

preservada e sedimentada na rocha) em petróleo em torno de 600oC. À medida que 

a temperatura aumenta, o óleo gerado vai ficando mais fluido e a quantidade de gás 

vai aumentando. Uma vez gerado o petróleo, ele passa a ocupar um espaço/volume 

maior na rocha geradora e a pressão excessiva do mesmo faz com que a rocha-

fonte se frature, permitindo a expulsão dos fluidos para zonas de pressão mais 

baixa. O trajeto dos fluidos petrolíferos até a chegada em um local portador de 

espaço poroso, selado e apto para armazená-los, é denominado de migração. (3) 
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Figura 1 - Esquema dos tipos de rochas em um sistema petrolífero 

 

Fonte: PETROGASNEWS (75) 

 

Como já indicado, os fluidos de petróleo são compostos principalmente de 

hidrocarbonetos (HC), pertencentes às seguintes classes químicas: alcanos ou 

parafinas, podendo apresentar-se na forma gasosa, líquida ou viscosa, dependendo 

do número de átomos de carbono nos alcanos nomais; cicloalcanos ou naftenos, 

que incluem todos os HC cíclicos saturados e seus derivados; aromáticos, 

caracterizados pela presença de pelo menos um anel benzênico, ocorrendo sempre 

no estado líquido, e tendo o tolueno como o composto aromático mais comum no 

petróleo. (4) 

A densidade do óleo fornece uma indicação da sua qualidade e está 

diretamente ligada ao seu valor comercial. Os produtores utilizam a escala do 

American Petroleum Institute e por isso denominada API, para qualificar o petróleo. 

Quanto maior for o valor API, mais leve é o óleo e, em geral, melhor o seu valor 

comercial. Uma API de 40, por exemplo, corresponde ao óleo leve, enquanto que 

uma API de 10 ou menos caracteriza um óleo pesado. (4) 
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1.3 As comunidades microbianas de reservatório de petróleo 

O trabalho publicado por Bastin e colaboradores (76) é considerado por 

Magot (5) o primeiro sobre ecologia microbiana de reservatórios de petróleo. Os 

autores realizaram um estudo microbiológico das águas de produção de mais de 60 

poços de petróleo dos Estados de Illinois e California nos Estado Unidos, mostrando 

que as bactérias redutoras de sulfato estavam presentes neste tipo de amostra e 

sugerindo que a origem das mesmas era a água conata. 

O microbiologista americano Claude ZoBell também é reconhecido como um 

dos pioneiros no estudo da ecologia bacteriana de reservatórios de petróleo bem 

como na aplicação deste conhecimento nos processos de recuperação de petróleo e 

na compreensão da sua biodegradação. Em 1941 apresentou um trabalho1 no 

encontro da Associação Americana de Geologistas do Petróleo (AAPG) que chamou 

a atenção destes profissionais para o assunto, levando-o a liderar, no ano seguinte, 

uma equipe de pesquisadores no Scripps Institute of Oceanography (Califórnia, 

EUA). No período de 1942 a 1954, esta equipe publicou uma série de artigos 

tratando de temas como o papel das bactérias na formação e transformação dos 

hidrocarbonetos do petróleo, dentre outros temas relacionados. (6)  

Desde então, a microbiologia do petróleo vem se dividindo nas seguintes 

áreas de interesse: processos de diagênese2 e oleogênese3 na formação do 

petróleo, biorrefinamento do petróleo (p.e., dessulfurização), biodegradação do 

petróleo, recuperação de petróleo dos reservatórios melhorada por microrganismos 

(MEOR, ou microbial enhanced oil recovery), mitigação dos problemas causados por 

microrganismos e/ou seus produtos durante a produção do petróleo (p.e., corrosão 

de tubulações, acidificação do óleo), e biorremediação de locais contaminados por 

petróleo e seus derivados. (6-7)  

À parte a constituição do petróleo, as características físicas e químicas do 

reservatório podem determinar a presença e o desenvolvimento de microrganismos 

                                            
1
 ZOBELL, C.E. Inferences on the possible role of microorganisms in the genesis of petroleum based upon recent 
observations. In: Proceedings Conference on the Origins of Oil. Amer Assoc Petrol Geol, Tulsa Oklahoma 39-
44, 1941. 

2
 Diagênese: processo de degradação química e biológica da matéria orgânica depositada na rocha sedimentar 

até a formação do querogênio. 

3
Oleogênese: posterior soterramento e degradação térmica deste querogênio até sua transformação em óleo.  
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autóctones ou introduzidos. A temperatura é o principal fator limitante para o 

crescimento dos microrganismos em reservatórios de petróleo. Nestes locais, 

conforme a profundidade avança, a temperatura aumenta, em média, 3oC a cada 

100 metros, podendo alcançar temperaturas de 130 a 150oC em reservatórios 

profundos. Entretanto, diferentes tipos de dados sugerem que a presença de 

bactérias autóctones em reservatórios pode ser limitada pelo intervalo de 

temperatura entre 80 e 90oC. A biodegradação de petróleo in situ, por exemplo, 

nunca foi observada em reservatórios cuja temperatura ultrapassou 82oC. A 

salinidade e pH das águas de formação também podem limitar a atividade 

bacteriana. A salinidade pode variar dentro do intervalo de 0,5 a 36% e o pH 

geralmente de 3 a 7. A pressão dentro dos reservatórios, que pode alcançar até 500 

atm, não é considerada um impedimento ao desenvolvimento de bactérias, embora 

possa influenciar as suas propriedades fisiológicas ou metabólicas. (5,8) 

As densidades populacionais observadas nas águas de produção de 

reservatórios geralmente não são elevadas. Contagens microscópicas indicam 

densidades desde algumas células até 104 bactérias por mililitro; excepcionalmente, 

podem chegar a 105 – 106 bactérias por mililitro. Estas densidades populacionais 

baixas indicam que este tipo de ambiente impõe limites nutricionais ao 

desenvolvimento de bactérias ou que este é limitado por outros parâmetros físico-

químicos. (5) 

Os tipos de processos metabólicos que ocorrem em reservatórios de petróleo 

dependem, em grande medida, da disponibilidade de aceptores de elétrons. O 

oxigênio dissolvido é ausente mesmo em reservatórios rasos e alcançados por água 

meteórica. Desse modo, apenas microrganismos com metabolismo anaeróbio 

podem prosperar em reservatórios de petróleo. O nitrato também é limitante na 

maioria dos reservatórios de petróleo a menos que adicionado com os fluidos 

injetados. Algumas linhagens isoladas de reservatório usam o Fe(III) como aceptor 

de elétrons, mas não está claro a origem e a permanência deste íon em 

reservatórios de petróleo. Sulfato e minerais de carbonato estão presentes nas 

águas de formação de reservatórios, sendo por isso, aceptores de elétrons 

importantes nestes ambientes. Assim, pode-se supor que os principais processos 

metabólicos em reservatórios são a redução de sulfato, a metanogênese e a 

fermentação. Os doadores de elétrons em reservatórios de petróleo incluem 

hidrogênio, ácidos graxos voláteis (tais como acetato, propionato e benzoato), 
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hidrocarbonetos de petróleo (aromáticos, com variado número de anéis, e alifáticos 

de vários comprimentos de cadeia) e doadores de elétrons inorgânicos (por 

exemplo, o sulfeto). (5,9)  

A seguir faremos uma breve descrição dos grupos bacterianos encontrados 

em reservatórios, considerando os principais processos metabólicos ali ocorrentes: 

bactérias redutoras de sulfato (BRS), bactérias metanogênicas e bactérias 

fermentadoras. 

Bactérias redutoras de sulfato (BRS) constituem um grupo grande e 

heterogêneo de procariotos estritamente anaeróbios que partilham a capacidade de 

respiração anaeróbica utilizando sulfato como aceptor terminal de elétrons e 

compostos orgânicos ou hidrogênio como doadores de elétrons (AH2), de acordo 

com a seguinte reação:           
                         (10). BRS foram 

os primeiros microrganismos recuperados a partir de reservatórios de petróleo; 

desde então, as bactérias redutoras de sulfato isoladas de reservatório pertencem 

aos seguintes táxons: ordens Desulfovibrionales, Desulfobacterales e 

Syntrophobacterales (classe -Proteobacteria); ordem Clostridiales (filo Firmicutes); 

filo Thermodesulfobacterium; gênero Archaeoglobus (domínio Archaea). (9) O 

estudo das BRS em reservatórios é de especial importância pois elas estão 

associadas a um problema denominado “Acidificação” (Souring), decorrente da 

injeção de água salina em reservatórios nos processos de recuperação secundária 

de petróleo. 

Acidificação do reservatório é caracterizada por um aumento na produção de 

gás sulfídrico (H2S), resultante da injeção de água salgada ou do mar com altos 

níveis de sulfato. A presença de sulfato, de nitrogênio e fontes de fósforo na água de 

injeção, a redução da temperatura do reservatório devido à injeção de fluidos frios 

de deslocamento, e os doadores de elétrons presentes no reservatório (ácidos 

orgânicos e hidrocarbonetos) criam condições favoráveis para o crescimento de 

BRS com consequente produção de H2S como parte de seu metabolismo. O 

aumento de H2S (conhecido como acidulante) no reservatório está associado com a 

corrosão das tubulações, estruturas de plataforma e outros equipamentos; com o 

aumento nos custos de refino de petróleo e gás; com o entupimento de reservatórios 

pelo acúmulo de minerais sulfurosos; e com o aumento dos riscos de saúde humana 

devido à toxicidade do H2S. (9) 
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O isolamento de procariotos metanogênicos a partir de fluidos de poços de 

petróleo com salinidades variadas e na faixa mesofílica de temperatura tem sido 

bem sucedido. A metanogênese é um processo onipresente nos campos de 

petróleo, que foi relatado pela primeira vez no início dos anos 1950 e foi bem 

documentado por microbiologistas russos. (11) Os metanogênicos metabolizam 

hidrogênio e CO2, acetato, metilamina e dimetilsulfeto, com a concomitante produção 

de metano (CH4). Os metanogênicos isolados de reservatório pertencem a quatro 

ordens do filo Euryarchaeota (domínio Archaea): Methanomicrobiales, 

Methanobacteriales, Methanosarcinales e Methanococcales. (9) Em vários 

reservatórios de petróleo estudados, observou-se que as condições metanogênicas 

predominam na ausência de aceptores de elétrons como o sulfato, por exemplo. Em 

reservatórios de baixa temperatura, a presença de metano biogênico muitas vezes 

tem sido associada com a biodegradação do óleo. (11) 

Bactérias fermentadoras mesófílicas, termofílicas e hipertermofílicas 

constituem uma importante comunidade microbiana de reservatórios de petróleo. A 

energia que estas bactérias obtêm através da fosforilação em nível de substrato 

pode ser adquirida a partir de uma grande variedade de compostos orgânicos, 

incluindo açúcares, peptídeos, aminoácidos ou ácidos orgânicos. Algumas destas 

bactérias podem utilizar compostos inorgânicos de enxofre (enxofre elementar ou 

tiossulfato), ferro férrico ou nitrato como aceptores de elétrons para oxidar seus 

substratos, realizando, portanto, a respiração. Elas também podem crescer em uma 

faixa ampla de salinidade, dentro dos limites de halofilia discreta ou moderada. (12) 

Uma grande parte das bactérias fermentadoras termofílicas recuperadas a 

partir de amostras de água/óleo de reservatório de petróleo são membros ou do filo 

Thermotogae ou da ordem Thermoanaerobacteriales (classe Clostridia, filo 

Firmicutes). Thermotogae é um filo exclusivo de bactérias fermentadoras anaeróbias 

termofílicas. Os membros de Thermotogae podem degradar carboidratos complexos, 

gerando acetato e hidrogênio como produtos finais. Algumas espécies de 

Thermotogae têm sido frequentemente isoladas de reservatórios de petróleo de alta 

temperatura, sugerindo uma origem exclusiva deste tipo de ambiente. (9) Dentre os 

dez gêneros reconhecidos deste filo (13), Geotoga, Petrotoga e Oceanotoga são 

considerados exclusivos deste ambiente. O filo Thermotogae será abordado com 

mais detalhes no item 1.3. Membros da ordem Thermoanaerobacteriales 

(Firmicutes) pertencentes aos gêneros Thermoanaerobacter, 
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Thermoanaerobacterium, Caldanaerobacter e Mahella são também comumente 

isolados de reservatório, todos eles fermentadores de carboidratos. Da ordem 

Clostridiales, destacam-se as espécies Anaerobaculum thermoterrenum, 

fermentadora de ácidos orgânicos, e Thermovirga lienii, degradadora de 

aminoácidos. (9) 

Estudos para a caracterização da comunidade microbiana de ambientes de 

subsuperfície (solo, sedimento e água) tem se valido das ferramentas moleculares 

(ou “independentes de cultivo”), uma vez que somente uma pequena parte dos 

microrganismos (0,0001-0,1%) ali presentes pode ser recuperada por meio de 

cultivo – muitos têm velocidades de crescimento baixas e/ou são de difícil cultivo em 

laboratório. (14-15) Estudos baseados na análise do gene do  rRNA 16S têm se 

mostrado importantes para  reservatórios de petróleo, contribuindo para a 

compreensão da estrutura e metabolismo das comunidades microbianas ali 

presentes. Desde 1996, vários estudos de diversidade microbiana baseados no 

rRNA 16S foram conduzidos em reservatórios de petróleo, continentais e marinhos, 

de baixas e altas temperaturas. (16-21) Comparados aos estudos realizados em 

outros ecossistemas, as informações disponíveis (número de estudos e número de 

sequências analisadas) ainda são esparsas. No entanto, estes estudo baseados no 

rRNA 16S não alteraram de forma significativa a noção prevalente da composição 

da comunidade microbiana de reservatórios, mas sim confirmaram muitos dos 

resultados obtidos com os métodos dependentes de cultivo. Esse fato reforça a 

necessidade de se adotar estas duas abordagens na análise da diversidade 

microbiana deste tipo de ambiente. (9)  

Mais recentemente, o sequenciamento em larga escala (NGS, de Nex 

Generation Sequencing) de fragmentos de genes de RNAr 16S de Bacteria e 

Archaea tem sido utilizado para a caracterização microbiana de subsuperfície, 

particularmente de reservatórios de petróleo. (22-23) Este tipo de análise permite a 

leitura de um número maior de fragmentos de DNA obtidos do ambiente, podendo 

identificar espécies numericamente pouco representativas, e por isso fornecendo 

uma visão mais ampliada das comunidades microbianas presentes no ambiente 

estudado. Outra técnica molecular que proporciona a análise da estrutura e 

composição de espécies em comunidades microbianas é a eletroforese em gel de 

gradiente desnaturante (DGGE) (24), que permite a separação de fragmentos de 

DNA de mesmo tamanho de acordo com a diferença nas sequências de 
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nucleotídeos. (25) Esta técnica é particularmente interessante para se monitorar 

mudanças espaciais e temporais da população microbiana no ambiente, afetadas ou 

não por impactos externos. (26-27)  

O interesse da indústria do petróleo na caracterização das comunidades 

microbianas de reservatórios reside basicamente (a) na compreensão e resolução 

de problemas advindos da presença ou ação dos microrganismos nos reservatórios 

e no óleo gerado e (b) na aplicação in situ ou ex situ de células ou produtos 

celulares para o biorrefino do óleo e para os processos de recuperação do petróleo. 

Um dos principais problemas por microrganismos refere-se à acidificação do 

reservatório e problemas de corrosão associados, como já mencionado 

anteriormente. Já com relação ao aspecto positivo da ação microbiana nestes 

ambientes, a utilização de microrganismos em processos de recuperação de 

petróleo, chamada tecnicamente de MEOR (microbial enhanced oil recovery), tem 

gerado bons resultados em testes de campo. O interesse reside na produção in situ, 

pelos microrganismos, de produtos celulares como exoplissacarídeos (para o 

bloqueamento de certas zonas-ladrão do reservatório, que desviam a água injetada 

para auxiliar a extração do óleo) ou de gases, ácidos, biossurfactantes (que alteram 

viscosidade ou aderência do óleo na rocha, facilitando seu deslocamento). 

Basicamente, existem três estratégias para a implementação de MEOR em campo: 

(a) a injeção de nutrientes para estimular populações autóctones de microrganismos; 

(b) quando da ausência de populações adequadas de microrganismos autóctones, 

injetar microrganismos exógenos e nutrientes; (c) nos caso onde as condições dos 

reservatórios são impeditivas ao bom desenvolvimento de microrganismos 

autóctones ou introduzidos, injetar produtos celulares produzidos ex situ. (9) 

A seguir destacaremos alguns trabalhos que tratam da caracterização da 

comunidade microbiana de reservatórios de petróleo e que têm como objetivos a 

compreensão dos papéis metabólicos desempenhados pelas bactérias autóctones 

bem como a aplicação direta deste conhecimento em processos de interesse da 

indústria do petróleo. 

Korenblum e colaboradores (28) realizaram estudo em amostras das águas 

de injeção utilizadas em três plataformas de petróleo offshore (Bacia de Campos, 

RJ) com o objetivo de determinar as comunidades bacterianas ali presentes por 

métodos moleculares e correlacionar sua presença ao tratamento dado a estas 

águas antes de injetá-las no reservatório. As autoras identificaram nas amostras 
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espécies bacterianas relacionadas aos processos de acidificação e corrosão, e que 

potencialmente poderiam estar ativas no reservatório e sistemas de tubulação, 

mesmo após o tratamento das águas de injeção com biocidas. 

Gieg e colaboradores (29), em revisão sobre o tema da acidificação biológica 

de reservatórios, destacam o potencial do tratamento biológico com nitrato e nitrito 

no controle deste processo. O nitrato pode ser facilmente transportado em uma 

formação petrolífera e pode inibir a sulfetogênese microbiana, processo este que 

pode contribuir para a acidificação dos reservatórios. A caracterização das espécies 

redutoras de sulfato e redutoras de nitrato de um reservatório pode orientar na 

escolha do tratamento adequado no controle deste processo. 

Ren e colaboradores (30) determinaram a composição bacteriana de dois 

poços de produção adjacentes e da água de injeção do reservatório de Gudao, na 

China, com o objetivo de verificar como a estrutura da comunidade microbiana do 

reservatório é afetada pelos microrganismos injetados. A temperatura média dos 

poços amostrados era de 69,5oC. Os autores demonstraram que os microrganismos 

dos poços de produção não estão significativamente relacionados com os presentes 

na água de injeção, e que as comunidades microbianas dos dois poços adjacentes 

eram diferentes. Propõem que uma das razões para as diferentes composições 

microbianas dos poços de produção e da água de injeção pode ser a diferença 

distinta de temperatura, oxigênio dissolvido e disponibilidade de nutrientes entre o 

sistema de recirculação de água de injeção e camadas de petróleo do subsolo. 

Outro fator considerado é o efeito de peneira que a matriz rochosa exerce sobre as 

células mais volumosas da água de injeção, explicando a sua não detecção nos 

fluidos produzidos. Os autores concluíram ainda que há um grande número de 

microrganismos inexplorados no reservatório estudado: a análise da biblioteca de 

clones mostrou que 44,9% das sequências bacterianas e 20% das sequências de 

árqueas tinham identidade inferior a 97% com as sequências de referência no banco 

de dados utilizado. 

Sugai e colaboradores (31) realizaram cultivos experimentais sob uma 

atmosfera de 10% de CO2 para identificar os grupos microbianos produtores e 

consumidores de hidrogênio (HPB-HD) e metanogênicos hidrogenotróficos (HM), a 

partir de amostras de água de produção de reservatório de petróleo no Japão. Este 

estudo teve como foco verificar a conversão microbiana do CO2 em metano (CH4) 

com o objetivo de se avaliar a recuperação de reservatórios utilizados para 
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armazenamento geológico de CO2 sequestrado do ambiente. Espécies como 

Thermotoga sp, Thermoanaerobacter sp e Petrotoga sp foram isoladas dos cultivos 

mistos realizados e são reconhecidas como espécies produtoras de hidrogênio. O 

controle de espécies bacterianas autóctones produtoras de hidrogênio (como por 

exemplo, Petrotoga e Anaerobaculum) e das que convertem CO2 em metano (por 

exemplo, espécies do gênero Methanothermococcus) em reservatórios candidatos a 

injeção de CO2 pode dar um indicativo dos processos ali ocorrentes em termos de 

consumo do CO2 injetado. 

Nazina e colaboradores (32) realizaram estudo para investigar a 

biodiversidade e o potencial biotecnológico dos microrganismos de um reservatório 

de petróleo carbonático na Rússia, com vistas à recuperação de petróleo. Em 

processos de recuperação de petróleo melhorada por microrganismos (MEOR, de 

microbial enhancement of oil recovery), bactérias nativas ou injetadas são 

estimuladas a crescer no reservatório de modo que seus produtos metabólicos 

(ácidos, por exemplo) auxiliem na liberação do óleo preso à rocha, diminuindo sua 

viscosidade, por exemplo. Como resultado da análise das comunidades microbianas 

recuperadas em cultivos seletivos e enriquecidos, os autores indicaram como 

adequado o método tradicional, que estimula in situ o crescimento de bactérias 

fermentadoras, por meio da adição de melaço de cana como fonte de carbono, ao 

invés de injetar no reservatório grandes quantidades de bactérias crescidas em 

fermentadores. Para suprimir o crescimento das bactérias redutoras de sulfato, os 

autores sugeriram a adição de altas concentrações de nitrato. 

 

1.4 O filo Thermotogae e o gênero Petrotoga 

O filo Thermotogae é compreendido por muitas bactérias termofílicas e 

hipertermofílicas, juntamente com uma espécie mesófila recentemente identificada 

(33).  A principal característica distintiva das bactérias deste filo é a presença de 

uma bainha tipo-toga, constituindo-se em uma membrana externa atípica (figura 2). 

Esta estrutura é formada pela expansão do espaço periplasmático nos pólos das 

células, em formato semelhante a balões, servindo como barreira para o meio 

externo e também proporciona uma estrutura para a organização de enzimas 
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degradadoras de polissacarídeos expostos na superfície da célula, permitindo a 

utilização de fontes de carbono insolúveis. (78) 

 O filo é composto por um grupo de bactérias anaeróbias, Gram-negativas, 

não esporuladoras, organotróficas, fermentadoras de carboidratos simples e 

complexos e outros compostos orgânicos complexos. As espécies foram isolados a 

partir de uma variedade de ambientes geotérmicos ou vulcânicos aquecidos, 

incluindo reservatórios de petróleo, fontes hidrotermais, fontes termais terrestres, 

etc. (34) Uma grande variedade de enzimas de espécies deste filo, especialmente 

de T. maritima, foram isoladas e estudadas desde 1980, com a característica de 

exibirem alta termoestabilidade. (35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Figura 2 - Fotomicrografias de células de Petrotoga mexicana-DSM14811, com destaque para a estrutura toga (indicadas pelas setas). (a) e (b) Microscopia 
de contraste de fase de cultivo em meio P.mexicana, com 10 dias (aumento 1000x). (c) e (d) Microscopia eletrônica de varredura de cultivo em 
meio P.mexicana, com 3-4 dias. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os livros de referência de taxonomia bacteriana “Bergey’s Manual of 

Systematic Bacteriology – volume 1” (36) e “The Prokaryotes – volume 7” (35) 

apresentam o filo Thermotogae contendo uma classe (Thermotogae), uma ordem 

(Thermotogales) e uma família (Thermotogaceae). A edição mais recente do “The 

Prokaryotes” (13) apresenta quarenta e uma espécies para este filo, distribuídas em 

dez gêneros diferentes: Defluviitoga, Fervidobacterium, Geotoga, Kosmotoga, 

Marinitoga, Mesotoga, Oceanotoga, Petrotoga, Thermosipho e Thermotoga.  Esta 

edição ainda propõe a adição de duas novas ordens– Kosmotogales e Petrotogales - 

e duas famílias na ordem Thermotogales já existente – Thermotogacea e 

Fervidobacteriacea -, baseado no compartilhamento entre as espécies de diferentes 

CSI’s (conserved signature inserts and deletions), que são um tipo de marcador 

molecular (no caso, são inserções ou deleções de aminoácidos presentes em 

regiões conservadas de certas proteínas, transferidas à descendência). 

A primeira espécie identificada pertencente a este filo foi Fervidobacterium 

nodosum, descrita em 1985 por Patel e colaboradores (37), originalmente isolada de 

fontes termais da Nova Zelândia. Logo após, em 1986, foi identificada Thermotoga 

maritima, espécie-tipo do gênero Thermotoga, isolada de uma fonte geotérmica 

marinha na Itália. (38) Desde então várias espécies de Thermotogae têm sido 

isoladas de ambientes termo- e hipertermofílicos. 

Membros de Geotoga e Petrotoga foram isolados pela primeira vez a partir de 

reservatórios de petróleo (39), sendo classificados como Geotoga petraea, Geotoga 

subterranea e Petrotoga miotherma. A tabela 1 mostra os gêneros deste filo 

considerados exclusivos de reservatórios de petróleo. Cabe lembrar que outros 

gêneros do filo, como Thermotoga, Kosmotoga (77) e Thermosipho (12), contêm 

espécies que também foram isoladas de reservatórios, porém não são exclusivos 

deste ambiente. 
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Tabela 1 - Gêneros do Filo Thermotogae habitantes exclusivos de reservatórios de 
petróleo. 

Gênero Espécie Local de isolamento Referência 

Geotoga G. petrea Água de produção de 

reservatório de petróleo de 

Oklahoma e Texas (EUA). 

Davey et al., 1993 

(39) G. subterranea 

Petrotoga P. miotherma  

P. mobilis  Água de produção de poços 

de reservatório offshore do 

Mar do Norte. 

Lien et al., 1998 

(40) 

P. olearia Fluidos produzidos de 

reservatório onshore da 

Sibéria Ocidental (Russia). 

L´Haridon et al., 

2002 (41) P. sibirica 

P. mexicana Fluidos produzidos de 

reservatório no Golfo do 

México (México). 

Miranda-Tello et al., 

2004 (42) 

P. halophila Fluidos produzidos de 

reservatório offshore do 

Congo (África Ocidental). 

Miranda-Tello et al., 

2007 (43) 

P. japonica Fluidos produzidos do 

reservatório Yabase 

(Japão). 

Purwasena et al., 

2014 (44) 

Oceanotoga O. teriensis Fluidos produzidos de um 

reservatório offshore da 

India. 

Jayasinghearachchi 

& Lal, 2011 (45) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 - Isolar e caracterizar bactérias da classe Thermotogae a partir de fluidos de 

reservatório de petróleo brasileiro, com vistas a contribuir para o conhecimento da 

diversidade e das relações microbiológicas existentes neste tipo de ambiente. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Isolar bactérias da classe Thermotogae a partir de fluidos de reservatório de 

petróleo com alta temperatura e alta salinidade; 

- Verificar as condições ótimas de crescimento do(s) isolado(s) quanto à fonte 

de carbono utilizada, temperatura e salinidade do meio;  

- Identificar o(s) isolado(s) com base no gene do RNAr 16S; 

- Caracterizar o(s) isolado(s) quanto a alguns parâmetros fisiológicos e 

morfológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Caracterização dos pontos de amostragens 

Amostras de fluidos produzidos de reservatório de petróleo foram utilizadas 

como inóculo para os cultivos e posterior isolamento de gêneros bacterianos da 

ordem Thermotogales. As amostras foram coletadas em três poços de um 

reservatório arenítico do Campo de Miranga (PETROBRAS), localizado no estado da 

Bahia. A produção de petróleo deste reservatório é alcançada por meio da 

recuperação secundária por injeção de água. Estas amostras coletadas na boca de 

poço correspondem a uma mistura de água e petróleo, e apresentam uma salinidade 

média de 70g/L de NaCl. A temperatura média do reservatório é de 60oC e o pH 

situa-se no intervalo entre 6,6-6,8. A profundidade média dos poços é de 1.100 

metros. As amostras bem como as informações a respeito do reservatório foram 

fornecidas pela equipe técnica da Unidade Operacional da Bahia (UO-BA) da 

PETROBRAS.  

As amostras recebidas foram provenientes dos poços de produção e água de 

injeção, foram coletadas em 05/09/2011 (tabela 2) e mantidas em refrigeração 

durante o transporte até o momento do inóculo nos meios de enriquecimento, feitos 

no dia 08/09/2011. A figura 3 mostra a coleta em um poço de produção, um frasco 

com amostra de água/óleo e um tanque de armazenamento de água de injeção. 

Tabela 2 - Pontos amostrados no Campo de Miranga (PETROBRAS) para coleta de 
fluidos produzidos e água de injeção. 

Pontos Amostrados  

MG AI Água de Injeção1 
MG 377 

Poços MG 414 
MG 495 

Fonte: Elaborada pelo autor 
1. Água previamente tratada, armazenada em tanques, usada para pressurizar 

reservatórios de petróleo que não produzem mais espontaneamente. Esta é 
injetada através de uma perfuração profunda (poço de injeção) e adjacente ao 
reservatório. 
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Figura 3 - Coleta de amostra de fluido produzido no Campo de Miranga, em setembro de 2011. (a) 
Coleta da amostra sendo realizada. (b) Detalhe da amostra no frasco de coleta. (c) 
Tanques de armazenamento da água que será injetada nos poços.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborada pelo autor. Credito: Nelma R. S. Bossolan 

 

3.2 Preparo dos meios líquidos e sólidos para os cultivos em 

anaerobiose. 

Os meios de cultura para cultivo de microrganismos anaeróbios são 

basicamente semelhantes a qualquer meio de cultura, podendo ser simples ou 

complexos, mas diferem basicamente quanto à forma de acondicionamento que 

devem ser feitas em frascos hermeticamente fechados, e isentos de oxigênio (O2) 

em suas fases líquidas e gasosas no interior destes recipientes. 

Os meios podem ser preparados como uma única mistura que é esterilizada a 

121oC após eliminar o oxigênio (O2) interno, substituindo-o por gases como N2, H2-

CO2 ou Argônio. Também é comum o preparo de três soluções em separado, 
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contendo respectivamente, a fonte principal de carbono (carboidrato, por exemplo), 

fatores de crescimento (solução de vitaminas, de elementos-traço, extrato de 

levedura, aminoácidos) e soluções tamponantes. (46) 

Neste trabalho, foram preparados 8 meios de cultura diferentes, cujas 

composições serão apresentadas ao final deste tópico:  

 meio Zinder (47) 

 meio Postgate E - modificado (48) 

 meio P.mexicana - Enriquecimento (42),  

 meio P.olearia - Enriquecimento (41),  

 meio P.mexicana-DSMZ (49).  

 meio P.mobilis-DSMZ (49).  

 meio P.miotherma-DSMZ (49).  

 

Estes meios foram preparados em soluções separadas de alguns de seus 

compostos como: fontes de carbono (glicose, xilose, sacarose, maltose), extrato de 

levedura, triptona, vitaminas, metais-traço, agentes redutores (Tioglicolato de Sódio, 

Sulfeto de Sódio) e aceptores de elétron (tiossulfato de sódio e sulfato ferroso 

amoniacal), que foram adicionados no momento em que o inóculo ocorreu a partir de 

soluções estéreis, como sugere a literatura. Todas estas soluções foram 

esterilizadas por filtração em membrana de celulose regenerada 0,22 µm 

(MilliporeR), acondicionadas em frascos estéreis, purgadas com N2 para retirada do 

O2, e armazenadas a 4°C, na geladeira. 

Os meios testados tiveram sua concentração salina ajustada para 

corresponder à salinidade média do reservatório que foram coletadas as amostras, 

que no caso foi de 70g/L de NaCl. 

Os agentes redutores utilizados nos meios preparados foram o tioglicolato de 

sódio e o sulfeto de sódio. Uma solução preparada com agente redutor normalmente 

é adicionada a um meio para cultivo para remover oxigênio residual do meio, uma 

vez que reage com este gás e abaixa o potencial redutor para o nível exigido para o 

cultivo. 

O agente solidificante utilizado nos meios sólidos preparados para o 

isolamento das linhagens bacterianas foi a agarose. Ágar bacteriológico e Phytagel® 

também foram testados como agentes solidificantes, porém as condições de 

temperaturas de incubação e salinidades dos meios testadas nos cultivos impediram 

uma solidificação homogênea dos meios em placa de Petri. Em testes prévios 
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realizados para a verificação do comportamento dos agentes solidificantes à 

temperatura de 60°C e em concentração salina que variou de 0,0 a 7,0 g/L de NaCl, 

observou-se que o meio não se solidificou em nenhuma concentração salina quando 

utilizado o ágar bacteriológico. Já com o Phytagel®, observou-se que o composto 

não formava uma matriz homogênea, apresentando grumos e, muitas vezes, não 

era obtida a firmeza necessária para o espalhamento das amostras. 

 

3.3 Meios de cultura utilizados e finalidades 

3.3.1 Meios enriquecidos e seletivos para o crescimento bacteriano a partir das 
amostras dos fluidos produzidos.  

Os meios utilizados para a recuperação de bactérias dos fluidos produzidos e 

água de injeção foram o Meio Zinder modificado do autor (47) e meio Postgate E 

modificado (48) (tabelas 3 e 4). O meio Zinder foi utilizado para recuperação de 

árqueas e de bactérias heterotróficas totais. Para a recuperação destas últimas, ao 

meio original foram adicionadas outras fontes de carbono: glicose (10 mM), acetato 

de sódio (10 mM), formiato de sódio (0,5 mM), metanol (0,5 mM). Essas 

concentrações foram calculadas de modo a manter uma osmolaridade tolerável para 

as células bacterianas. O meio Postgate E modificado foi utilizado para recuperar 

bactérias redutoras de sulfato (BRS), comuns neste tipo de amostra. 

Como os fluidos produzidos não contém uma quantidade grande de bactérias 

viáveis, as amostras foram concentradas em 4X, por centrifugação (10 minutos a 

3.000 rpm), e o volume do inóculo aumentado para 20% (em relação ao volume 

final). Após esse procedimento, 50 mL de inóculo foram adicionados a 200 mL de 

meio, acondicionados em frasco de 500 mL. Os inóculos foram feitos em réplica. 
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Tabela 3 - Composição do meio Zinder-modificado para recuperação de bactérias 
heterotróficas totais e árqueas. 

Composição g/L 

NH4Cl 0,5 
KH2PO4 0,4 

MgCl2 . 6 H20 0,10 
CaCl2 . 2 H20 0,05 

Na2HPO4 1,2 
NaCl1 70 

Solução Traço de Metais2 10 mL 
Solução de Vitaminas2 10 mL 

Solução Sulfeto de Sódio (5%)2 10 mL 
Solução de Bicarbonato de Sódio (10%)2 10 mL 

Resazurina (0,1%) 1 mL 
Fonte de Carbono 3 11 mL 

H20 MiliQ q.s.p. 1000mL 
Fonte: Adaptada de ZINDER et al. (47) 
1. Salinidade informada como adequada para as amostras de Miranga, 

respectivamente. 
2. Soluções a serem adicionadas no momento do inóculo. 
3. Adicionado no momento do inóculo nas quantidades a seguir: 10 mL de Acetato 

de Sódio 1M (10mM final); 0,5 mL de Formiato de Sódio 1M (0,5mM final); 0,5 mL 
de Metanol 20% (0,5mM final); Glicose (10 mM). 

 

Tabela 4 - Composição do meio Postgate E-modificado para recuperação de bactérias 
redutoras de sulfato – BRS. 

Composição g/L 

K2HPO4 0,5 
NH4Cl 1,0 

Na2SO4 1,0 
CaCl2 . 6 H2O 1,0 
MgCl2 . 6 H2O 1,83 

Lactato de Sódio (50% p/v ) 7,0 mL 
Extrato de levedura 1,0 

Ácido ascórbico 0,1 
FeSO4 . 7 H2O O 0,5 

Agar-agar 1,9 
Acetato de sódio 1M 2,0 

Resazurina (solução 0,1% p/v) 1,0 mL 
NaCl1 70 

Tioglicolato de Sódio2 0,124 
Água MiliQ 1000 mL 

pH 7,6 
 
Fonte: Adaptada de POSTGATE (48) 

1. Salinidade informada como adequada para as amostras de Miranga. 
2. Este reagente (redutor) deve ser preparado em solução-mãe (1,24g/100mL), sob 

purga de N2, e esterilizado separadamente. Posteriormente, adicionar alíquotas de 
0,1mL para cada 9,0mL de meio já esterilizado, após resfriamento dos mesmos. 

 
 



50 
 

 

3.3.2 Meios de cultura para isolamento de bactérias do gênero Petrotoga. 

Dois meios de cultura foram preparados para a tentativa de isolamento de 

espécies da ordem Thermotogales, após a certificação da presença de morfotipos 

bacterianos com a presença de toga (estrutura característica das espécies da ordem 

Thermotogales) nos cultivos com os meios Zinder e Postgate E-modificado. Os 

meios testados foram os descritos na literatura para o cultivo específico de espécies 

do gênero Petrotoga, a saber: a) meio descrito para o cultivo de Petrotoga olearia, 

conforme o L’Haridon e colaboradores (41) com adaptação das fontes de vitaminas 

e metais-traço, aqui denominado de meio P.olearia (tabelas 5-7); b) meio descrito 

para o cultivo de Petrotoga mexicana, conforme Miranda-Tello e colaboradores (42), 

aqui denominado de meio P.mexicana (tabela 8). 

O preparo dos meios foi feito de modo a se obter volumes finais de 20 mL, em 

frascos de penicilina de 40 mL, garantindo um headspace de N2, referente à 

atmosfera interna do frasco. Após esterilizar os meios de cultura, foram adicionadas 

as soluções filtradas e mantidas em atmosfera de N2, correspondentes a cada meio. 

O inóculo foi feito a partir de uma alíquota retirada de um cultivo rico em células, e 

representando 10% do volume final do meio de cultura de 20 mL estéril. A 

observação do crescimento bacteriano nos cultivos foi feita em microscopia de 

contraste de fase (Olimpus-BX53). 

Tabela 5 - Meio P.olearia - Enriquecimento. 

Composição g/L 

NaCl 20 
NH4Cl 0,33 

KH2PO4 0,33 
MgCl2 . 6 H2O 0,33 
CaCl2 . H2O 0,33 

Peptona 1,5 
Triptona 1,5 

Extrato de Levedura 1,5 
Solução de Metais-Traço (52)1 10 mL 

Solução de Vitaminas (51) 1 2 mL 
NaHCO3

1 (Solução aquosa - 4%) 25 mL 
Na2S . 9 H2O

1 (Solução aquosa - 5%) 10 mL 
Água Mili-Q 1000 mL 

pH (6,8 - 7,0) 
Fonte: Adaptada de L´HARIDON et al.  (41) 
1. O reagente é pesado em condições de esterilidade e dissolvido em água do pré-esterilizada 

por filtração em membrana Millipore® 0,22μm sob fluxo de N
2
. Posteriormente, deve ser 

adicionado ao meio já esterilizado, através de alíquota calculada e sob purga de N
2
 filtrado. 
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Tabela 6 - Solução de Vitaminas - modificada utilizada nos preparo de meios para o 
isolamento de Petrotoga. 

 

Compostos L-1 

Biotina 2 mg 
Ácido Fólico 2 mg 

Pyridoxina-HCl 10 mg 
Tiamina-HCl . 2 H2O 5 mg 

Riboflavina 5 mg 
Ácido Nicotínico 5 mg 

D-Ca-Pantotenato 5 mg 
Vitamina B12 0,1 mg 

Ácido p-Aminobenzoico 5 mg 
Ácido Tioctico 5 mg 

Fonte: Adaptada de WOLIN et al. (51) 

 

Tabela 7 - Solução de metais-traço utilizada nos preparo de meios para o isolamento 
de Petrotoga.  

Compostos L-1 

Ácido Nitrilotriacetico1 1,5 g 
MgSO4 . 7 H2O 3 g 
MnSO4  . H2O 0,5 g 

NaCl 1 g 
FeSO4 . 7 H2O 0,1 g 
CoSO4 . 7 H2O 0,18 g 
CaCl2 . 2 H2O 0,10 g 
ZnSO4 . 7 H2O 0,18 g 
CuSO4 . 5 H2O 0,01 g 

KAl(SO4)2 . 12 H2O 0,02 g 
H3BO3 0,01 g 

Na2MoO4 . 2 H2O 0,01 g 
NiCl2 . 6 H2O 0,03 g 

Na2SeO3 . 5 H2O 0,3 g 
Fonte: Adaptada de BALCH et al. (52) 
1. Dissolver ácido nitrilotriacético e ajustar o pH para 6,5 com KOH, em seguida, 

adicionar minerais (pH (final) 7.0 (com KOH)). 
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Tabela 8 - Meio P.mexicana - Enriquecimento. 

 

Composição g/L 

NH4Cl 1,0 
K2HPO4 0,3 
KH2PO4 0,3 

KCl 0,1 
CaCl2.2H2O 0,1 

MgSO4.7H2O 0,2 
Cloridrato de cisteína 0,5 

Resazurina 1,0 
NaCl 30 

Solução traço mineral (52)1 10 mL 
Peptona1 (Solução aquosa - 10%) 50 mL 

Extrato de Levedura1 (Solução aquosa - 0,4%) 50 mL 
Tiossulfato de Sódio (Na2S2O3)

 1(Solução aquosa - 400mM) 50 mL 
NaHCO3

1 (Solução aquosa - 4%) 50 mL 
Na2S.9H2O

1 (Solução aquosa - 5%) 10 mL 
Água MiliQ 1000 mL 

pH 7,0 
Fonte: Adaptada de MIRANDA-TELLO et al. (42) 
1. O reagente é pesado em condições de esterilidade e dissolvido em água, em 

seguida, a solução deve ser esterilizada por filtração em membrana 0,22 μm sob 
fluxo de N2. Posteriormente, deve ser adicionado ao meio já esterilizado, através 
de alíquota calculada e sob purga de N2 filtrado. 

 

3.3.3 Meios de cultura para manutenção de espécies do gênero Petrotoga. 

Dois meios de cultura foram utilizados para o cultivo de duas linhagens 

obtidas a partir da coleção de microrganismos do Instituto Leibniz - DSMZ (Leibniz 

Institute DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell Cultures). As 

linhagens Petrotoga mobilis DSM10674 e Petrotoga mexicana DSM14811 foram 

adquiridas para serem usadas como padrão para os testes de atividade enzimática 

sobre os substratos xilana e carboximetil celulose (CMC) (descritos no item 3.4). 

Os meios P.mexicana-DSMZ e P.mobilis-DSMZ foram preparados para o 

cultivo de Petrotoga mexicana e Petrotoga mobilis, respectivamente. Estes meios 

são os indicados pela coleção de culturas alemã DSMZ em seu website, com 

modificações para cada espécie de Petrotoga (tabela 9). 

Os cultivos de manutenção destas linhagens foram preparados em frascos de 

100 mL do tipo Schott, contendo 50 mL de meio de cultura. Para os testes de 

atividade enzimática, foram preparados cultivos com 20 mL de meio de cultura em 
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frasco de penicilina de 40 mL, vedados com rolhas de borracha butílica e lacrados 

com selos de alumínio. 

Posteriormente, após a identificação de um dos isolados deste trabalho 

(MG414-03) como Petrotoga miotherma, para sua manutenção e testes de 

crescimento utilizou-se um meio específico para esta espécie, aqui denominado de 

meio P.miotherma-DSMZ (tabela 9), conforme o indicado pela Coleção alemã de 

culturas DSMZ. 

Tabela 9 - Composição dos meios indicados para o cultivo e manutenção das espécies 
Petrotoga mexicana, Petrotoga mobilis e Petrotoga miotherma, conforme 
indicado pela coleção alemã de culturas DSMZ. 

Meio Base  P.mexicana-DSMZ P.mobilis-DSMZ  P.miotherma-DSMZ 

Compostos L
-1

  Compostos L
-1

  Compostos L
-1

  Compostos L
-1

 

KCl 
0,335 

g 
 

Extrato de 
Levedura 

0,2 
g 

 
Extrato de 
Levedura 

0,2 g  
Extrato de 
Levedura 

1,0 g 

MgCl2 . 6 H2O 4,0 g  Glicose 
5,0 
g 

 Glicose 5,0 g  Glicose 5,0 g 

MgSO4 . 7 H2O 3,45 g  
Solução de 
Vitamina

1
 

10,0 
mL 

 
Solução de 
Vitamina

1
 

10,0 
mL 

 
Solução de 
Vitamina

1
 

10,0 
mL 

NH4Cl 0,25 g  ----------   ----------   Triptona 1,0 g 

CaCl2 . 2 H2O 0,14 g  
Na2S2O3 x 5 

H2O 
2,0 
g 

 ---------   ----------  

K2HPO4 0,14 g          

NaCl 18,0 g          

Solução de 
metais-traço

4
 

10,0 
mL 

         

Fe(NH4)2(SO4)2 . 
7 H2O 

2,0 mg          

Resazurina 1,0 mg          

NaHCO3 1,0 g          

Na2S . 9 H2O 0,5 g          

Água MiliQ 
1.000 

mL 
         

Fonte: Adaptada de DSMZ (49). 
o Dissolver os ingredientes (exceto bicarbonato e sulfeto), deixe o meio ferver por 1 

min, e depois deixe-o resfriar até a temperatura ambiente sob purga da mistura de 
gás 80% N2 / 20% CO2. Neste trabalho foi utilizado o gás N2 - 100%. 

o Adicionar bicarbonato, dispensar o meio sob mesma atmosfera de gás em 
recipientes de cultura, e esterelize em calor úmido. Após esterelização, adicionar 
sulfeto e os substratos extrato de levedura, triptona, glicose e solução de 
vitaminas, a partir de soluções-estoque anóxicas e estéreis. Antes do inóculo 
ajustar o pH a 6,5-6,7, se necessário. 
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3.4 Método de Coloração Diferencial de Gram 

O método de coloração diferencial de Gram foi realizado com uma linhagem 

controle - Petrotoga mexicana (DSM 14811) – e o isolado MG414-03, cultivado em 

meio P. miotherma-DSMZ, de acordo com as etapas a seguir: 

Limpar uma lâmina de vidro com papel embebido em álcool para remoção 

completa de gordura e deixá-la secar bem. 

 Colocar sobre a lâmina uma gota cultura em meio líquido, após flambar a alça 

de transferência. 

 Fazer um esfregaço espalhando a gota pela lâmina utilizando a própria alça 

com movimentos circulares. 

 Deixar secar ao ar e anotar, com o lápis dermográfico, o lado da lâmina com o 

esfregaço e a identificação da bactéria. 

 Fixar as células na lâmina passando a superfície inferior (lado oposto do 

esfregaço) 3 vezes pela chama do bico de Bunsen. 

 Cobrir o esfregaço com Solução de Cristal Violeta (0,25%) durante 1 minuto. 

 Lavar bem a lâmina em água corrente e deixar escorrer o excesso. 

 Cobrir o esfregaço com Lugol durante 1 minuto. 

 Retirar o excesso de Lugol e, mantendo a lâmina inclinada, descorar com 

Álcool a 95% P.A. (pingar o álcool sobre o esfregaço até que não desprenda 

mais corante). 

 Lavar imediatamente em água corrente e deixar escorrer. 

 Cobrir o esfregaço com a Solução de Safranina (0,01%) durante 1 minuto, para 

contracorar. 

 Lavar em água corrente e secar a lâmina com papel filtro, com cuidado, sem 

esfregar. 

Após o preparo, as lâminas foram observadas em microscopia de campo 

claro (microscópio modelo Olympus-BX53), em aumento de 1.600 vezes. 

 

3.5 Teste de sensibilidade a antibióticos 

O isolado MG414-03 foi testado quanto à sua sensibilidade aos antibióticos 

Ampicilina (AMP), Cloranfenicol (CFC), Canamicina (CAN) e Vancomicina (VAN). Os 
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antibióticos foram selecionados de acordo com seu espectro de ação e segundo os 

testes de sensibilidade realizados com outras espécies de Petrotoga, para efeito 

comparativo. 

O método utilizado foi o ensaio de diluição do antibiótico, baseado em Oliveira 

e colaboradores. (53) Frascos de penicilina contendo 22 mL do meio de cultura P. 

miotherma-DSMZ foram preparados e a cada um deles adicionados 200 µl de uma 

solução do antibiótico testado. Quatro concentrações finais de antibiótico foram 

testadas: 10 µg/mL, 25 µg/mL, 50 µg/mL e 100 µg/mL.  Após a adição do antibiótico, 

cada frasco foi inoculado com 2 mL de um cultivo do isolado MG414-03 em fase log 

de crescimento.  

Os cultivos para o teste com os antibióticos foram preparados em réplica, 

assim como os controles positivos (cultívo sem adição de antibiótico) e os controles 

negativos (meio de cultura sem inóculo), todos mantidos sob mesma condição 

(incubação em anaerobiose, temperatura de 60oC e sem agitação).  

O acompanhamento dos cultivos foi feito até que as medidas de densidade 

óptica se estabilizassem ou retrocedessem, ou ainda, até que as contagens de 

células se estabilizassem, indicando que o cultivo havia entrado em fase 

estacionária. Em média os cultivos eram acompanhados por 10 dias, por meio de 

densidade óptica: alíquotas de 1 mL, comparadas com o mesmo meio de cultura 

estéril mantido em refrigeração, foram aferidas em espectrofotômetro de duplo feixe 

- modelo U 2800 l - Hitachi. 

 

3.6 Identificação dos isolados a partir da análise do DNAr 16S. 

3.6.1 Extração do DNA dos meios. 

O método utilizado para extração do DNA dos cultivos dos isolados foi o 

convencional, baseado na precipitação com fenol. (54) 

Uma alíquota de 100 mL de cultivo com 30 dias de incubação foi utilizada 

para a extração do DNA.  

A extração ocorreu de acordo com as etapas listadas a seguir: 

1. 100 mL do meio de cultura foram transferidos para um tubo de SORVAL de 

250 mL e centrifugados por 15 min a 12.000 rpm. O sobrenadante foi 

descartado. 
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2. O pellet foi ressuspendido em 1 mL de tampão de lise e a ele adicionado 10 

L de Proteinase K (10 mg/mL). O tubo foi agitado vigorosamente e incubado 

à 55°C, por 2 horas. 

3. Adicionar igual volume da solução estoque Fenol : Clorofórmio : Álcool 

Isoamílico (25:24:1), e misturar por inversão várias vezes. Em seguida, 

centrifugar a 16.000 g por 15 min. 

4. 1000 L da fase aquosa foram transferidos para um tubo limpo e adicionado 

igual volume da solução estoque Clorofórmio : Álcool Isoamílico (24:1). A 

solução foi misturada por inversão e centrifugada a 16.000 g por 5 min. 

5. Esta extração foi repetida por duas vezes, pipetando um volume menor na 

segunda vez (aproximadamente 900 L) devido à sedimentação que ocorre 

na interface das fases líquidas formadas. 

6. Foram transferidos 800 L da fase aquosa para um novo eppendorf, onde foi 

feita a precipitação do DNA por adição de Solução Acetato de Sódio [3M] na 

proporção de 1/10 vol. e igual volume de 2-propanol. A solução foi misturada 

cuidadosamente e incubada à -20ºC por 12 horas (overnight). 

7. A solução foi então centrifugada a 16.000 g por 15 min. O sobrenadante foi 

descartado e o DNA foi ressuspendido em 500 L de etanol 70%. Este 

volume foi centrifugado a 16.000g por 5 min, e em seguida, o etanol foi 

descartado cuidadosamente e deixado secar até que todo o etanol fosse 

removido. 

8. O DNA obtido foi ressuspendido em uma solução contendo 30 L de água 

Mili-Q estéril e 0,2 L de RNAse A (10 mg/mL), e deixado em repouso à 37ºC 

por, no mínimo, 3 h. 

 

Tampão de lise (1 mL) 

 50 L de 1 M Tris-HCl, pH 8.0 (50 mM final)  

 400 L de 50 mM EDTA (20 mM final) 

 375 L  de 2 M Sucrose (750 mM final) 

 135 L de 3 M NaCl (400 mM final) 

 40 L de SDS 25% (1% p/v) 
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3.6.2 Reações em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação do DNAr 16S. 

O DNA total obtido a partir das alíquotas dos cultivos dos isolados foi 

amplificado por PCR, tendo como alvo o fragmento de  DNAr 16S utilizando-se os 

pares de primers específicos para o Domínio Bacteria: FB27 – AGA GTT TGA TCM 

TGG CTC AG e RU1492 – GGT TAC CTT GTT ACG ACT T. (55) 

Os reagentes utilizados nas reações de PCR são indicados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Reagentes usados nas reações de PCR do fragmento de 16S DNAr. 

 

Reagente Quantidade (L) 

Buffer 10X 1,0 
DNTP´s 2,5mM 0,8 
MgCl2 25mM 0,6 

Primer F (5pmoles) 1,0 
Primer R (5pmoles) 1,0 

DNA 1,0 
BSA (5 mg/mL) 0,2 

Taq DNA Polimerase (5U/L) 0,2 

H2O 4,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O termociclador foi programado para desnaturação inicial (94°C) por 5 min, 

seguido de 30 ciclos de:  

1. Desnaturação: 94°C por 30 segundos;  

2. Temperatura de anelamento dos primers: 53°C por 45 segundos;  

3. Extensão: 72°C por 90 segundos. 

Ao final dos 30 ciclos, as amostras ainda permaneceram no termociclador por 

mais 10 minutos, para extensão final a 72°C. Ao termino da reação, as amostras 

foram armazenadas em freezer, a -20°C. 

 

3.6.3 Clonagem, sequenciamento e identificação dos microrganismos. 

Para construção da biblioteca gênica do 16S DNAr, o produto da reação do 

PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose para seleção do fragmento 

DNAr 16S. Para purificação deste, foi utilizado o kit WizardR SV Gel and PCR Clean-

Up System – Promega segundo manual do fabricante. O produto purificado foi ligado 

no plasmídeo pTZ57R/T (InsTAcloneR PCR Cloning Kit – Fermentas) segundo 
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manual do fabricante. Após a ligação, realizou-se transformação e plaqueamento 

conforme Sambrook e colaboradores (56). Os plasmídeos foram inseridos em E. coli 

(DH5-alfa competente) por choque térmico, as quais foram cultivadas em meio Ágar 

L-B (Luria-Bertani) (tabela 11). 

Tabela 11 - Composição do meio Ágar LB. 

Reagente  g/L)  

Triptona  (10,0)  
Extrato de levedura  (5,0)  

Cloreto de sódio  (5,0)  
Ágar  (15,0)  

Ampicilina  (1g/mL de meio)  
Fonte: Adaptado de SAMBROOK et al. (56). 

 

Para detecção das colônias recombinantes, foram adicionados os seguintes 

compostos em 50 mL de meio-agar LB ainda fluido: 80 l de Isopropyl β-D-1-

thiogalactopyranoside (IPTG) [0,5 M], 120 µl de X-Gal (20 mg/mL) e 50µl de 

Amplicilina (100mg/mL). Este meio suplementado foi vertido em placas de Petri para 

solidificação. As células transformadas foram espalhadas com auxílio de uma alça 

de Drigalski. 

Após o crescimento das colônias em placa, overnight (12 horas) a 37°C, 

selecionou-se algumas das colônias recombinantes (brancas), que foram inoculadas 

em 3 mL de meio líquido LB com o antibiótico Ampicilina, nas mesmas condições e 

proporções anteriores. 

Desse crescimento extraiu-se o DNA plasmideal, pelo método de lise alcalina 

(adaptado de Sambrook (56)). Após concentrar as células por centrifugação e 

descartar o meio sobrenadante, foram usadas três soluções em sequência (Tabela 

12): 200 L de cada uma, misturando por inversão antes de colocar a próxima. 

Depois de adicionadas as soluções, o lisado foi centrifugado por 5 minutos a 

12.000g, o sobrenadante foi transferido para um tubo contendo 0,6 vol. de 

isopropanol, onde se deixou o DNA precipitar por 10 minutos a temperatura 

ambiente. O DNA foi concentrado por centrifugação a 12.000 g por 10 minutos, o 

sobrenadante foi descartado e o “pellet” foi lavado com etanol 70%. Depois de seco 

a 37°C, o DNA foi ressuspendido em 20 L de H2O MiliQ estéril e armazenado em 

freezer, a -20°C. 
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Tabela 12 - Soluções usadas na extração do DNA plasmideal por lise alcalina. 

Solução I (20 mL) Solução II (20 mL) Solução III (25 mL) 

0,4 mL RNAse (20mg/mL) 4 mL NaOH 1M 15 mL acetato de potássio 
2 mL Tris-HCl 1M 2 mL SDS 10% 2,87 mL ácido acético 

0,16 mL EDTA 0,5M 14 mL H2O 7,43 mL H2O 
Fonte: Adaptada de SAMBROOK et al. (56). 

 

Para o sequenciamento, os DNAs plasmidiais foram preparados conforme 

manual do fabricante com o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit – 

Applied Biosystems, juntamente com os primers universais M13forward e 

M13reverse, em reações separadas. Essas reações foram aplicadas no 

sequenciador automático 3130 Genetic Analyzer – Applied Biosystems, pela técnica 

de laboratório Patrícia Fernandes Matheus (do grupo de Biofísica Molecular IFSC-

USP). As sequências obtidas foram analisadas nos programas Phred-Phrap-Consed 

e cada uma foi submetida ao banco de dados do NCBI (National Center for 

Biotechnology Information), utilizando o programa BLAST (Basic Local Alignment 

Search Tool, http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) para uma análise preliminar de 

identificação do microrganismo mais semelhante. 

 

3.6.4 Identificação confirmatória dos isolados pela DSMZ. 

Com intuito de confirmar a identificação, o isolado MG414-03 foi enviado a um 

laboratório especializado, o Instituto Leibniz-DSMZ, na Alemanha, para o 

sequenciamento de DNAr 16S. Um isolado do Campo de Buracica (UO-Ba 

PETROBRAS), denominado BA175-01,  com características morfológicas 

semelhantes ao gênero Petrotoga, também foi enviado para sequenciamento de 

DNAr 16S, no mesmo laboratório. 

 

3.7 Testes de crescimento do isolado MG414-03 frente a algumas 

variáveis 

A fim de determinar as melhores condições de cultivo do isolado MG414-03, 

foram realizados ensaios variando-se a temperatura, a salinidade e a fonte de 

carbono. Os cultivos-testes foram feitos em frascos de penicilina de 50 mL contendo 

35 mL do meio P.miotherma-DSMZ. 
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 As condições testadas para as variáveis são apresentadas na tabela 13. 

Tabela 13 - Variáveis aferidas nos testes de crescimento do isolado MG414-03. 

 

Variáveis 
Condições 

Experimentadas 

Temperatura (°C)1 
o 40 
o 60 
o 80 

Concentração Salina (g/L de 
NaCl)1 

o 20 
o 40 
o 70 
o 100 

Fonte de Carbono Principal 2, 3 

o Xilose 
o Maltose 
o Sacarose 
o Xilana4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
1. Cultivos feitos em triplicatas, incluindo dois controles estéreis na incubação. 
2. Testes feitos em duplicatas, incluindo dois controles estéreis na incubação. 
3. Foi mantida a molaridade (mol/L) da fonte de carbono, sugerida na literatura para 

o meio P. miotherma (Tabela 9), M = 28mM. 
4. 10 g/L, conforme Miranda-Tello e colaboradores (42). 

 

O acompanhamento dos cultivos realizados no teste de temperatura, 

salinidade do meio e fonte de carbono foi feito através de medidas diretas da 

densidade óptica (D.O.) no comprimento de onda λ=580nm, em espectrofotômetro 

de duplo feixe (Mod. 2800, marca Hitachi). O branco utilizado foi o meio de cultura 

estéril, mantido sob refrigeração. O controle utilizado foi o meio de cultura estéril (em 

duplicata), mantido sob as mesmas condições testadas, de modo a acompanhar as 

variações de densidades ópticas sofridas por este ao longo do período de 

incubação. 

Nos cultivos-testes cuja variável foi a temperatura, para cada alíquota 

coletada foi feita também a contagem bacteriana total em Câmara de Neubauer (50), 

logo após a retirada da mesma. As células presentes em 9 subunidades “c” da 

Câmara (conforme figura 4) foram contadas em microscopia de contraste de fase. O 

cálculo do número de células por amostra foi feito conforme a fórmula abaixo: 

 

      
   

   
        (1) 
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Onde: - N: Número de células por mL 

- X: Número de células contadas nas 9 subunidades “c” da Câmara de 

Neubauer. 

- D: Fator de diluição da amostra (se necessária). 

- 105 / 3,6: Fator de conversão para expressão do resultado em 

células/mL. 

 

As diluições das amostras para a contagem, quando necessárias, foram feitas 

em solução de tampão fosfato de sódio (50mM; pH=7,0), mantendo a salinidade de 

18 g/L (equivalente a do meio de cultura). Esta solução-tampão foi armazenada em 

atmosfera anaeróbia de N2, e em condição redutora, adicionando 10 mL de solução 

de sulfeto de sódio (5%) por litro (L). 

Figura 4 - Imagem da Câmara de Neubauer e suas unidades. Os campos quadrados numerados 
foram os utilizados para a contagem das células. 

 

Fonte: Adaptada de LUCARINI et al. (57) 
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3.7.1 Método de análise de desempenho dos cultivos frente às variáveis testadas  

O método de análise de desempenho dos cultivos foi feito por meio de 

gráficos semilogarítmicos, gerados no programa Origin (Versão 8), aplicando-se a 

função logarítmica sobre os dados de contagem de células totais ou densidade 

óptica, verificando as variações de Células/mL e/ou Unidades de Densidade Óptica 

(U.D.O.) ao longo do Tempo de Incubação. 

O desempenho entre os cultivos frente às variáveis testadas foi analisado 

pela comparação das Taxas de Crescimento (µ), calculadas pela equação 2.  Para o 

cálculo, foram escolhidos pontos da fase Log de crescimento. (58) Também foi 

observado o ponto de saturação de cada cultivo, referente ao maior valor atingido de 

Células/mL e/ou Densidade Óptica. 

 

  
               

      
               (2) 

 

Onde: “x” é um valor representando a contagem de Células/mL [log (N)], ou 

Densidade Óptica (D.O.). 

 

3.8 Detecção de atividade enzimática sobre os substratos xilana e 

carboximetilcelulose (CMC) a partir de extratos de cultivos 

bacterianos. 

A atividade enzimática do isolado MG414-03 sobre os carboidratos xilana e 

carboximetilcelulose (CMC) foi medida por meio de um teste colorimétrico realizado 

com alíquotas de cultivos desta bactéria em meio líquido adicionado dos substratos. 

O teste utilizado - Ensaio Colorimétrico com Reagente Ácido Dinitrossalicílico (DNS), 

proposto por Miller (60), afere indiretamente a atividade enzimática, medindo a 

quantidade de produtos gerados após a reação entre as enzimas presentes na 

amostra e os substratos testados, no caso, os carboidratos xilana e CMC.  

O isolado MG414-03 foi cultivado em meio P.miotherma-DSMZ adicionado do 

substrato, à temperatura de 60°C, em anaerobiose, durante 3-4 dias. Um controle do 

meio também foi preparado e incubado nas mesmas condições, porém sem inóculo. 
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Após o período de incubação, uma alíquota de 1 mL do cultivo foi 

centrifugada a 13.000 rpm por 13 min para a obtenção de um extrato livre de células 

(sobrenadante) e outro com células (pellet). Este mesmo procedimento de 

centrifugação também foi repetido para o meio controle, separando-o em duas fases. 

Em uma placa de PCR (96 poços) foram preparadas as seguintes reações, 

realizadas em quadruplicatas:  

Branco: 20 µL de Tampão Acetato de Sódio 300 mM + 40 µL 

de H2O Milli-Q; 

Controle do Substrato: 

 

20 µL de solução de substrato (Xilana - 30 g/L; ou 

CMC5 - 12,31 g/L) + 20 µL de Tampão Acetato de 

Sódio 300 mM + 20 µL de H2O Milli-Q.; 

Controle do meio de cultura: 

(Extrato Sedimentado) 

20 µLdo sedimentado + 20 µL de Tampão Acetato de 

Sódio 300 mM + 20 L de Água MiliQ; 

Reação Amostra-Substrato: 

(Extrato Com Células) 

40 µL da amostra sedimentada (1,5x concentrada) 

ressuspendida em Tampão Acetato de Sódio (na 

concentração final de 150mM) + 20 µL do Substrato 

(Xilana-30g/L ou CMC-12,31 g/L).  

Controle do meio de cultura: 

(Extrato Sobrenadante) 

20 µL do sobrenadante + 20 µL de Tampão Acetato 

de Sódio 300 mM + 20 l de Água MiliQ; 

Reação Amostra-Substrato: 

(Extrato Livre de Células) 

40 µL da amostra sobrenadante (não concentrada e 

não tamponada) + 20 µL do Substrato (Xilana-30g/L 

ou CMC-12,31 g/L).  

 

 As concentrações finais das reações foram: 

o Solução Tampão de Acetato de Sódio: 100mM. (61) 

o Solução Substrato-Xilana: 10 g/L. (42) 

o Solução Substrato-CMC: 4,1 g/L 

 

Após o preparo das reações na placa de PCR, esta passou pelo seguinte 

tratamento térmico no Termociclador (VeritiR Biosystems Thermal Cycles): 

                                            
5.

 Não foi possível adicionar maior quantidade de CMC em solução aquosa, devido à viscosidade que a solução 

adquire. 
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- Período de atividade enzimática: temperatura de incubação testada (40oC, 

55°C ou 60o C) por 30 minutos; 

- Adição de 120 µL da Solução do Reagente DNS (60) por reação. Adição 

feita com a placa de PCR em banho de gelo; 

- Período da Reação Colorimétrica: temperatura de 95°C, por 15 minutos.  

 

Terminado o tratamento térmico, foi feita a transferência de 20 µL de cada 

reação da placa de PCR para uma placa ELISA, já preparada com 180 µL de H2O 

Milli-Q, em cada poço correspondente. A leitura das reações foi feita em 

espectrofotômetro SpectraMax Plus 384 Microplate Reader, com leitor de placas de 

96 poços, no comprimento de onda λ=540 nm.  

Em posse dos dados coletados no aparelho, foram calculadas as 

concentrações de açúcares redutores presentes na amostra, usando-se como 

referência uma curva-padrão da solução de DNS feita com concentrações de glicose 

que variaram de 0,1 g/L a 1,0 g/L. 

A detecção da atividade enzimática sobre os mesmos substratos também foi 

realizada com as linhagens P. mobilis (DSM10674) e P. mexicana (DSM14811), 

descritas como consumidoras de xilana. 

 

3.8.1 Calibração do reagente DNS pela curva-padrão da glicose para o ensaio com 
Petrotoga mexicana-DSM14811 e Petrotoga mobilis-DSM 10674. 

Uma curva de calibração do reagente DNS com várias concentrações de 

glicose (0,1 g/L a 1,0 g/L) foi realizada para ser utilizada como padrão nos ensaios 

de degradação dos substratos xilana e carboximetilcelulose (CMC). A tabela 14 

mostra os dados de densidade ópitca obtidos a partir da reação do DNS com a 

glicose presente na solução. Estes dados foram tratados no Origin 8 (figura 3 - 

gráfico da curva-padrão do reagente DNS) e, a partir dos parâmetros recuperados 

com a melhor reta ajustada sobre os pontos (figura 5), demonstrados na tabela 15, 

foi elaborada a equação 3 para o cálculo de conversão de Densidade Óptica em 

Concentração de Glicose. 
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  Tabela 14 - Dados do Ensaio com DNS para construção da curva-padrão de glicose. 

Glicose (g/L) Densidade Óptica Desvio-Padrão 

0,0 0,000 0,001 

0,1 0,014 0,002 

0,2 0,040 0,002 

0,4 0,105 0,003 

0,6 0,143 0,005 

0,8 0,223 0,008 

1,0 0,260 0,010 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 5 - Ensaio com reagente DNS. Densidade Óptica x Concentração de Glicose (g/L). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

No gráfico da figura 5 são observados os valores da densidade óptica em 

função da concentração de glicose em g/L, obtidos para a calibração do reagente 

DNS. Na tabela 15, estão apresentados os parâmetros da melhor reta ajustada 

sobre os pontos. 
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Tabela 15 - Parâmetros para conversão de Densidade Óptica em Concentração de 
Glicose (g/L). 

Equação da reta Parâmetros Valores Erro Padrão 

       
a -0,008 0,006 

b 0,27 0,01 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Esta equação da tabela 15 será utilizada como método indireto para aferir a 

concentração de glicose, liberada nas reações do teste com os substratos xilana e 

CMC. 

Portanto, 

Se, 

                           , 

onde: y é a Densidade Óptica e x é a Concentração de Glicose em gramas 

por litro (g/L), 

 

Então,  

                                       
             

      
 

 

Fazendo a propagação dos erros para a expressão acima, tem-se:  

 

       
             

      
   

                          

    
 

 

Por fim, substituindo os valores temos: 

      
            

      
 
                                     

       
 (3) 

 

Através da equação 3, os dados de Densidade Óptica (y ± ∆y) são 

convertidos em estimativas de Concentração de Glicose (g/L) (x ± ∆x), para o teste 

com as linhagens Petrotoga mexicana-DSM14811 e Petrotoga mobilis-DSM 10674. 
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3.8.2 Calibração do reagente DNS pela curva-padrão da glicose para o ensaio com 
o isolado MG414-03. 

O teste com o isolado MG414-03 para a degradação dos substratos xilana e 

CMC foi realizado em momento diferente do teste realizado com as linhagens 

Petrotoga mexicana-DSM14811 e Petrotoga mobilis-DSM 10674 e, por isso, foi 

necessário fazer uma nova curva-padrão da glicose com o reagente DNS. 

A tabela 16 mostra os dados do ensaio da curva-padrão da glicose. 

Tabela 16 - Dados do Ensaio com DNS para Curva-Padrão de Glicose. 

 

Glicose (g/L) Densidade Óptica Desvio Padrão 

0,0 0,0000 0,0006 

0,1 0,0099 0,0032 

0,2 0,0346 0,0024 

0,4 0,0931 0,0038 

0,6 0,1507 0,0043 

0,8 0,2079 0,0095 

1,0 0,2622 0,0149 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De maneira análoga ao procedimento desenvolvido no item 3.8.1, os dados 

da tabela 16 foram tratados no Origin 8 e foram recuperados os parâmetros 

demonstrados na tabela 17. Assim, foi elaborada a Equação 4 para o cálculo de 

conversão de Densidade Óptica em Concentração de Glicose, usada para aferir a 

concentração de glicose liberada nas reações do teste de degradação de substrato 

feito com o isolado MG414-03. 

Tabela 17 - Parâmetros para conversão de Densidade Óptica em Concentração de 
Glicose (g/L). 

Equação da reta Parâmetros Valores Erro Padrão 

       
a -0,012 0,004 

b 0,273 0,008 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Reordenando os parâmetros e propagando os erros, tem-se a equação 

seguinte : 



68 
 

 

      
            

       
 
                                       

        
 (4) 

 

Através da Equação 4, os dados de Densidade Óptica (y ± ∆y) são 

convertidos em estimativas de Concentração de Glicose (g/L) (x ± ∆x), para o teste 

com o isolado MG414-03. 

 

3.8.3 Cálculo para estimativa da Atividade Enzimática (U/L). 

Para o cálculo da atividade enzimática, a partir dos valores da glicose liberada 

nas reações, considerou-se uma unidade de atividade enzimática (U) como a 

quantidade de enzima capaz de liberar 1µmol de açúcar (glicose equivalente) por 

minuto. (62) A atividade enzimática deste trabalho foi calculada de maneira 

correspondente, de modo que: uma unidade de enzima corresponde a 1µmol de 

glicose liberado por minuto, na temperatura de 60°C (temperatura ótima do isolado 

MG414-03), expressa como: 

 

  
     

   
 , liberados na temperatura de 60°C 

 

Sabendo que 1 mol de glicose corresponde a massa de 180,16 g   

(1M(GLICOSE) = 180,16 g), para encontrar a molaridade (M) correspondente em cada 

reação do DNS, basta operar os valores recuperados de concentração de glicose (x 

± ∆x), expressos em g/L, dividindo por 180,16 (gramas)6. E para transformar mol em 

µmol, basta multiplicar resultado da divisão acima por 106 (1 mol = 106 µmol)6, como 

apresentado a seguir: 

 

         
        

        
  ; valores expressos em [µmol/Litros] 

 

Considerando-se que a medida de densidade óptica é feita após 30 minutos6 

de reação, assim, deve-se dividir o cálculo de atividade por este período. Desta 

                                            
6 

 Valores considerados constantes a propósito de cálculos e propagações de erros. 
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forma, os valores de atividades enzimáticas recuperados estarão expressos em U/L 

[(µmol/ minuto)/ Litro] e a equação pode ser escrita como demonstrada abaixo: 

 

                                   
        

        
   

 

      
  

 

Ainda, é necessário fazer a correção do Fator de Diluição para as reações do 

Extrato Livre de Células, o qual foi adicionado 40 µl em cada reação do ensaio para 

o volume final de 60 µl, neste trabalho. Portanto: 

 

Fator de Diluição para o Extrato Livre de 

Células do teste DNS: 

        

         
 

 

Inserindo o Fator de Diluição e fazendo a propagação do erro  existente na 

estimativa da concentração de glicose (x ± ∆x) nas operações anteriores, 

encontramos a equação final para estimativa da atividade enzimática. 

 

 Inserindo o Fator de Diluição:  

                                   
        

        
   

 

      
  

         

         
  

 

 Propagando os erros: 
 

                                 
   

      
   

 

  
  

    

    
   

  
   

      
 
 

  
         

             

     
     

  

  
          

(5) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Crescimento dos meios de cultura testados 

4.1.1 Cultivos em meios líquidos enriquecidos e seletivos para a recuperação das 
bactérias dos fluidos produzidos.  

Alíquotas dos fluidos produzidos (mistura água/óleo) e de água de injeção 

(AI) foram inoculadas nos meios Zinder e Postgate E modificado. O crescimento 

microbiano nos cultivos, incubados à temperatura de 60°C, foi acompanhado por 

microscopia de contraste de fase (Microscópio Olimpus-BX53). A partir das 

observações microscópicas verificou-se que não foi possível recuperar morfotipos do 

gênero Petrotoga a partir dos cultivos em meio Zinder, exceto para o cultivo com 

amostras do fluido do poço MG414. Na figura 3, nota-se uma estrutura ao redor da 

célula - a toga - que é característica dos microrganismos da ordem Thermotogales. 

Entretanto, este cultivo não se manteve viável. 

Figura 6 - Fotomicrografia de contraste de fase de cultivo da amostra do poço MG414 em meio 
Zinder, com 64 dias de incubação (1500x). As células estão em cor escura, envolvidas 
pela toga, porção mais clara que alonga-se sobre as células, característica essa típica da 
classe Thermotogae. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Do mesmo modo, nos cultivos em meio Postgate E-modificado, observou-se 

morfotípos com togas nos cultivos feitos com inóculos do poço MG414. Na figura 7 

são observadas células com toga a partir do 33º dia de cultivo. 

Dos poços amostrados, conclui-se que bactérias do gênero Petrotoga 

estiveram presentes apenas nas amostras do poço MG414. A recuperação destas 

bactérias pelos meios Zinder e Postgate E-modificado provavelmente ocorreu pela 

presença do extrato de levedura na composição de ambos os meios e, no caso do 

meio Zinder, também pela adição de glicose. Não há estudos do uso exclusivo de 

extrato de levedura como fonte de carbono pelas espécies de Petrotoga, mas 

apenas de favorecimento do crescimento quando adicionado a um meio que já 

contenha uma fonte de carbono. Para algumas espécies de Thermotogae, há 

registros de crescimento com extrato de levedura como fonte única de carbono, 

como Thermotoga petrophila (63), isolada de reservatório de petróleo, e Thermotoga 

marítima (38), Marinitoga piezophila, Thermosipho africanus e Thermosipho 

japonicus (35), isoladas de fontes hidrotermais marinhas. As outras fontes de 

carbono presentes nos dois meios (acetato e lactato no meio Postgate E-modificado 

e acetato, formiato e metanol, no meio Zinder) não sustentam o crescimento de 

espécies de Petrotoga como P. mobilis (40), P. miotherma (39) e P. mexicana. (42)  

Figura 7 - Fotomicrografia de contraste de fase de cultivo em meio Postgate E-modificado. (a) Cultivo 
da amostra do poço MG414-F2 - 33 dias de incubação (1000x); (b) Cultivo da amostra do 
poço MG414-F2 - 63 dias de incubação (1500x). 

  

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.1.2 Cultivos e isolamento em meios seletivos para morfotipos com toga - meio 
P.olearia e meio P.mexicana. 

Constatado o crescimento dos morfotípos de interesse no meio Postgate E-

modificado, a partir do inóculo do fluido do poço MG414, dois meios seletivos para 

espécies da ordem Thermotogales foram escolhidos para a tentativa de isolamento: 

meio-P.olearia (41) e meio-P.mexicana. (42) Alíquotas do cultivo em meio Postgate 

E-modificado (MG414-F2) foram inoculadas nos dois meios escolhidos e incubadas 

em anaerobiose, por 14 dias, a 60ºC. Nos dois meios houve recuperação e 

crescimento dos morfotipos esperados, como demonstrado nas imagens da figura 8, 

onde . 

As espécies do gênero Petrotoga são fermentadoras, podendo utilizar uma 

ampla variedade de carboidratos simples e complexos como fonte de carbono, bem 

como alguns substratos orgânicos complexos como peptona e extrato de levedura. 

(35) A presença do extrato de levedura e peptona, bem como de uma fonte de 

enxofre inorgânico, podem ter selecionado e favorecido o crescimento destes 

morfotipos nos dois meios escolhidos - meio-P. mexicana e meio-P. olearia.  

O extrato de levedura é indicado como necessário para o crescimento de 

Petrotoga miotherma-ATCC 51224 (39), Petrotoga sibirica-DSM 13575 e Petrotoga 

olearia-DSM13574 (41); para Petrotoga mobilis-DSM 10674 (40), este composto 

apenas estimula o crescimento quando na presença de um carboidrato. Petrotoga 

mexicana-DSM14811 (42), Petrotoga sibirica-DSM 13575 e Petrotoga olearia-

DSM13574 (41), crescem na presença de peptona como fonte de carbono; para 

Petrotoga miotherma-ATCC 51224 este substrato não foi testado. (39) 

Alguns autores têm sugerido que a adição de enxofre elementar ou de 

compostos inorgânicos de enxofre (como tiossulfato, sulfato e sulfeto) pode acelerar 

o crescimento de espécies de Thermotogales, pois, além de atuar como aceptor de 

elétrons, diminui o efeito inibidor do H2 acumulado durante a fermentação, formando 

H2S. (35) Em estudo com Petrotoga miotherma-ATCC 51224, Davey e 

colaboradores (39) não observaram aumento na taxa de crescimento após a adição 

de enxofre elementar ao meio de cultura. 
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Figura 8 - Fotomicrografia de contraste de fase de cultivo em meios seletivos para Petrotoga. (a) 
Cultivo em meio-P.mexicana - 14 dias de incubação (600x); (b) Cultivo em meio-P.olearia - 
14 dias de incubação (600x). As setas indicam os morfotipos com toga.  

  

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O isolamento dos morfotipos de interesse crescidos nos meios líquidos 

P.olearia e P.mexicana foi feito nos mesmos meios, porém sólidos. 

As placas inoculadas foram incubadas por aproximadamente 35 dias, em 

jarra de anaerobiose (Oxoid - 2,5 litros) com atmosfera gerada por sachê AnaeroGen 

(Oxoid). Após esse período foi verificado o surgimento de colônias isoladas nas 

semeaduras feitas em meio P.mexicana-sólido. 

Das colônias isoladas (figura 9), três foram escolhidas para posterior cultivo e 

foram nomeadas como segue: MG414-01, MG414-02 e MG414-03. Estes isolados 

foram semeados em meio P.mexicana-líquido, tendo apresentado crescimento 

abundante, como se pode observar nas figuras 10, 11 e 12. 
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Figura 9 - Colônias crescidas em meio P.mexicana-sólido após 35 dias de incubação, em 
anaerobiose, a 60ºC. (a) Imagem da placa de semeadura, aberta em fluxo laminar. (b) 
Aumento da imagem “a” com destaque para região delimitada, demonstrando as colônias 
obtidas. 

  

(a) (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 10 - Fotomicrografia do isolado MG414-01 cultivado em meio P.mexicana - 10 dias de 
incubação (1000X). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 11 - Fotomicrografia do isolado MG414-02 cultivado em meio P.mexicana - 10 dias de 
incubação (1000X). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 12 - Fotomicrografia do isolado MG414-03 cultivado em meio P.mexicana - 10 dias de 
incubação (1000X). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Posteriormente, foram cultivados outros dois isolados desta semeadura, 

MG414-04 e MG414-05, mantidos também à temperatura de 60°C. 

Destes cinco isolados obtidos, apenas MG414-03 permaneceu viável ao até o 

término deste trabalho. 

A manutenção das culturas-estoque por criopreservação (alíquotas 

acondicionadas em frascos de vidro, adicionados de glicerol estéril na proporção de 

1:1 e mantidos a -20oC) não mostrou-se adequada, visto que não houve 

recuperação das mesmas. Desse modo, optou-se por manter as culturas-estoque 

em meio líquido, incubadas a 60oC, sendo renovadas a cada dois meses. 

Futuramente será testada a preservação das mesmas por liofilização, conforme 

Paoli (64)  

 

4.2 Identificação e caracterização das linhagens isoladas. 

O DNA dos cultivos iniciais realizados com os meios seletivos P.olearia e 

P.mexicana foi extraído para a análise do DNAr 16S com o objetivo de se avaliar a 

eficiência dos meios quanto à seleção e possível isolamento de bactérias do filo 

Thermotogae.  

Dez clones obtidos a partir do cultivo em meio P.olearia e 10 clones a partir 

do meio P.mexicana foram sequenciados e analisados, como apresentado na tabela 

18.  

Tabela 18 - Identidade das sequências do DNAr 16S dos clones obtidos a partir dos 
cultivos preparados com os meios P.olearia e P.mexicana, analisadas no 
Banco Genômico NCBI. 

Cultura Clone Similaridade 
Query Coverage 

(%) 

Identidade 

(%) 

Cultivo em meio 

P.olearia 

C1 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C2 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C3 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
98 99 

C4 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

(Continua) 
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Tabela 18 - Identidade das sequências do DNAr 16S dos clones obtidos a partir dos 
cultivos preparados com os meios P.olearia e P.mexicana, analisadas no 
Banco Genômico NCBI. 

(Continuação) 

Cultura Clone Similaridade 
Query 

Coverage (%) 

Identidade 

(%) 

Cultivo em meio 

P.olearia 

C5 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C6 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C7 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C8 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
95 99 

 

C9 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C10 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

Cultivo em meio 

P.mexicana 

C1 Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 
type strain DSM10691T 

97 99 

C2 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 97 

C3 Esta sequencia não foi gerada. - - 

C4 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
99 99 

C5 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C6 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C7 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C8 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C9 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
97 99 

C10 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, 

type strain DSM10691T 
98 99 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Constatou-se que os meios de cultura P.olearia e P.mexicana favoreceram a 

seleção exclusiva de bactérias do gênero Petrotoga, possivelmente da espécie P. 

miotherma (DSM 10691), uma vez que as sequências analisadas acusaram 

identidade de 97% a 99% com a referida espécie. 
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A análise do DNAr 16S dos isolados MG414-01, MG414-02, MG414-03 (já 
apresentados no item 4.2.1) também foi realizada. Cinco clones de cada isolado 
foram escolhidos para a análise das sequências, conforme mostrado na tabela 19. 

Tabela 19 - Identidade das sequências do DNAr 16S dos isolados  MG414-01, MG414-
02, MG414-03, analisadas no Banco Genômico NCBI. 

Isolado Clone Similaridade 
Query Coverage 

(%) 

Identidade 

(%) 

MG01 

C1 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
98 99 

C2 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C3 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C4 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C5 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

MG02 

C1 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C2 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C3 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
95 99 

C4 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C5 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

MG03 

C1 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C2 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 98 

C3 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

C4 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 98 

C5 
Petrotoga miotherma partial 16S rRNA gene, type 

strain DSM10691T 
97 99 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Verificou-se que todos os clones sequenciados, obtidos a partir dos isolados 

MG414-01, MG414-02, MG414-03, acusaram similaridade com a espécie Petrotoga 

miotherma (DSM 10691), apresentando identidade que variou de 98% a 99%. 
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Ainda que a uma identidade maior que 97% entre as sequências de DNAr 

16S de dois espécimes seja necessária para a confirmação de mesma espécie, a 

classificação neste nível taxonômico exige também a realização de outros testes 

fisiológicos, bioquímicos, morfológicos, quimiotaxonômicos, bem como outros testes 

genotípicos, como o de hibridização DNA-DNA. (65) Deste modo, com base no 

sequenciamento DNAr 16S realizado pelo presente trabalho, por ora pode-se afirmar 

que os isolados MG414-01, MG414-02 e MG414-03 são membros do gênero 

Petrotoga. 

 

4.2.1 Identificação e caracterização do isolado MG414-03 pelo Instituto Leibniz-
DSMZ. 

Posteriormente ao sequenciamento do DNA 16S dos isolados realizado neste 

trabalho, uma amostra do isolado MG414-03 foi encaminhada ao Instituto Leibniz-

DSMZ, na Alemanha, para a mesma análise. O resultado desta análise constatou 

que esta linhagem possui semelhança de 99,2% com a espécie Petrotoga 

miotherma (tabela 20).  
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Tabela 20 - Valores de similaridade do gene DNAr 16S para o isolado MG414-03        
(ID 13-938) e linhagens relacionadas, com base na comparação da 
sequência completa. 

Linhagens testadas 
Similaridade da sequência para 

o gene DNAr 16S  do isolado (%) 

Isolado MG414-03 (ID 13-938) 100.0 

Petrotoga mexicana MET12T (42) 98.1 

Petrotoga halophila MET-BT (43) 98.9 

Petrotoga miotherma DSM 10691T (39) 99.2 

Petrotoga mobilis DSM 10674T (40) 97.6 

Petrotoga sibirica SL25T (41) 97.9 

Petrotoga olearia SL24T (41) 98.3 

 Fonte: DSMZ (79).  

 

4.2.2 Caracterização por técnica de coloração diferencial de Gram.  

Seguindo o protocolo para o teste de coloração diferencial de Gram, 

constatou-se que MG414-03 é uma bactéria Gram-negativa, conforme as imagens 

obtidas por microscopia de campo claro (figura 13). A linhagem Petrotoga mexicana-

DSM14811 foi usada como padrão de comparação, demonstrada na figura 14, e é 

descrita como espécie Gram-negativa. (42) 

Os outros isolados MG414-01, MG414-02 e MG414-04 não se mantiveram 

viáveis até a data da caracterização pela coloração de Gram. 
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Figura 13 - Microscopia de campo claro do isolado MG414-03, corado pela Técnica de Coloração 
Diferencial de Gram (1000x). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 14 - Microscopia de campo claro da linhagem Petrotoga mexicana (DSM 14811) corada pela 

Técnica de Coloração Diferencial de Gram (1600x). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na figura 14 pode-se perceber que a linhagem de Petrotoga mexicana - DSM 

14811, descrita como Gram-negativa, adquire a coloração rosada do contracorante 

safranina, através do método de Gram. A mesma coloração pode ser observada 

para MG414-03 (Figura 13), indicando que esta também é Gram-negativa. 

As espécies do filo Thermotogae são todas descritas como Gram-negativas; 

entretanto, apesar de serem didérmicas, suas membranas externas não contêm 

lipolissacarídeos. (66) 

 

4.3 Testes de crescimento do isolado MG414-03 frente a algumas 

variáveis. 

Os testes de crescimento do isolado MG414-03 frente às variáveis 

temperatura, salinidade e fonte de carbono, foram realizados em meio P.miotherma-

DSMZ, em condições de anaerobiose. Os dados demonstrados nos gráficos de 

Densidade Óptica - D.O. em função do Tempo de Incubação são os valores 

absolutos de D.O.. As Taxas de Crescimento (µ) foram obtidas a partir da conversão 

destes valores em logaritmos neperianos - ln (D.O.), e analisadas em gráfico 

semilogarítmico - ln (D.O.) x Tempo (h).  

 

4.3.1 Teste com diferentes temperaturas. 

Os cultivos do isolado MG414-03 nas temperaturas de 40°C, 60°C e 80°C 

foram acompanhados pela contagem do número total de células e pela 

correspondente densidade óptica do meio de cultura (figura 15) ao longo de nove 

dias. 
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Figura 15 - Comparação entre os cultivos do isolado MG414-03 nas temperaturas de 40°C, 60°C e 
80°C. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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De acordo com o gráfico da figura 15, pode-se perceber que os cultivos 

incubados à temperatura de 60°C favoreceram o crescimento de MG414-03, devido 

à maior Taxa de Crescimento observada em ambos os métodos de 

acompanhamento (Contagem de Células e medida da Densidade Óptica). 

Nas tabelas 21 e 22 podem ser comparados os valores de Taxa de 

Crescimento e Saturação, calculados para as três temperaturas testadas a partir da 

variação do número de células e da densidade óptica ao longo do tempo.  

Tabela 21 - Comparação dos Parâmetros Microbiológicos das Curvas de Crescimento 
do Teste de Temperaturas, por contagem de células totais em Câmara de 
Neubauer. 

Parâmetros T=40°C T=60°C T=80°C 

Taxa de Crescimento [(log (Cél/mL))/h] 0,010 ± 0,001 0,026 ± 0,001 - 

Saturação [log (Cél/mL)] 7,42 ± 0,01 8,79 ± 0,02 - 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 22 - Comparação dos Parâmetros Microbiológicos das Curvas de Crescimento 
do Teste de Temperaturas, por Densidade Óptica. 

Parâmetros T=40°C T=60°C T=80°C 

Taxa de Crescimento [(log (U.D.O/mL))/h)] 0,03 ± 0,07 0,06 ± 0,09 - 

Saturação (U.D.O) 0,272 ± 0,063314 0,562 ± 0,124105  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observamos que o isolado MG414-03 apresentou crescimento nas 

temperaturas de 40°C e 60°C, mas não em 80°C. Na temperatura de 60°C 

observou-se a maior taxa de crescimento e saturação do cultivo, assim, esta 

temperatura foi fixada para os demais testes de crescimento, nos quais a salinidade 

e a fonte de carbono foram variadas. Esse resultado permite classificar o isolado 

MG414-03 como termofílico, uma vez que apresentou temperatura ótima acima de 

45oC e abaixo de 80oC. (59) 

O isolado MG414-03 se desenvolveu em temperatura semelhante às das 

outras espécies de Petrotoga, descritas na literatura como termofílicas. As linhagens 

como Petrotoga mobilis-DSM 10674 (40) e Petrotoga halophila-DSM 16923 (43) 

também apresentaram a temperatura de 60°C como ótima de crescimento. 

Petrotoga olearia-DSM 13574 (41), Petrotoga sibirica-DSM 13575 (41), Petrotoga 

miotherma- ATCC 51224 (39) e Petrotoga mexicana-DSM14811 (42) apresentaram 

uma temperatura ótima de 55°C. 
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4.3.2 Teste com diferentes concentrações de NaCl. 

Os cultivos do isolado MG414-03 nas concentrações de NaCl de 20 g/L, 40 

g/L, 70 g/L e 100 g/L, foram acompanhados pela Densidade Óptica do meio ao longo 

de nove dias (figura 16). 

 

Figura 16 - Comparação dos cultivos do isolado MG414-03 nas salinidades de 20 g/L, 40 g/L, 70 g/L e 
100 g/L de NaCl. Cultivos incubados em anaerobiose e a 60

o
C.  

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

D
e
n
s
id

a
d
e
 Ó

p
ti
c
a
 -

 D
.O

.

Tempo (h)

Salinidade (NaCl):

 20 g/L

 40 g/L

 70 g/L

 100 g/L

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Comparando o comportamento dos cultivos demonstrados no gráfico acima, 

percebe-se que houve crescimento de MG414-03 nas concentrações de 20 g/L, 40 

g/L e 70 g/L e um crescimento discreto na concentração de 100 g/L. 
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Na tabela 23 podem ser comparados os valores de Taxa de Crescimento e 

Saturação, para as quatro salinidades testadas. 

Tabela 23 - Comparação dos Parâmetros Microbiológicos das Curvas de Crescimento 
do Teste de Salinidade - NaCl, por Densidade Óptica. 

Parâmetros 20g/L 40 g/L 70g/L 100g/L 

Taxa de Crescimento 

 [(log (U.D.O/mL))/h] 
0,05 ± 0,06 0,1 ± 0,2 0,04 ± 0,05 0,01 ± 0,06 

Saturação (U.D.O) 0,53 ± 0,07 0,5 ± 0,1 0,35 ± 0,01 0,19 ± 0,04 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com os dados acima, o isolado MG414-03 apresentou crescimento 

nas salinidades de 20 a 70 g/L de NaCl, sendo que na salinidade de 40g/L (4%) 

observou-se a maior taxa de crescimento, com saturação de 0,5 ± 0,1 (U.D.O.). Esse 

dado permite afirmar que este isolado é um halófilo discreto, definido como aquele 

que requer uma concentração baixa de NaCl (1 a 6%) para seu crescimento. O 

discreto aumento da densidade óptica no cultivo a 100g/L de NaCl juntamente com a 

baixa densidade celular observada na microscopia não permitem afirmar que houve 

crescimento nesta concentração. Nesse caso, para confirmação do crescimento, 

seria necessário realizar a contagem de células totais e viáveis. 

 As bactérias Petrotoga olearia-DSM 13574 (41) e Petrotoga miotherma-

ATCC 51224 (39) apresentaram crescimento ótimo quando cultivadas em salinidade 

de 2% de NaCl. Outras espécies de Petrotoga apresentaram crescimento ótimo em 

diferentes salinidades (% de NaCl): P. sibirica-DSMZ 13575, a 1% (41); P.mobilis-

DSM 10674 (40), a 3-4%; P.halophila-DSM 16923 (43),  4-6%; P.mexicana-

DSM14811, (42) a 3%; P. japonica sp. nov.-NBRC 108752 (44), a 0,5%. 

 

4.3.3 Teste com diferentes fontes de carbono. 

A figura 17 apresenta as curvas de crescimento do isolado MG414-03, 

acompanhadas pelas variações da densidade óptica, quando cultivado com as 

seguintes principais fontes de carbono: maltose, sacarose, xilose, xilana. Também 

foram preparados cultivos sem adição de fonte de carbono principal.  

 

 



88 
 

 

Figura 17 - Comparação dos cultivos do isolado MG414-03 em diferentes fontes de carborno 
(sacarose, xilose, maltose e xilana). Cultivos incubados em anaerobiose e a 60

o
C. A linha 

na cor preta representa o cultivo-controle, sem fonte de carbono principal adicionada ao 
meio. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Pela comparação da densidade óptica dos cultivos, demonstrada no gráfico 

acima, percebe-se que houve crescimento nos meios de cultura preparados com 

xilose, maltose e sacarose. O cultivo com xilana não apresentou crescimento 

detectável, observando apenas uma pequena variação da densidade óptica ao longo 

das medidas; além disso, a xilana, quando adicionada ao meio, causou turbidez, 

dificultando a precisão das medidas de densidade óptica. Nota-se que, além da 

densidade óptica inicial dos cultivos não ser idêntica, a densidade óptica inicial para 

o cultivo-teste com sacarose apresenta valor negativo, em relação aos demais testes 

com fontes de carbono principais. 

Na tabela 24 podem ser comparados os valores de Taxa de Crescimento e 

Saturação, para as cinco fontes de carbono testadas. 
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Tabela 24 - Comparação dos Parâmetros Microbiológicos das Curvas de Crescimento 
do Teste com Fontes de Carbono Principal, por Densidade Óptica. 

Parâmetros Xilose Maltose Sacarose Xilana SFC1 

Taxa de 

Crescimento 

 [(log (U.D.O/mL))/h] 

0,03 ± 
0,03 

0,08 ± 
0,18 

0,044 ± 
0,002 

- 0,1 ± 0,2 

Saturação (U.D.O.) 0,9 ± 0,1 
0,58 ± 
0,07 

0,64 ± 
0,02 

- 
0,20 ± 
0,02 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
1. SFC: Cultivo Sem Fonte de Carbono Principal. 

 

O isolado MG414-03 utilizou pelo menos três das quatro fontes testadas, 

apresentando maior taxa de crescimento nos cultivos suplementados com maltose. 

O valor recuperado nas análises dos cultivos sem fontes de carbono principal (SFC) 

de 0,1 ± 0,2 [(log (U.D.O/mL)h-1], foi desprezado devido ao baixo rendimento obtido no 

cultivo, com saturação de apenas 0,20 ± 0,02 (U.D.O.). Os altos valores observados nos 

erros das taxas de crescimento são provocados pelas propagações de erros nos 

cálculos efetuados. 

Segundo a literatura, as linhagens Petrotoga olearia-DSM 13574 (41), 

Petrotoga mexicana-DSM14811, (42), Petrotoga mobilis-DSM 10674 (40) e 

Petrotoga halophila-DSM 16923 (43), também utilizam xilose, maltose e sacarose 

como fonte de carbono. Todas estas, exceto Petrotoga miotherma-ATCC 51224 

(39), utilizam xilana. Petrotoga sibirica-DSM 13575 (41) não utiliza apenas xilose dos 

carboidratos testados neste trabalho. Todas as linhagens citadas, inclusive o isolado 

MG414-03, utilizam glicose. A tabela 25 compara os dados obtidos para o isolado 

MG414-03 com os registrados na literatura para as espécies de Petrotoga, quanto 

ao crescimento observado em meios com diversas fontes de carbono.  
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Tabela 25 - Comparação entre fontes de carboidratos consumidas pelas espécies de 
Petrotoga e o isolado MG414-03. 

Espécies Glicose Xilose Maltose Sacarose Xilana Celulose
a
 

P. olearia (41) + + + + + - 

P. sibirica (41) + - + + + - 

P. mexicana (42) + + + + + nd 

P. mobilis (40) + + + + + - 

P. halophila (43) + + + + + nd 

P. japonica (44) + + + + + nd 

P. miotherma 
(39) 

+ + + + nd nd 

Isolado 
MG414-03 

+ + + + - -
b
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
+. crescimento em meio contendo a fonte de carbono; –. ausência de crescimento 

em meio contendo a fonte de carbono; nd. não determinado.    
a
 . Os artigos não discriminam o tipo de celulose utilizada. 

b
 . Resultado apresentado no item 4.5.2 deste trabalho. 

 

De acordo com a tabela acima, comparando os dados disponíveis na 

literatura para as espécies de Petrotoga com o dados obtidos para o isolado MG414-

03, percebe-se que MG414-03 cresce em adição dos mesmos substratos que as 

outras espécies descritas, com exceção a xilana substrato que também não é 

utilizado por P. miotherma. 

 

4.4 Teste de sensibilidade a antibióticos 

Os antibióticos testados têm espectro de ação sobre bactérias gram-

negativas e gram-positivas e mecanismos de ação variados, conforme descrição a 

seguir, baseada em Brooks e colaboradores. (67) 

Cloranfenicol: originalmente produzido por Streptomyces venezuelae, hoje é 

fabricado sinteticamente. Liga-se a subunidade 50S do ribossomo, interferindo na 

ligação de novos aminoácidos à cadeia peptídica em formação, devido à inibição da 

peptiltransferase. É bacteriostático e o crescimento recomeça quando se interrompe 

a administração. Não é mais o antibiótico de escolha para nenhuma infecção. A 

resistência ao cloranfenicol é decorrente da destruição do fármaco por uma enzima 

(cloranfenicol acetiltransferase) que está sob controle de plasmídeos. 
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Ampicilina: um tipo de penicilina, atua na inibição da parede celular, inibindo 

as enzimas da transpeptidação. Tem atividade relativamente alta contra 

microrganismos gram-positivos e gram-negativos, porém é destruída pelas -

lactamases. 

Vancomicina: um glicopeptídeo, é produzido pelo Streptomyces orientalis. É 

bactericida contra estafilococos, alguns clostrídeos e certos bacilos. Inibe os 

estágios iniciais da síntese do peptídeoglicano da parede celular.  

Canamicina: um aminoglicosídeo, inibe a síntese de proteínas das bactérias 

por sua ligação com a subunidade 30S do ribossomo, impedindo a síntese correta 

do peptídeo com consequente formação de uma proteína não funcional. Este e 

outros aminoglicosídeos são mais utilizados contra bactérias gram-negativas ou 

quando há suspeita de sepse. Limita-se principalmente ao uso tópico em superfícies 

infectadas. 

Os testes de sensibilidade aos antibióticos descritos foram avaliados pela 

variação da densidade óptica em cultivos em meio líquido P.miotherma-DSMZ, ao 

longo de oito dias. 

As figuras 18 à 21 apresentam os resultados observados nos cultivos com a 

adição de diferentes concentrações dos antibióticos ampicilina, cloranfenicol, 

canamicina e vancomicina, respectivamente.  

Pode-se notar nos gráficos seguintes a diferença entre os valores iniciais de 

densidade óptica. Desta forma, foi comparado o comportamento de cada cultivo-

teste com o comportamento dos cultivos Controle Positivo - CP(+) e Controle 

Negativo - CN(-), sendo analisada a ausência de crescimento, a inibição temporária 

do crescimento ou o crescimento discreto, frente às diferentes concentrações do 

antibiótico testado. Também serão consideradas as medidas de D.O. efetuadas até 

o tempo aproximado de 79 horas de cultivo. Neste mesmo período de 79 horas, a 

maioria dos cultivos acompanhados nos testes anteriores já haviam atingido fases 

avançadas de crescimento, nas quais era evidente a adaptação do isolado à 

condição testada. Assim, se houver inibição do isolado pelo antibiótico, poderá ser 

observada neste período. 
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Figura 18 - Comparação entre cultivos do isolado MG414-03 em meio com diferentes concentrações 
de Ampicilina (10 µg/mL, 25 µg/mL, 50 µg/mL, 100 µg/mL). CN(-) = controle negativo, sem 
adição de inóculo. CN(+) = controle positivo, com inoculo, sem antibiótico. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No gráfico acima, para o teste realizado com o antibiótico ampicilina (AMP), 

pode-se notar que em todas as concentrações houve crescimento caracterizado 

como discreto, com aumento sutil da D.O. no decorrer do teste, quando comparado 

com o controle positivo - CP(+). 
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Figura 19 - Comparação entre cultivos do isolado MG414-03 em meio com diferentes concentrações 
de Cloranfenicol (10 µg/mL, 25 µg/mL, 50 µg/mL, 100 µg/mL). CN(-) = controle negativo, 
sem adição de inóculo. CN(+) = controle positivo, com inoculo, sem antibiótico. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para o teste realizado com o antibiótico cloranfenicol (CFC), nota-se que 

houve crescimento nos cultivos adicionados de 10 µg/mL, porém, observando as 

barras de erros deste acompanhamento, esse crescimento não pode ser confirmado.  

Os cultivos preparados com 25 µg/mL, 50 µg/mL e 100 µg/mL foram inibidos 

temporariamente durante as primeiras 61 horas de incubação, apresentando uma 

ligeiro aumento da D.O. no tempo 79h.  
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Figura 20 - Comparação entre cultivos do isolado MG414-03 em meio com diferentes concentrações 
de Canamicina (10 µg/mL, 25 µg/mL, 50 µg/mL, 100 µg/mL). CN(-) = controle negativo, 
sem adição de inóculo. CN(+) = controle positivo, com inoculo, sem antibiótico. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para o teste realizado com o antibiótico canamicina (CAN) pode-se notar que 

não houve crescimento sob as concentrações do antibiótico testadas, observando 

que houveram variações mínimas de D.O. ao longo de todos os acompanhamentos, 

mesmo durante o período de 79 horas. 
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Figura 21 - Comparação entre cultivos do isolado MG414-03 em meio com diferentes concentrações 
de Vancomicina (10 µg/mL, 25 µg/mL, 50 µg/mL, 100 µg/mL). CN(-) = controle negativo, 
sem adição de inóculo. CN(+) = controle positivo, com inóculo, sem antibiótico. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

Para o teste realizado com o antibiótico vancomicina (VAN), pode-se notar 

que houve crescimento na concentração de 10 µg/mL, com recuperação de valores 

idênticos de D.O. para os três primeiros pontos do gráfico deste cultivo com o 

Controle Positivo - CP(+). 

Nos demais cultivos feitos com 25 µg/mL, 50 µg/mL e 100 µg/mL de 

vancomicina, pode-se notar um pequeno crescimento observando-se os três 

primeiros pontos dos gráficos. Assim, o comportamento destes pode ser 

caracterizado como crescimento discreto.  
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Para facilitar, esta análise foi sintetizada como apresentado na tabela 26.  

Tabela 26 - Influência dos antibióticos ampicilina, cloranfenicol, canamicina e 
vancomicina no crescimento do isolado MG414-03. 

Antibiótico 
Concentração final do antibiótico no meio de cultura (em µg/mL) 

10 25 50 100 

Ampicilina (+) (+) (+) (+) 

Cloranfenicol * (-) (-) (-) 

Canamicina -- -- -- -- 

Vancomicina + (+) (+) (+) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
-- ausência de crescimento;  (-) inibição temporária;  (+) crescimento discreto;  
+ não inibiu crescimento;  * não confirmado; 

 

 A ausência de crescimento do isolado MG414-03 em todas as concentrações 

testadas foi observada somente para a canamicina. O isolado mostrou ser sensível 

ao cloranfenicol, na concentração de 100 g/mL. Nos cultivos com ampicilina, 

observou-se um crescimento discreto em todas as concentrações testadas. Para 

vancomicina não houve inibição a 10 g/mL, e crescimento discreto para as demais 

concentrações. 

Comparando os resultados apresentados pelo isolado MG414-03 com os 

descritos na literatura para a espécie Petrotoga miotherma, observamos que esta 

teve seu crescimento inibido por Cloranfenicol e Vancomicina na concentração de 

100 µg/mL. (39). As espécies P. mexicana (42) e P. halophila (43) foram testadas 

com os mesmos antibióticos e concentrações que o presente trabalho utilizou. 

Ambas as espécies foram inibidas pelo cloranfenicol, canamicina e vancomicina a 

partir da concentração de 25g/mL. P. mexicana foi inibida pela ampicilina a partir de 

50g/mL. A tabela 27 compara as respostas a alguns antibióticos apresentadas 

pelas espécies de Petrotoga e pelo isolado MG414-03. 

Para efeito de comparação admitiu-se que, tanto para o crescimento discreto 

quanto para a inibição temporária, houve crescimento do isolado mesmo que em 

menor taxa quando comparado com o cultivo sem adição de antibióticos. 
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Tabela 27 - Comparação entre espécies do gênero Petrotoga e o isolado MG414-03, 
quanto à sensibilidade apresentada a alguns antibióticos.  

Espécie 
Antibiótico 

[  ] g/mL 
Ampicilina Cloranfenicol Canamicina Vancomicina Ripamficina Streptomicina Penicilina 

P. olearia (41) 

10 + + 

nd 

+ + + 

nd 
25 + + + + + 

50 + + + + + 

100 + + + + + 

P. sibirica (41) 

10 - - 

nd 

+ + + 

nd 
25 - - + + + 

50 - - - + + 

100 - - - - - 

P. mexicana (42) 

10 + + + + + 

nd nd 
25 + - - - + 

50 - - - - - 

100 - - - - - 

P. mobilis (40) 

10 - - 

nd 

- - - - 

25 

nd nd nd nd nd nd 50 

100 

P. halophila (43) 

10 

nd 

+ + + - 

nd nd 
25 - - - - 

50 - - - + 

100 - - - + 

P. japônica (44) 

10 

nd 

- - - + 

nd nd 
25 - - - + 

50 - - - - 

100 - - - - 

P. miotherma (39) 

10 

nd 
nd 

nd 
nd nd nd 

nd 
25 

50 

100 - - - + 

Isolado MG414-03 

10 + nd - + 

nd nd nd 
25 + + - + 

50 + + - + 

100 + - - + 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
+ crescimento - ausência de crescimento nd - não determinado 

 

4.5 Testes de degradação de Xilana e CarboxiMetilCelulose 

Dois polissacarídeos complexos - xilana e carboximetilcelulose (CMC) - foram 

escolhidos para a realização de testes de degradação enzimática, tendo em vista a 

prospecção da atividade xilanolítica e celulolítica dentre as espécies do gênero 

Petrotoga. A escolha da xilana para a realização do teste de degradação enzimática 

pelo isolado MG414-03 foi feita com base nos resultados registrados na literatura 

para as linhagens Petrotoga mexicana-DSM14811 (42) e Petrotoga mobilis-DSM 

10674. (40) Ambas as linhagens apresentaram crescimento na presença de xilana 

em meio basal contendo extrato de levedura, e a atividade xilanolítica foi medida 

pelo método do ácido dinitrossalicílico (DNS), o mesmo utilizado no presente 

trabalho. A linhagem Petrotoga miotherma-ATCC 51224 não foi testada quanto a 
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este substrato em seu artigo de descrição (39) porém foi utilizada no teste 

comparativo feito por Lien e colaboradores (40), na caracterização da linhagem P. 

mobilis-DSM 10674, apresentando resultado negativo para a degradação da xilana.  

A degradação de celulose em Petrotoga foi avaliada para todas as espécies 

descritas, sendo ausente o crescimento de todas elas em meio contendo esta fonte 

de carbono. Dentre as Thermotogae, há registros de crescimento em meios 

contendo compostos de celulose como fonte de carbono para as linhagens 

Thermotoga marítima, Thermotoga neapolitana, Thermotoga petrophila, 

Fervidobacterium islandicum, Marinotiga camini (35) e Thermosipho sp strain 3. (68) 

 

4.5.1 Ensaios com Petrotoga mexicana (DSM14811) e Petrotoga mobilis 
(DSM10674). 

As linhagens foram cultivadas por 3-4 dias em meio de cultura com os 

substratos, após o qual foram retiradas alíquotas para serem testadas frente à 

reação colorimétrica com o DNS para verificação do consumo do substrato. O ensaio 

foi realizado com dois tipos de amostras: livres de células e com células. Conforme 

já descrito no Item 3.6, também foram incluídos controles: controle do substrato 

utilizado (C.S) e controle do meio (C.M.).  

As tabelas 28 e 29 apresentam os dados do Ensaio DNS e os cálculos das 

concentrações de glicose liberadas durante o teste, para a linhagem P. mexicana 

(DSM 14811), referentes ao substrato CMC e xilana, respectivamente. 
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Tabela 28 - Dados do Ensaio DNS dos cultivos da linhagem P. mexicana (DSM14811) 
com CMC. 

Reação 
Densidade 

Óptica 

Desvio 

Padrão 

Glicose 

liberada (g/L)* 

Desvio 

Padrão 

Branco 5,421E-20 0,003 0,04 0,03 

C.S. - CMC 0,001 0,002 0,05 0,03 

Com 

Células** 

C.M 0,0008 0,002 0,04 0,02 

Amostra + CMC 0,0013 0,0009 0,04 0,02 

Livre de 

Células 

C.M. 0,036 0,006 0,16 0,04 

Amostra + CMC 0,033 0,006 0,15 0,04 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
* Os valores de glicose foram calculados a partir da equação 3 resultante da curva 

de calibração DNS-glicose (item 3.8.1). 
** Extrato do cultivo contendo células ressuspendidas em solução Acetato de Sódio - 

concentração final do tampão de 100mM. 

Tabela 29 - Dados do Ensaio DNS dos cultivos da linhagem P. mexicana (DSM14811) 
com Xilana. 

Reação 
Densidade 

Óptica 

Desvio 

Padrão 

Glicose 

liberada (g/L)* 
Desvio 

Branco 5,421E-20 0,003 0,05 0,06 

C.S. - Xilana 0,03 0,005 0,16 0,06 

Com 

Células** 

C.M. 0,0007 0,002 -0,06 0,02 

Amostra + Xilana 0,04 0,003 0,06 0,02 

Livre de 

Células 

C.M. 0,02 0,008 -0,0002 0,04 

Amostra + Xilana 0,09 0,008 0,25 0,05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
* Os valores de glicose foram calculados a partir da equação 3 resultante da curva 

de calibração DNS-glicose (item 3.8.1). 
** Extrato do cultivo contendo células ressuspendidas em solução Acetato de Sódio - 

concentração final do tampão de 100mM. 

 

De acordo com os cálculos, infere-se que houve atividade enzimática do 

Extrato Livre de Células de P. mexicana (DSM 14811) sobre a fonte de carbono 

Xilana, com a liberação de 0,25 ± 0,05  g/L de glicose no meio (este é 1,56 vezes 

maior que o controle do mesmo substrato no teste). O valor do controle do meio 

correspondente a este ensaio é ínfimo quando comparado ao valor da reação da 

amostra + xilana. 
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Não foi detectada atividade de P. mexicana (DSM 14811) sobre o substrato 

CMC em nenhum dos extratos testados. 

As tabelas 30 e 31 apresentam os dados do Ensaio DNS e os cálculos das 

concentrações de glicose liberadas durante o teste, para a linhagem P. mobilis (DSM 

10674), referentes ao substrato CMC e xilana, respectivamente. 

Tabela 30 - Dados do Ensaio DNS dos cultivos com CMC da linhagem P. mobilis 
(DSM10674). 

Reação 
Densidade 

Óptica 

Desvio 

Padrão 

Glicose 

liberada (g/L)* 
Desvio 

Branco 5,421E-20 0,003 0,05 0,06 

C.S. - CMC 0,001 0,002 0,05 0,05 

Com 

Células** 

C.M. 0,0006 0,002 0,05 0,02 

Amostra + CMC 0,001 0,001 0,05 0,02 

Livre de 

Células 

C.M. 0,027 0,002 0,13 0,02 

Amostra + CMC 0,07 0,009 0,26 0,05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
* Os valores de glicose foram calculados a partir da equação 3 resultante da curva de 

calibração DNS-glicose (item 3.8.1). 
** Extrato do cultivo contendo células ressuspendidas em solução Acetato de Sódio - 

concentração final do tampão de 100mM. 
 

Tabela 31 - Dados do Ensaio DNS dos cultivos da linhagem P. mobilis (DSM10674) em 
meio com Xilana. 

Reação 
Densidade 

Óptica 

Desvio 

Padrão 

Glicose 

liberada (g/L)* 
Desvio 

Branco 5,421E-20 0,003 0,05 0,06 

C.S. - Xilana 0,03 0,005 0,16 0,06 

Com 

Células** 

C.M. -0,0006 0,0008 -0,07 0,02 

Amostra + Xilana 0,033 0,005 0,05 0,04 

Livre de 

Células 

C.M. 0,025 0,005 0,02 0,03 

Amostra + Xilana 0,156 0,002 0,46 0,04 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
* Os valores de glicose foram calculados a partir da equação 3 resultante da curva 

de calibração DNS-glicose (item 3.8.1). 
** Extrato do cultivo contendo células ressuspendidas em solução Acetato de Sódio - 

concentração final do tampão de 100mM. 
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Ao analisar os valores calculados para o teste com a linhagem P. mobilis 

(DSM 10674), pode-se observar atividade sobre o substrato CMC, no Extrato Livre 

de Células, ao valor de 0,26 ± 0,05 g/L de glicose liberada na reação. Este valor é 

aproximadamente 2 vezes maior que o valor calculado para o controle do meio  

(C.M.= 0,13 ± 0,02 g/L), e 5,2 vezes maior que o valor calculado para o controle do 

mesmo substrato (C.S.= 0,05 ± 0,05 g/L). A literatura registra a ausência de 

crescimento desta mesma linhagem - Petrotoga mobilis-DSM 10674 - em meio com 

celulose (40), sem especificar o tipo de celulose usado, ou seja, se foi na forma 

solúvel, como é o caso da carboximetilcelulose (CMC), um polímero derivado da 

celulose. A maior parte dos ensaios de atividade celulolítica por microrganismos 

utiliza CMC (celulose amorfa) ou Avicel (celulose microcristalina) (62) para a busca 

de, respectivamente, endoglucanases ou exoglucanases (ambas são tipos de 

celulases). (69-70) Desse modo, seria necessário repetir os ensaios de degradação 

de CMC, testando-se também outras condições de salinidade e temperaturas, por 

exemplo, para a confirmação da degradação da CMC por esta linhagem. 

Ao analisar os valores calculados para o ensaio com substrato xilana, 

constatou-se que houve atividade enzimática no Extrato Livre de Células de 

P.mobilis (DSM 10674), num valor de 0,46 ± 0,04 g/L de glicose. Este valor é 

aproximadamente 23 vezes maior que o controle do mesmo meio de cultura (0,02 ± 

0,03 g/L), e 2,87 vezes maior que o controle de substrato (0,16 ± 0,06 g/L) 

correspondente. 

Para fins de comparação, a tabela 32 foi elaborada contrapondo as linhagens 

P. mexicana (DSM 14811) e P. mobilis (DSM 10674) com relação ao açúcar redutor 

liberado nas reações dos Extratos Livre de Células. 

Tabela 32 - Comparação entre as quantidades de glicose liberada (g/L) nas reações dos 
extratos livres de células de P. mexicana (DSM 14811) e P. mobilis (10674) 
com os substratos CMC e xilana. 

Amostra 

verificada 
Substrato 

P. mexicana (DSM 14811) 

(Glicose em g/L) 

P. mobilis (DSM 10674) 

(Glicose em g/L) 

Extrato livre 

de células 
CMC 0,15±0,04 (*C.M.=0,16±0,04) 0,26±0,5 (*C.M.=0,13±0,02) 

Extrato livre 

de células 
Xilana 0,36±0,07 (*C.M.=0,11±0,07) 

0,46±0,04 

(*C.S.=0,16±0,06) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
*  Os valores entre parênteses referem-se aos valores dos controles do Meio (C.M.) 

ou do substrato (C.S.), para efeito de comparação.  
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A tabela 33 apresenta os valores de atividade enzimática expressos em 

unidade de atividade enzimática (U), cuja equação utilizada no cálculo está 

demonstrada no item 3.8.3. 

Tabela 33 - Atividade enzimática das linhagens P. mexicana DSM14811 e P. mobilis 
DSM10674 sobre os substratos xilana e CMC, expressas em [U/L]. 

Amostra verificada (extrato 

livre de células) 
Substrato Atividade enzimática (U/L)  

P. mexicana (DSM 14811) Xilana 70 ± 17  

P. mobilis (DSM 10674) 
Xilana 127 ± 16  

CMC 73 ± 18  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 

A atividade enzimática sobre a xilana com valores expressos em U, dentre as 

Thermotogae, foi relatada para Thermotoga hypogea (61), uma espécie isolada de 

reservatório de petróleo, cujos extratos livre de células e com células  apresentaram 

valores de atividade de 93 U/L e 81 U/L, respectivamente. Estes valores, em termos 

de grandeza, são próximos dos obtidos neste trabalho, para P.mobilis (DSM 10674). 

Outras espécies bacterianas, como Thermomonospora sp (71), um actinomiceto 

alcalo-termofílico, e Bacillus subtilis (72), isolado a partir de sedimento estuarino na 

Índia, apresentaram atividade xilanolítica 125 U/mL e 126 U/mL (extratos livre de 

células) em cultivos aeróbios, respectivamente. A espécie Thermomonospora sp. 

também demonstrou atividade celulolítica de 23 U/mL em substrato CMC. (73) 

Comparado com estes valores, as atividades enzimáticas observada em T. hypogea 

por Fardeau e colaboradores (61) e em P. mobilis, no presente trabalho, parecem 

ser discretas. Ainda que discreta, os resultados obtidos neste trabalho com 

Petrotoga mobilis (DSM 10674) fornecem uma evidência para a atividade celulolítica 

desta espécie, que poder ser por uma celulase do tipo endoglucanase, já que atuou 

sobre uma celulose amorfa (carboximetilcelulose). 
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4.5.2 Ensaio com o Isolado MG414-03. 

O ensaio DNS para degradação de substratos foi realizado com o isolado 

MG414-03, seguindo o mesmo planejamento descrito no item 4.5.1, exceto a 

inclusão de mais um controle no ensaio: a amostra, na forma de extrato com células 

ou sem células, sem a adição do substrato.  

As tabelas 34 e 35 apresentam os dados do Ensaio DNS e os cálculos das 

concentrações de glicose liberadas durante o teste, para o isolado MG141-03, 

referentes ao substrato CMC e xilana, respectivamente. 

Tabela 34 - Dados do Ensaio DNS dos cultivos do isolado MG414-03 em meio com 
CMC. 

Reação 
Densidade 

Óptica 

Desvio 

Padrão 

Glicose 

liberada 

(g/L)* 

Desvio 

Padrão 

Branco 
-5,3571E-

06 
0,001094 0,04 0,02 

C.S. - CMC 0,001 0,003 0,05 0,03 

Com 

Células** 

C.M. 0,0026 0,0006 0,05 0,02 

Amostra sem CMC 0,005 0,002 0,06 0,02 

Amostra + CMC 0,004 0,001 0,05 0,02 

Livre de 

Células 

C.M. 0,05 0,01 0,22 0,07 

Amostra sem CMC 0,12 0,03 0,5 0,1 

Amostra + CMC 0,027 0,005 0,14 0,04 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
* Os valores de glicose foram calculados a partir da equação 4 resultante da curva 

de calibração DNS-glicose (item 3.8.2). 
** Extrato do cultivo contendo células ressuspendidas em solução Acetato de Sódio - 

concentração final do tampão de 100mM. 
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Tabela 35 - Dados do Ensaio DNS dos cultivos do isolado MG414-03 em meio com 
Xilana. 

Reação 
Densidade 

Óptica 

Desvio 

Padrão 

Glicose 

liberada 

(g/L)* 

Desvio 

Padrão 

Branco 
-5,3571E-

06 
0,001094 0,04 0,02 

C.S. - Xilana 0,0311 0,0006 0,16 0,02 

Com 

Células** 

C.M. 0,001 0,001 0,05 0,02 

Amostra sem Xilana -8,7E-05 0,00127 0,04 0,02 

Amostra + Xilana 0,037 0,003 0,18 0,03 

Livre de 

Células 

C.M.  0,20 0,07 0,8 0,3 

Amostra sem Xilana 0,102 0,009 0,41 0,06 

Amostra + Xilana 0,27 0,03 1,0 0,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
* Os valores de glicose foram calculados a partir da equação 4 resultante da curva 

de calibração DNS-glicose (Item 3.8.2). 
** Extrato do cultivo contendo células ressuspendidas em solução Acetato de Sódio - 

concentração final do tampão de 100mM. 

 

Analisando os dados apresentados na tabela 34, verificou-se que não houve 

atividade enzimática de nenhum dos extratos do isolado MG414-03 sobre o CMC. 

Os valores de glicose liberada nestas reações foram baixos e muito próximos aos 

valores dos controles (do meio e do substrato). O mesmo foi observado no teste com 

a xilana (tabela 35), cujos valores de glicose detectados nas reações da xilana com 

os extratos livre e com células foram muito próximos aos detectados nos controles. 

Com base nestes resultados, conclui-se que o isolado MG414-03, nas 

condições testadas, não degradou os substratos xilana e CMC.  

Dentre as seis bactérias do gênero Petrotoga citadas na literatura, cinco delas 

degradam xilana em suas reações metabólicas. Como já comentado no início do 

item 4.5, a linhagem Petrotoga mobilis-DSM10674, em teste realizado por Lien e 

colaboradores (40), não degradou a xilana em condições ótimas de crescimento. 
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4.6 Descrição do Isolado MG414-03. 

Isolado a partir do fluído água-óleo do reservatório de Miranga (UO-

PETROBRAS). As células de MG414-03 têm forma de bastonete e são envolvidas 

por uma estrutura semelhante a uma bainha, chamada toga, que é característica da 

ordem Thermotogales (figura 22). Células coram como Gram-negativas. Suas 

células medem de 0,8-4,0 µm de comprimento (comprimento médio: 1,8±0,5 µm) por 

0,4-1,1 µm de largura (largura média: 0,7±0,1 µm) , podendo ser individuais ou 

formar filamentos. Motilidade foi observada em células individuais e em arranjos de 

dois. Células e togas desenvolvem formas esféricas na fase estacionária (figura 23). 

Endósporos não foram observados em nenhuma fase de crescimento ou em 

qualquer meio testado. Forma colônias circulares lisas, com borda lisa, 

transparentes, com diâmetro máximo de 1,0 mm. O isolado é anaeróbio estrito e se 

desenvolve nas temperaturas de 40°C e 60°C, com melhor crescimento em 60°C, e 

em concentração de cloreto de sódio de 2% até 7%, com ótimo de crescimento em 

4%. Utiliza glicose, xilose, maltose e sacarose como fontes de carbono, mas não 

utiliza xilana e carboximetilcelulose (CMC). É inibido pelos antibióticos canamicina, e 

cloranfenicol nas concentrações de 10 µg/mL e 100 g/mL, respectivamente. A 

tabela 36 compara algumas das características do isolado MG414-03 com outras 

espécies de Petrotoga. 
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Figura 22 - Fotomicrografia de contraste de fase do isolado MG414-03 em 3-4 dias de cultivo em meio 
P. miotherma-DSMZ. Aumento: 1600x. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 23 - Fotomicrografia de contraste de fase do isolado MG414-03 em 3-4 dias de cultivo em meio 
P. miotherma-DSMZ. Aumento: 640x. As setas indicam as formas esféricas do isolado. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 36 - Comparação de algumas características fisiológicas e morfológicas entre espécies de Petrotoga e o isolado MG414-03. 

Espécies 
Salinidade 

(%) 
[Ótimo] 

Temperatura 
(°C) [Ótimo] 

Comprimento 
(µm) 

Largura 
(µm) 

Mobilidade 
Corpos 

Esféricos 
Anaeróbio 

Estrito 
Tiossulfato 
de Sódio(a) 

Extrato de 
Levedura(b) 

P. olearia (41) 0,5-8 [2] 37-60 [55] 0,9 - 2,5 0,3 - 0,6 + - + - +(b) 

P. sibirica (41) 0,5-7 [1] 37-55 [55] 0,9 - 2,5 0,3 - 0,6 + - + - +(b) 

P. mexicana (42) 1-20 [3] 25-65 [55] 1,4 - 5 0,5 - 0,7 + nd + + nd 

P. mobilis (40) 0,5-9 [3-4] 40-65 [58-60] 1,0 - 50 0,5 - 1,0 + - + + +(c) 

P. halophila (43) 0,5-9 [4-6] 45-65 [60] 2,0 - 45 0,5 - 0,7 - + + - + 

P. japonica (44) 
 

0,5-9 [0,5] 40-65 [60] 2,5 - 7,0 0,25 - 0,75 + + nd + +(c) 

P. miotherma (39) 0,5-10 [2] 35-65 [55] 2 - 7,5 0,6 - + + nd +(b) 

Isolado 
MG414-03 

2,0-7,0 [4] 40- 60 -[60] 0,8 - 4,0 0,4 - 1,1 + + + nd nd 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
(a)

 Usa tiossulfato de sódio como aceptor de elétrons. 
(b)

 Necessita do extrato de levedura para crescer. 
(c)

 A adição do composto ao cultivo aumenta o rendimento celular. 
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5 CONCLUSÕES 

 Os meios de cultura selecionados na literatura – meio P.olearia e meio 

P.mexicana - foram eficientes para o isolamento de linhagens de Petrotoga a 

partir das amostras de fluidos água/óleo do reservatório estudado. 

 A análise do DNAr 16S e os resultados obtidos a partir de alguns testes 

metabólicos realizados permitem concluir que o isolado MG414-03 pertence ao 

gênero Petrotoga. A alta similaridade deste isolado com a espécie P. miotherma, 

observada a partir do DNAr 16S, deve ser confirmada com outros testes 

genotípicos e fenotípicos. 

 O isolado MG414-03 apresentou crescimento ótimo na temperatura de 60oC, 

salinidade de 40g/L NaCl e utilizando maltose como fonte de carbono (em meio 

suplementado com extrato de levedura e triptona), podendo-se, por isso, 

classificá-lo como um microrganismo termofílico e halofílico discreto. 

 Sendo Petrotoga um gênero exclusivo de reservatório de petróleo, este 

microrganismo pode ser utilizado como espécie indicadora de processos 

metabólicos ocorrentes in situ. Este fato é de particular interesse em 

reservatórios candidatos à injeção de CO2, caso do reservatório de Miranga, de 

onde MG414-03 foi isolado. A associação de bactérias produtoras de hidrogênio 

(H2) (já relatado para Petrotoga sp) com as metanogênicas hidrogenotróficas 

(que convertem CO2 em CH4) pode dar uma indicativo do consumo do CO2 

injetado. 

 

Como perspectivas deste trabalho, os resultados obtidos indicam a 

necessidade de realização de outras análises fenotípicas e genotípicas com vista à 

identificação do isolado MG414-03 em nível de espécie, existindo ainda a 

possibilidade do mesmo ser um novo membro do gênero Petrotoga. 

As condições ótimas de crescimento de MG414-03 necessitam ser mais bem 

exploradas, sugerindo-se a ampliação dos intervalos de salinidade e temperatura 

testados. O mesmo se aplica ao método de preservação dos isolados, devendo ser 

testados outros métodos de criopreservação e/ou a técnica de liofilização. 

Estudos relativos à análise da produção de H2 em cultivos com o isolado 

MG414-03 (mistos e individuais), incubados em condições de reservatório, poderão 
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auxiliar estudos futuros sobre o manejo de reservatórios candidatos à injeção de 

CO2. Também sugere-se um estudo mais aprofundado sobre os metabólitos gerados 

pelo isolado MG414-03. 

Notou-se que a linhagem Petrotoga mobilis-DSM 10674, adquirida de uma 

coleção de culturas alemã, mostrou degradar a carboximeltilcelulose à temperatura 

de 60°C e salinidade de 1,8%, justificando a realização de mais testes para a 

confirmação e otimização desta característica. 
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