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RESUMO 

ARAUJO, J. C. Biofilmes Anaeróbios: Desenvolvimento e 

Caracteri;:ação fi/ogenética usando a hibridaçc7o in situ com sondas 

fluorescentes. São Carlos, 200 I. 189 p. Tese (Doutorado) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Neste trabalho investigou-se o desenvolvimento de biofilmes anaeróbios em um 

sistema ele laboratório chamado ele "modified robbins device" (MRD). O objetivo 

específico foi o de comparar a organização das células anaeróbias, particularmente 

daque las que são comuns em lodos ele esgoto, sobre supertlcies hidrot11icas (vidro) e 

hidrofóbicas ( polipropileno ). A hibriclaçào in si tu com sondas fluorescentes 

complementares ao RNAr 16S específicas para Domínio e grupos e a microscopia 

confocal de varredura a laser foram utilizadas para verificar a composição 

microbiana dos biofilmes, bem como elo inóculo. Foram realizados dois tipos de 

experimentos, um com culturas puras de metanogênicas e outro com células oriundas 

de lodo granulado anaeróbio. As culturas puras de metanogênicas, 

Methanobacterium formicicum (DSM 1535), Metlwnosaeta cvnc i/ii (DSM 3671 ) e 

lvlethanosarcina barkeri (DSM 800) foram usadas como inóculo para a formação dos 

biofílmes no interior do MRD durante 9 dias. Os resultados mostraram que as três 

espécies colonizaram ambas as superfícies após o 2º e 7º dia de ensaio. No segundo 

experimento, o MRD foi inoculado com um consórcio microbiano anaeróbio e a 

formação do biofílme foi estudada durante 22 dias. As amostras dos biofílmes bem 

como aquelas retiradas do frasco-reservatório de células apresentaram composição 

microbiana semelhante, ambas foram dominadas por Arclweae metanogênicas 

hid.rogenotrófícas relacionadas com membros da famíl ia J\lfethanobacteriaceae, já 

que foram detectadas com a sonda MB 11 74. Este gn1po contribuiu com cerca de 44 a 

90% do total de células coradas com DAPI e foi morfologicamente semelhante à 

lvfethanobacteriwn e lvfethanobrevibacter. As células detectadas com a sonda 

específica para membros da ordem Methanomicrobiales (MG 1200) representaram 

cerca de 2 a 18,0% do total de células coradas com DAPI no frasco-reservatór io e de 
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O, I a 2,0% nas amostras dos biofilmes. Estas células foram morfologicamente 

semelhantes à J'vfethano~piri/lum, também uma metanogênica hidrogenotrófica. Não 

foram detectadas células pertencentes à família Methanosarcinaceae, pois a 

hibridação com a sonda MSMX860 foi negativa. Células que hibridaram com a 

sonda específica para o Domínio Bacteria (EUB338) representaram cerca de 3 a 18% 

do total de células coradas com DAPI. Os resultados mostraram que as Archaeae 

metanogênicas hidrogenotróficas que foram predominantes no inóculo também 

dominaram os biofilmes que se desenvolveram em ambas as superf1cies, vidro e 

polipropileno. Os dados desse trabalho sugerem que a hidrofobicidade do material 

suporte não intluenciou o desenvolvimento e a composição microbiana dos biofilmes 

anaeróbios, considerando as condições específicas dos ensaios realizados. 

Palavras-chave: Biofilmes anaeróbios; hibridaçào in situ; metanogênicas; Robbins 

device modificado; sondas de oligonucleotídeos. 
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ABSTRACT 

ARAUJO, J.C. Anaerobic Biofi/ms: Deve/opment and Phy/ogenetic 

Characteri:ation using Fluorescence in situ hybridi:::ation. São Carlos, 

200 l. l89p. Ph.D. thesis. Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

In this study the development o f anaerobic biofilms using a laboratory system called 

modified robbins device (MRD) were investigated. We were especially interested in 

comparing the organization of anaerobic cells, particularly those that are very 

common in domestic sewage sludge, in a hydrophilic (glass) ve rsus a hydrophobic 

(polypropylene) surface. Fluorescence in situ hybridization (FISH) with domain and 

group specific probes that target intracellular 16S rRNA and confocal laser scanning 

microscopy (CLSM) were used to investigate the microbial composition of both the 

inoculum and anaerobic biofílms. Two sets of experiments were carried, one with 

pure methanogenic organisms and the other with cells from a mesophilic anaerobic 

granular sludge. The pure methanogenic cultures, lvlethanobacterium formicicum 

(DSM 1535); Methanosaeta concilii (DSM 3671) and Methanosarcina barkeri 

(DSM 800) were used to seed the MRD to allow the development o f biofilms over 9 

days. The results showed that ali the three species were colonizing both surfaces after 

2 and 7 days of experimental period. In the second experiment , the biofilm reactor 

was seeded with a microbial anaerobic consort ium and biotilm formation was studied 

during 22 days. Biofilm and culture vessel samples showed nearly the same 

microbial composition, both were dominated by hydrogenotrophic methanogenic 

Archaea related to the Methanobacteriaceae as detected by the specific probe 

(MB 11 74 ). This group accounted for 44 to 90% o f the DAPI-stained cells and 

morphologically resembled !vlethanobacterium and fvlet/wnobrevibacter. Cells 

detected with the Methanomicrobia/es specific probe (MG 1200) accounted for 2 to 

18.0% of the DAPI-stained ce lls in the culture vessel and 0.1 to 2.0% in the biofilm 

samples. These cells were morphologically similar to Methano.,pirillum, also a 

hydrogenotrophic methanogen. No cells were detected by the Jvlethanosarcinaceae 

specific probe (MSMX860). Cells which hybridized to the Bacteria specific probe 
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(EUB338) accounted for the remaining 3 to 18% of the DAPI-stained cells. The 

results showecl that the hydrogenotrophic methanogenic Archaea cells predominated 

in the inoculum and the biofilms that developed on both surfaces, glass anel 

polypropylene. Our data suggest that the hydrophobicity of the support material did 

not influence the development anel the microbial composition of anaerobic bioftlms, 

considering speci fie conditions o f the experiments. 

Keywords: anaerobic biofílms; in situ hybridization; methanogens; modifted robbins 

device; oligonucleotide probes. 



1 INTRODUÇÃO 

Os atuais rumos das ciências biológicas mostram que os estudos sobre ecologia 

microbiana são de importância inequívoca, pois revelam a enorme diversidade do 

mundo dos microrganismos que ainda resta a ser caracterizada. Embora o equilíbrio 

químico da Biosfera dependa dos microrganismos, pouco se conhece sobre a dinâmica e 

composição dos ecossistemas microbianos. Uma das dificuldades para o 

desenvolvimento rápido e seguro desse conhecimento pode ser devida aos 

procedimentos clássicos empregados nas pesqutsas para identificação dos 

microrganismos. Até pouco tempo atrás, usualmente, apenas espécies cultivadas e 

isoladas poderiam ser identificadas. Além disso, foi também verificado que parcela 

muito pequena dos microrganismos na natureza, menor que I%, pode ser facilmente 

isolada e cultivada através das técnicas tradicionais padronizadas em laboratórios. Com 

o advento da tecnologia do DNA recombinante (ou engenharia genética) e da filogenia 

molecular, foi possível ultrapassar as muitas limitações das técnicas de cultivo de 

células, o que permitiu o acesso à quase todos os microrganismos existentes (PACE, 

1996). 

Os microrganismos crescem espacialmente organizados na maioria dos sistemas 

naturais c de engenharia, desde que estes possuam suprimento suficiente de nutrientes 

(COSTERTON et ai., 1995). Ao estudar estes sistemas, a ecologia microbiana se 

preocupa em determinar a estrutura e dinâmica da população, bem como a distribuição 

espacial e função das espécies dentro das comunidades, as quais são caracterizadas por 

várias interações célula-célula e por pronunciada heterogeneidade qtúmica e de 

arquitetura (CALDWELL et ai., 1992; COSTERTON et ai. 1994; MASSOL-DEY Á et ai 
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1995). Boa parte dos resultados desses estudos referem-se ao conjunto do recente 

conhecimento compilado no tema "biofilmes microbianos''. 

Os métodos microbiológicos tradicionais de cultivo são aplicados nas pesquisas 

sobre ecologia dos microrganismos, e a ocorrência de desagregação da biomassa é um 

procedimento comum a vários desses métodos, o que conduz, invariavelmente, a perda 

da informação espacial da comunidade em seu habitat de origem. Além disso, alguns 

resultados gerados são, atualmente, considerados tendenciosos fracassando, portanto, em 

não detectar os membros microbianos dominantes da comunidade. A determinação de 

propriedades fisiológicas e bioquímicas de uma única espécie numa cultura pura de 

laboratório pode tambem levar a interpretações erradas do fenótipo, já que a expressão 

gênica é fortemente influenciada pelas condições ambientais e pelo modo de 

crescimento das células. Uma vez que se tem conhecimento de que as linhagens isoladas 

se adaptam geneticamente às condições ambientais em que se desenvolvem, sob práticas 

laboratoriais de cultivo, elas podem não ser geneticamente representativas daquela outra 

parte da população que ficou no ambiente (LEE et ai., 1999). 

Com o advento das técnicas moleculares na ecologia microbiana, em especial da 

hibridação in situ com sondas fluorescentes complementares ao RNAr 16S, se tomou 

possível avaliar quantitativamente, usando métodos que não requerem o cultivo das 

células, a dinâmica e estrutura de comunidades microbianas complexas (AMANN et ai. , 

1995). A detecção dos sinais fluorescentes devido a hibridação com as sondas usando a 

microscopia confocal de varredura a laser pem1itiu verificar a arquitetura de agregados 

microbianos naturais (LA WRENCE et ai. , 1998), de grânulos anaeróbios mesoftlicos e 

terrnofilicos (SEKTGUCHI et ai., 1999; IMACHI et ai., 2000), bem como caracterizar 

populações microbianas em sistemas de lodos ativados (DA VENPORT et ai., 2000; 

MANZ et ai. , 1998; SNAIDR et ai. , 1997) e verificar o arranjo espacial de espécies 

microbianas em diferentes habitats (HARMSEN et ai. , 1996; POWER et ai. , 1999; 

SCHRAMM et ai., 1999; WAGNER et ai., 1994). 
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Idealmente, relações evolutivas entre os microrganismos podem ser determinadas 

comparando-se seqüências de nucleotídeos dos seus respectivos genomas, especialmente 

dos genes do RNA ribossomal 16S. Tipicamente, genes homólogos de diferentes 

organismos são comparados e, assim, é detem1inado o número de sequências de 

nucleotídeos diferentes. Quanto maior o número de diferenças entre os genes, mats 

distantes evolutivamente estão os pares de organismos. 

Conhecendo-se as seqüências específicas de nucleotídeos de um determinado 

grupo de microrganismos é possível construir sondas de oligonucleotídeos 

complementares ao RNAr 16S, e através de técnicas de hibridação, tais como 

"southem-blot", hibridação in situ, entre outras, detecta-se o grupo diretamente no 

ambiente, evitando-se as práticas de isolamento e cultivo das células microbianas. Em 

outras palavras, através da extração do DNA total da amostra ou da fixação das células 

íntegras, como no caso da hibridação in situ, identifica-se e caracteriza-se o tipo 

microbiano em questão. 

À medida que o conhecimento avança na área de biofilmes microbianos, a 

complexidade desse tipo de organização celular se torna mais aparente. Biofilmes 

representam uma forma comum do crescimento das células microbianas em vários 

ambientes naturais ou biorreatores tecnológicos. Em alguns casos, como no campo do 

tratamento de resíduos, e da bioremediação, os biofilmes são benéficos, enquanto que 

em outros, sua presença é bastante prejudicial, como por exemplo, na colonização 

bacteriana de catéteres hospitalares e da placa dentária, ou no processo de biocorrosão 

de dutos petrolíferos. 

O avanço das técnicas moleculares somado aos exames microscópicos de elevada 

magnitude tem sido essencial para os estudos de biofilmes. A hibridação in situ com 

sondas fluorescentes, por exemplo, permite estudar de forma rápida e precisa sob 

microscopia, a composição bacteriana do biofilme nas suas diferentes camadas. Além 

disso, pode-se relacionar a presença de determinados gêneros e/ou espécies microbianas 
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presentes num determinado sistema de tratamento biológico com o tipo de resíduo que 

está sendo tratado. Em tennos práticos, é uma forma dos microbiologistas monitorarem 

biorreatores aplicados ao tratamento de resíduos, e por conseguinte, é um modo de 

correlacionar a estrutura rnicrobiana e a função dos microrganismos em termos de 

atividade metabólica com o tipo de resíduo a ser tratado. 

A presente tese de doutorado é uma contribuição em relação ao estudo de 

biofilmes microbianos anaeróbios em biorreatores, empregando-se a hibridação in situ 

com sondas fluorescentes. O sistema de reação escolhido para monitorar e estudar a 

fom1açào de agregados celulares foi o "Modified Robbins Device" (MRD, um 

dispositivo padronizado para o estudo de biofilmes microbianos, no qual os suportes são 

acondicionados na base de parafusos removíveis). Nessas condições, buscou-se analisar 

a ocorrência de formação dos biofilmes anaeróbios em suportes específicos, verificando

se quais os principais gêneros microbianos que atuaram na colonização do suporte desde 

a etapa de aderência inicial das células até a completa formação e crescimento em 

espessura do biofilme. O sistema MRD foi operado em circuito fechado sob condições 

de anaerobiose. O grupo das Archaeae metanogênicas foi o mais amplamente estudado. 

A pesqUisa integrou o Projeto Temático da FAPESP no Departamento de 

Hidráulica e Saneamento da Escola de EngenJ1aria de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, "Estrutura, Composição, Crescimento e Dinumica de Bú4ilmes em Sistemas 

Mistos Anaeróbios Aeróhios de 7i·atamellfo de Águas residuárias" e o PRONEX, 

"Desenvolvimento e otimi::ação de sistemas nclo convencionais de tratamento de águas 

residuárias constituídos de reatores biológicos e físico-químicos di.\postos em séries". 

Contou-se com o apoio dos pesquisadores da fundação André Tosello em Campinas no 

que se referiu às informações necessárias para a implantação e funcionamento do 

laboratório de biologia molecular no departamento de Hidraulica e Saneamento, e com a 

Escola Paulista de Medicina, através da orientação do Prof. Dr. Renato Mortara, durante 

os exames das células sob Microscopia Confocal de. Varredura a Laser (CLSM). 
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Os resultados desta tese, obtidos nos experimentos CP2 e LG I, foram publicados 

no periódico Wat. Sei. Tech. (2000), 41 ( 12): 69-77. Os resultados do experimento LG3 

e parte dos resultados do experimento CP2 foram organizados sob a forma de dois 

artigos, "Comparison of anaerobic biofílms microbial composition developed on two 

different surfaces using tluorescence in situ hybridization" e "Development of anaerobic 

biofilms onto hydrophobic and hydrophilic surfaces", submetidos para publicação nos 

periódicos Appl. F:nviron. Microbiol. e no Appl. Microbiol. Biotechnology, 

respectivamente. As cópias desses artigos estão no item Apêndices. 
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2 OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Estudar a dinâmica e composição microbiana de biofilmes anaeróbios formados 

sobre suportes de hidrofobicidades diferentes acondicionados no sistema denominado 

"Modified Robbins Device" (MRD), através da técnica molecular de hibridação in situ 

com sondas fluorescentes (f' ISH) e exames microscópicos. 

Objetivos específicos: 

Verificar quais os grupos microbianos predominantes nos biofilmes formados sobre 

dois suportes, um hidrofilico (vidro) e outro hidrofóbico (polipropileno), fi xados no 

MRD operado sob condições pré-estabelecidas; ou seja, a pergunta a ser respondida 

neste item foi : "a hidrofobicidade do material suporte tem influência na aderência 

das células metanogênicas ?" ; 

Através da hibridação in situ com sondas fluorescentes associada à microscopia 

confocal de varredura a laser, verificar a arquitetura do biofilme formado e a 

localização espacial dos microrganismos presentes sob as condições de operação do 

sistema; 

Avaliar a importância de cada grupo trófíco anaeróbio: acidogênico, acetogênico, 

Archaeae metanogênicas acetotrófícas e hidrogenotrófícas, na formação do biofilme. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Tratamento Anaeróbio 

O tratamento anaeróbio de águas residuárias pode representar o método central 

para uma proteção sustentável do meio ambiente e para a tecnologia de conservação dos 

recursos. O conceito de tratamento anaeróbio de águas residuárias só foi implementado 

em larga escala a partir da década de 80 utilizando os reatores anaeróbios de alta taxa 

desenvolvidos na década de 70. Atualmente, mais de 1700 reatores anaeróbios estão em 

operação no mundo inteiro, tratando ampla variedade de águas residuárias (Biothane

Systems-lnternational, 1998). 

Comparado ao processo de tratamento aeróbio convencional, a tecnologia 

anaeróbia oferece as seguintes vantagens: (I) Taxas de carregamento orgânico cerca de 

I O vezes maior podem ser aplicadas com eficência de remoção da matéria orgânica 

mesmo sob temperatura baixa (LETTfNGA & HULSHOFF POL, 199 I; REBAC et ai., 

I 997); (2) Investimentos e custos de operação associados à energia e bombeamento são 

substancialmente reduzidos (HTCKEY et ai. , 1991 ; SPEECE, I 983); (3) o resíduo é 

convert ido num combustível utilizável , o gás metano, o qual em muitos casos pode ser 

empregado no próprio local ou sistema (WILSON et ai., 1998); (4) Pouca produção de 

lodo biológico em excesso, sendo este estabilizado (LETTfNGA, 1995); (5) o lodo 

anaeróbio pode ser estocado por longo período de tempo sem ser alimentado e, ainda 

assim, mantém capacidade metabólica razoável (WU et ai., 1995). 

Em biorreatores anaeróbios, a matéria orgânica é removida da água residuária 

pela ação combinada de vários grupos de microrganismos (OUDE ELFERfNK et ai. 

1998). Em geral, polímeros como polissacarídeos, proteínas, ácidos nucleicos, e lipídios 

são hidrolizados à monômeros como açúcares, aminoácidos, purinas, pirimidinas, ácidos 
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graxos e glicerol pelas bactérias fermentadoras primárias. Estas bactérias, 

posteriormente, fermentam os monômeros resultantes à acetato, dióxido de carbono, 

hidrogênio e produtos reduzidos como alcoóis, lactato e ácidos graxos voláteis. Para a 

degradação de produtos da fermentação como ácidos graxos com mais de dois átomos de 

carbono, alcoóis maiores que um átomo de carbono, e cadeias ramificadas e ácidos 

graxos aromáticos, são necessárias as bactérias fermentadoras secundárias ou as 

acetogênicas produtoras obrigatórias de hidrogênio. Estas fermentadoras secundárias 

convertem seus substratos à acetato, dióxido de carbono, hidrogênio e talvez formiato, 

os quais são posteriom1ente usados pelas archaeas metanogênicas. As archaeas 

metanogênicas são especializadas na conversão de um número limitado de substratos 

(ZINDER, 1993), como o acetato, os gases C02 e H2 em conjunto, formiato e outros 

compostos de um carbono tais como metano!, metiltiols e metilaminas (BLAUT, 1994). 

A biomassa responsável pela degradação anaeróbia pode ser colocada em uma 

grande variedade de configurações de processos. A seleção de uma configuração 

apropriada é crítica para o sucesso da operação. Cada configuração diferente tem 

implicações sobre a razão tempo de residência celular (Se)/ tempo de residência 

hidraulica (Sh). O tempo de residência celular é um parâmetro de projeto fundamental 

em sistemas biotecnológicos. Um valor máximo de Se é desejável para a estabilidade do 

processo e produção mínima de lodo. Diminuindo-se o Sh, diminui-se o volume do 

reator, reduzindo-se os custos. A biomassa suspensa é facilmente arrastada no efluente 

do processo. Há, então, a necessidade de bombas de reciclo para o sucesso do processo 

anaeróbio. Esse tàto tem motivado o desenvolvimento de configurações de reatores 

utilizando células imobilizadas. A primeira geração de reatores utilizada na 

biotecnologia anaeróbia aplicada à digestão de resíduos domésticos consistia de reatores 

de mistura sem reciclo de sólidos. Portanto, a razão Sc/Sh era igual a I. 

Subsequentemente, o reciclo de sólidos foi incorporado para aumentar tal relação. 

Reatores com células imobilizadas (biofilmes) e/ou autoimobilizadas (grânulos) são 

configurações que fornecem altas razões Sc/Sh e, por esse motivo, têm sido muito 

estudados (SPEECE, 1983 ). Esses reatores apresentam redução de volume e eliminação 
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de decantadores secundários, de bombas de recirculação e de leitos de secagem, 

resultando em substancial economia para o processo (ANNACHHATRE & KHANNA 1 

apud ZAIA T, 1996). 

O histórico dos reatores anaeróbios para o tratamento de águas residuárias de alta 

taxa e elevada retenção celular se inicia com o primeiro protótipo de filtro anaeróbio. 

Este sistema de escoamento ascendente foi posteriormente substituído por escoamento 

descendente para evitar problemas de entupimento. A história passa pela concepção do 

reator de leito tluidifícado, pelo grande avanço obtido pelo desenvolvimento do reator 

anaeróbio de manta de lodo e t1uxo ascendente (UASB) e, finalmente, pela concepção 

do reator anaeróbio de chicanas (SPEECE, 1983). 

Geralmente, os sistemas anaeróbios são operados em temperatura mesot1lica (30 

à 35 °C) e são aplicados para o tratamento de águas residuárias, como as provenientes da 

agro-indústria e de indútrias de alimentos (GONZA LEZ-G IL, 2000). Associado à fácil 

construção, operação e manutenção, o reator UASB desenvolvido por LETTINGA et ai. 

( 1980), atua lmente, é o mais amplamente empregado. Cerca de 61% dos reatores 

anaeróbios são do tipo UASB (Biothane-Systems-Intemational, 1998). 

As diversas concepções de reatores acomodam biomassa imobilizada, biofílmes, 

em uma grande variedade de suportes ou, até mesmo, biomassa auto-imobilizada, na 

forma de grânulos. O aumento da densidade populacional proporcionado pela formação 

dos biofilmes tàvorece o co-metabolismo e a transferência de hidrogênio inter-espécies, 

podendo est imular o desenvolvimento de micro-colônias (PEREZ-RODRIGUES et ai. , 

1989a). 

Segundo ZAlAT ( 1996), o desenvolvimento de reatores anaeróbios contendo 

células imobilizadas tem sido realizado, gera lmente, utili zando-se critérios empíricos. 

Entretanto, tais critérios são, na maioria das vezes, pouco efetivos para concepção de 

unidades otimizadas. Portanto, estudos devem ser realizados visando a obtenção de 

parâmetros que garantam o estabelecimento de bases científicas para o projeto de tais 

1 ANNACHHATRE, A.P.; KHANNA, P. (1987) Methane recovery frorn water hyacinth through whole
cell immobilization technology. Bioteclmo/ogy and Bioengineering, v.29, p. 805-818 apud ZAIAT ( 1996). 
Desenvolvimento de reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) para tratamento de águas 
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biorreatores. Ainda, de acordo com ZAIA T ( 1996), os trabalhos apresentados na 

literatura reafinnam as grandes vantagens dos reatores utilizando células imobilizadas 

sobre sistemas contendo biomassa em suspensão para tratamento anaeróbio de águas 

residuárias. Quando comparados aos sistemas utilizando bactérias auto-imobilizadas (na 

forma de grânulos), a utilização de suporte inerte para a fonnação de biofilmes (ou seja, 

imobilização da biomassa) representa uma garantia de retenção dos microrganismos 

dentro do biorreator. Entretanto, poucos trabalhos apresentam propostas de concepções 

para acomodar de fonna adequada a biomassa. 

ZAIA T ( 1996) propõs a configuração de um reator anaeróbio horizontal de leito 

fixo utilizando como suporte, para a imobilização da biomassa, espuma de poliuretano. 

O autor verificou que a conformação espacial dos microrganismos dentro do suporte 

diferiu claramente da conformação observada em grânulos (fonnados em reator de 

manta de lodo e tluxo ascendente), nos quais a biomassa é estruturada em três camadas 

diferentes (GUIOT et ai, 199 1 ). A distribuição espacial observada na espuma de 

poliuretano, segundo ZA IAT ( 1996), pode ser um tàtor importante para gerar curtos 

períodos de partida, resultando em utilização ótima de substratos primários e produtos 

intennediários. Portanto, a utilização de espuma de poliuretano para imobilização de 

biomassa anaeróbia pode resultar em condições ambientais ideais para ocorrência de 

relações sintróficas entre as várias espécies. Segundo V ARESCHE et ai. ( 1997), 

acompanhando a distribuição celular dos microrganismos na espuma de poliuretano, o 

arranjo das células ocorreu como micro-grânulos retidos mecanicamente nos poros da 

espuma e aderidos ao suporte como células dispersas aderidas à partícula. As duas 

últimas formas de imobilização observadas indicam que os microrganisrnos se aderiram 

finnemente à espuma de poliuretano, provavelmente por alguma espécie de ligação. 

Esse resultado contrasta com aqueles obtidos por HUYSMAN et ai. ( 1983), que 

concluíram que a biomassa metanogênica se encontrava mecanicamente e não 

eletrostaticamente retida dentro dos poros de tal material. 

residuárias. São Carlos. 157 p. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 
São Paulo. 
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A aderência microbiana ou granulação, ou seJa, quando uma célula adere a 

superficie ou a outra célula, pode ser definida em termos da energia envolvida na 

formação. A formação do biofilme tem sido intensivamente estudada, mas o processo de 

granulação não tem sido totalmente esclarecido. Entretanto, o lodo granulado pode ser 

caracterizado como um biofilme esférico e existem semelhanças entre a fonnação do 

biofilme e do grânulo (SCHMIDT & AHRfNG, 1996). 

A organização interna de vários grupos tróficos nos bTfânulos parece depender da 

composição da água residuária e dos passos catabólicos dominantes no grânulo. A 

orientação espacial muitas vezes é observada em grânulos crescendo em substratos com 

águas residuárias complexas, ao contrário dos grânulos crescendo em substratos simples, 

como por exemplo, acetato. Em grânulos formados em reatores operados com águas 

residuárias mais complexas, a organização interna pode ser benéfica para uma ótima 

degradação do substrato e seus intermediários. Um agregado estruturado apresenta 

arranjo metabólico estável que mantém condições ótimas para todos seus membros 

(SCHMIDT & AHRING, 1996). Em alguns estudos sobre grânulos crescendo em 

sistemas com substratos complexos (GROTENHUIS et ai. , 1991 ), não foi observada 

uma organização interna evidente, provavelmente em razão do substrato complexo ser 

degradado diretamente à acetato, com pouca ou nenhuma produção de outros 

intermediários, tais como butirato e propionato (SCHMIDT & AHRlNG, 1996). 

FANG et ai. ( 1995), ana lisaram a microestrutura de grânulos de reatores UASB 

tratando águas residuárias contendo formiato, acetato, propionato, buti rato, peptona, 

sacarose, amido, benzoato, resíduos de cervejaria e glutamato monosódico. Os 

resultados indicaram que a microestrutura dos grânulos foi fortemente dependente da 

cinética de degradação dos substratos. Para substratos tais como carboidratos, nos quais 

o passo inicial da degradação foi consideravelmente mais rápido em relação à 

degradação subsequente dos intermediários, os grânulos desenvolveram-se com 

microestrutura em camadas. Entre eles, grânulos degradando butirato e benzoato 

apresentaram microestrutura em duas camadas, enquanto os grânulos degradando 

sacarose, amido e carboidratos de águas residuárias de cervejaria apresentaram estrutura 

em três camadas. Por outro lado, para substratos tais como proteínas, nos quais o passo 
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inicial foi o limitante, os grânulos desenvolveram-se com microestrutura uniforme. 

Grânulos degradando formiato, acetato, propionato, peptona e glutamato monossódico 

também apresentaram microestrutura uniforme. 

No artigo de F ANG et ai. ( 1995), mostrou-se ainda, que nos grânulos degradando 

formiato predominaram filamentos de bacilos associados à Methanobacterium 

formicicum, em acetato predominaram filamentos associados à Methanosaeta spp. e 

cachos de vesículas espalhados associados à Methanosarcina spp., em propionato 

verificou-se a presença de microcolônias dispersas associadas à /vfethwwsaeta spp. e 

microcolônias sintróficas justapostas, em peptona observaram-se diferentes morfologias 

não havendo predominância de espécies de células, sendo encontradas microcolônias 

compostas de células metanogênicas associadas aos gêneros Metlwnosaeta spp. e 

Metlwnosarcina spp. e bactérias sintróficas observadas no interior do grânulo, e em 

glutamato monossódico desenvolveram-se microestruturas complexas, porém uniformes. 

THA VEESRI 2 et ai. apud OLIVEIRA ( 1997) observaram que em reator UASB 

alimentado somente com ácidos graxos voláteis desenvolveram-se dois tipos de 

grânulos, pretos e brancos. Em outro sistema alimentado com 90% de ácidos graxos 

voláteis e I 0% de sacarose foram observados três tipos de grânulos, pretos, brancos e 

cmzas, e em um reator alimentado com 70% de ácidos graxos voláteis e 30% de 

sacarose observou-se somente t,rrânulos brancos e cinzas. Testes de atividade 

metanogênica específica (AME) destes grânulos revelaram que os grânulos pretos 

apresentaram elevada AME e baixa atividade acidogênica específica (AAE), os grânulos 

brancos possuíram AME muito alta e AAE baixa e os grânulos cinza tinham AAE alta e 

AME consideráve l. Medidas da coenzima F420 revelaram que os grânulos pretos 

consistiam, predominantemente, de células metanogênicas acetoclásticas. 

GROTENHUIS et ai. ( 199 1) observaram que grânulos crescendo em águas 

residuárias de refinaria de açúcar ou etano! não exibiram orientação espacial das 

2 THA VEESRI et ai. ( 1995c) DifTcrent types of sludge granules in UASB reactors treating acidified 
wastewaters. Antoine van Leeuwenhoek, v. 68, p.329-337 apud OLIVERIRA, R. A. ( 1997). Efei to da 
concentração de sólidos suspensos do afluente no desempenho e características do lodo de reatores 
anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo tratando águas residuárias de suinocultura. São Carlos. 
V oi I e 11. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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bactérias, enquanto grânulos crescendo em propionato apresentaram dois tipos de 

agrupamentos. Um agrupamento consistia de células imunologicamente associadas à 

lvfethanosaeta soelmgenii. O outro agrupamento consistiu de duas espécies de células, 

urna imunologicarnente associada à Methanobrevibacter arboriphilicus AZ e a outra foi 

identificada corno bactéria oxidadora de propionato imunologicarnente não associada à 

Syntroplwbacter wolinii. Ambos os tipos de agrupamentos encontravam-se distribuídos 

aleatoriamente ao longo dos grânulos. 

Com relação ao processo de granulação, LETTTNGA 3 apud OLIVEIRA ( 1997) 

afirmou que wna das bases essenciais do processo está no fato de o crescimento 

bacteriano ser restrito a um número limitado de núcleos de crescimento. Alguns aspectos 

devem ser observados no sentido de entender as razões pelas quais a granulação ocorre e 

se mantém: 

núcleos apropriados de crescimento, tais como, materiais suporte 

orgânicos inertes e inorgânicos devem estar presentes no lodo de 

inóculo; 

a retenção de material finarnente disperso, inclujndo material 

microbiano viável, será diminuída, uma vez que a velocidade 

superticial do líquido e do gás aumenta, e como resultado a formação 

do filme e/ou agregado então é intensificada; 

O tamanho dos agregados e/ou a espessura do biofilme são limitados, 

isto é, dependem da resistência intrínseca das forças de ligação, do 

grau de entrelaçamento dos microrganismos e das forças externas 

exercidas sobre as partículas ou filmes, por exemplo, cisalharnento. 

Entretanto, com o tempo os filmes/partículas se desintegram, 

originando uma próxima geração. A primeira geração de agregados, 

citados por HULSHOFF POL et ai. (1983a,b) como grânulos 

3 LETTTNGA ( 1995) apud O LI VEntA, R.A. ( 1997). Efeito da concentração de sólidos suspensos do 
afluente no desempenho e características do lodo de reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta 
de lodo tratando águas residuárias de suinocultura. São Carlos. V oi I e II. Tese (Doutorado) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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"filamentosos", consistem principalmente de longos filamentos 

bacterianos multicelulares, especialmente de bacilos, desde que na 

presença de ácidos graxos voláteis. Eles são completamente 

volumosos, e, de fato, mais tloculentos do que propriamente 

granulados; 

o núcleo secundário de crescimento retido crescerá em tamanho 

novamente, mas também em densidade microbiana. O crescimento 

celular, não limitado à região extema, ocorrerá também dentro do 

agregado. Devido ao tempo, eles se desintebrram novamente, 

originando uma terceira geração etc; 

os b1fânulos amadurecem gradualmente, como resultado desse 

processo de envelhecimento; os grânulos filamentosos volumosos, 

desaparecem e são substituídos por grânulos densos compostos por 

bacilos. Num lodo granulado amadurecido, geralmente, estão ausentes 

grânulos filamentosos. 

3.2 Definição de biofilmes 

Várias são as definições para biofilme, uma das mais aceitas foi aquela descrita 

segundo a CONFERÊNCIA em DAHLEM (1984) SOBRE ADERÊNCIA 

MICROBIANA E AGREGAÇÃO apud BR YERS ( 1988), em que "biofilme, é uma 

coleção de microrganismos e produtos extrace/ulares associados a uma superjlcie 

sólida, viva ou inanimada". Mais recentemente (COSTERTON et ai. 1995), os 

biofilmes foram definidos corno populações microbianas, presas numa matriz de 

polissacarídeos, que podem se aderir urnas às outras e/ou à superficies ou interfaces. 

Esta definição inclui os agregados (ou grânulos) e flocos rnicrobianos e também 

populações que possam se aderir dentro de espaços porosos (como por exemplo, células 

aderidas em espuma de poliuretano ). 
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3.2.1 Desenvolvimento do biofilmc 

De acordo com BRYERS ( 1988), uma comunidade de biofilme inicia-se quando 

uma superfície "limpa" é exposta a um ambiente aquoso e se toma condicionada pela 

presença de constituintes químicos do meio. Os microrganismos se associam à 

superfície, aderem e, então, fixam-se firmemente. Uma vez que essa colonização 

primária acontece, a atividade da comunidade é dependente do metabolismo e 

crescimento das condições de superfície. Tais atividades metabólicas incluem consumo 

de substrato, replicação celular e síntese de exopolímeros. A formação de uma matriz 

extracelular do biofi lme ocorre, e essa acumula-se na supert1cie do suporte atuando 

como apri sionador de nutrientes e, num sistema de cultura mista, fàvorece diferentes 

microrganismos a participarem da comunidade do biofilme. Sucess ivas 

microcomunidades desenvolvem nichos dentro de determinadas camadas quando o 

biofilme aumenta. Eventualmente a espessura do biofilme atinge um estado de 

equi líbrio dinâmico, em que os processos de produção de filmes microbianos são 

contrabalanceados pelos processos que reduzem ou removem o biofilme. A conversão 

contínua de substrato produz excesso de biomassa e produtos metabólicos que são 

arrastados para o fluido circundante, o que pode contribuir para atrair outras formas de 

vida, já que tem alimento sobre a superfície do suporte, dando início então a um 

processo de sucessão ecológica. 

3.3 Processos que governam a formação do biofilmc 

BR YERS ( 1988) sugeriu que a formação do biofilme é o resultado dos seguintes 

processos: - deposição; - metabólico; - remoção. Dentre os processos de deposição, 

destacam-se aderência e pré-condição de superficie do suporte. Os metabólicos incluem 

consumo de substrato, crescimento celular e replicação, manutenção do biofilme, 

produção de polímeros extracelulares e influência da aderência no metabolismo 
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microbiano. Os processos de remoção envolvem a predação, cisalhamento, abrasão e o 

desprendimento. 

3.3.1 Processos relacionados com a deposição 

3.3.1.1 Aderência 

Em geral, a fase inicial da formação do biofilme se constitui na aderência dos 

microrganismos às superfícies por interações físico-químicas não específicas. Essas 

interações são governadas pelas cargas elétricas e hidrofobicidade específicas dos 

microrganismos e dos materiais envolvidos (MARSHALL, 1986). As células 

procarióticas e a maioria das superf1cies naturais e artificiais investigadas até o momento 

são carregadas negativamente (HANCOCK4
; LODER & LISS5

; NEU & MARSHALL6 

; NORDE & L YKLEMA7
; van LOOSDRECHT11 et ai. apud JUCKER et ai., 1996). 

Portanto, a aderência ocorrerá somente quando a repulsão eletrostática resultante for 

superada pelas forças de atração, como por exemplo, forças de van der Waals ou 

interações hidrofóbicas entre os polímeros da superf1cie bacteriana e a superf1cie sólida 

(MARSHALL, 1986; RIJNAARTS et ai, 1995). A hidrofobicidade da superf1cie e a 

mobilidade eletroforética podem ser considerados indicadores das propriedades de 

aderência da célula (van LOOSDRECHT et ai., 1987). 

4HANCOCK, I.C. ( 1991) Microbial cell surface architecture. In : MOZES, N.; HANDELY, P.S.; 
BUSSCHER, H.J.; ROUXHET, P.G. ed. Microbial Cell surjace Analysis. VCH Weinheim, Weinheim, 
Germany. p, 21-59 apud JUCKER, B.A.; HARMS,H.; ZEHNDER, A.J.B. (1996). Adhesion of the 
Positively Charged Bacterium Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia 7040 I to Glass and Teflon . 
Joumal oj bacteriology, v. l78, n.18, p.5472-5479. 
5 LODER,T.C. ; LISS, P.S. ( 1985) Control by organic coatings ofthc surface charge of estuarine 
suspended particles. Limnol. Oceanogr., v.30, p.418-42 1. 
6 NEU,T.R.; MARSHALL,K.C. (1990) Bacterial polymers: physicochemical aspects oftheir interactions 
at interfaces. J. Biomater. Appl., v. 5, p. l 07-133. 
7 NORDE, W.; L YKLEMA, J. ( 1989) Protein adsorption and bacterial adhesion to solid surfaces: a colloid 
chemical approach. Colloids Smf, v. 38, p. l-13 . · 
8 van LOOSDRECHT, M.C.M.; LYKLEMA, J.; NORDE, W.; SCHRAA, G.; ZEHNDER, A.J .. B. (1987) 
The role o f bacterial cell wall hydrophobicity in adhesion. Appl. Environ. lvficrobiol., v.53, p.l893-1897. 
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No presente texto será discutido genericamente o tema aderência microbiana, e 

não somente aquele que leva à formação do biofilme. Para tanto, serão necessários 

alguns esclarecimentos sobre a interação célula procariótica-superficie. 

Considerações Gerais 

A colonização microbiana de uma interface sólido-líquido pode ocorrer na 

seqüência (van LOOSDRECHT et ai.. 1990) apresentada na Figura 3.1 . 

1- TRANSPORTE 
~vi.mento u atiVO 

difusão (c) 
(a) 

cama 

3- FIXAÇÃO 

Polímeros Fibrila 
IQ • ., 

. c::=::>t 

2- ADERENCIA fNICIAL 

o -nvecçao reversível 
(b) " mínimo secundário" irreversível 

" mínimo primário" 

4- COLONIZAÇÃO 

Microcolônias 
super fi~ 

FIGURA 3. 1- Representação esquemática da seqüência de etapas na colonização de 
superficies por microrganismos (van LOOSDRECHT et ai. , 1990). 

Na Figura 3. I observam-se quatro etapas. Primeiramente, ocorre o transporte das 

células até a superficie. A célula procariótica pode alcançar uma superficie de três 

formas diferentes: 

(a) transporte por difusão molecular: o organtsmo exibe um movimento 

browniano não-desprezível, com média de deslocamento de 40 ).tm . h-1 
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(MARSHALL 9 apud van LOOSDRECHT et ai. , 1990), que pode ser 

observado ao microscópio; esse movimento é responsável pelo contato ao 

acaso dos microrganismos com a intertàce, mesmo sob condições 

quiescentes, e é responsável pela transposição de qualquer camada difusa 

através da qual nenhuma convecção ocorre; o transporte por difusão é 

pequeno quando comparado ao transporte por fluxo convectivo ou ao 

transporte de células móveis; sob condições quiescentes, a sedimentação 

pode contribuir significativamente com o transporte microbiano, e 

representar a única forma da célula entrar em contato com a superfície; 

(b) transporte convectivo de células: está associado ao fluxo do líquido e é mais 

rápido em várias ordens de magnitude do que o transporte por difusão; 

podem existir situações em que a parte final da rota para a superfície , 

passagem através da sub-camada difusa, seja controlada pela difusão; 

(c) movimento ativo: uma vez que um organismo móvel está na vizinhança de 

uma superfície, ele pode encontrá-la ao acaso ou responder por quimiotaxia 

à qualquer gradiente de concentração que possa existir na região de interface. 

A fase seguinte ao transporte das células à superfície, é a aderência inicial , a qual 

é fundamentalmente um processo físico-químico. A aderência pode ser reversível ou 

irreversível. A distinção não é muito clara, mas, para fins práticos, define-se 

sati sfatoriamente a aderência reversível como a deposição das células à uma superfície, 

mesmo sob movimento browniano, e que ficam sujeitas a pronta remoção por forças 

suaves ou devido a sua própria mobilidade. As células que se aderem de modo 

irreversível não apresentam movimento browniano e não podem ser removidas, a menos 

que nela atuem forças de cisalhamento muito fortes. O processo de aderência inicial será 

discutido com mais detalhes a seguir. 

Após a aderência inicial, tem-se a aderência firme. A célula microbiana 

deposita-se na superfície sólida e estruturas especiais da superfície celular, como por 

9 MARSHALL, K.C. ( 1976) Interfaces in microbial ecology. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
apud van LOOSDRECHT, M.C.M.; LYKLEMA, J. ;NORDE W.; ZEHNDER., A.J.B . ( 1990) Influence of 
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exemplo, tibrilas ou exopolímeros, devem formar ligações fortes entre a célula e a 

superficie sólida. Os polissacarídeos parecem ser essenciais no desenvolvimento dos 

filmes de superficie, mas não para a aderência inicial microbiana (ALLINSON 10 et ai. 

apud van LOOSDRECHT et ai. , 1990). 

O último passo nas etapas da aderência microbiana é a colonização da superficie. 

Uma vez que as células aderidas finnemente começam a se duplicar, e as células novas 

formadas permanecem aderidas umas às outras, tem-se, então, o desenvolvimento das 

microcolônias ou dos biofílmes. 

Aderência Inicial 

Uma suspensão microbiana pode ser interpretada como um sistema coloidal vivo, 

e as etapas iniciais da aderência podem, em primeira aproximação, serem descritas pela 

teoria química dos coloídes, tal como a teoria DL YO. Essa teori a descreve a variação na 

energia de Gibbs como sendo função da distância entre dois corpos. Se efe itos estereos 11 

("steric effects") não estão presentes, a energia total de Gibbs é obtida pela resultante 

das forças de Van der Waals e de interações eletrostáticas. As forças de Yan der Waals 

são usualmente atrativas e a interação eletrostática é gera lmente repulsiva, e essa 

situação de forças está associada às cargas das células procarióticas e das superfícies. 

Na Figura 3.2 são apresentadas as energias de interação de Gibbs, e letrostáticas (GE), 

Yan der Waals (GA) e total (Gmr), como função da distância de separação (H) entre 

uma célula e a superficie sólida, para diferentes forças iônicas. 

interfaces on microbial activity. Microbiologica/ Reviews v.54, n. l, p. 75-87. 
10 ALLINSON, D.G.; SUTHERLAA'D, l.W. ( 1987 ) The role of exopolysaccharides in adhesion offresh 
water bacteria. J. Gen Microbiol, v. 133, p. 1319-1327 apud van LOOSDRECHT, M.C.M.;L YKLEMA, 
J.;NORDE W.; ZEHNDER, A.J.B. (1990) Influence ofinterfaces on microbial activit y. Microbiological 
Reviews, v.S4, n. l, p.75-87. 
11 efeitos estercos são efeitos que dependem da confonnação molecular; neste caso refere-se à interação 
espacial entre uma molécula de proteína presente na superficie da bactéria e outra molecula de proteína 
presente na superfície do suporte. 
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FIGURA 3.2- Representação do comportamento da energ1a de G1bbs da mteração entre 
uma esfera e uma superftcie plana apresentando carga de mesmo sinal, de acordo com a 
teoria DLVO (RUTTER & YTNCENT12 apud van LOOSDRECHT et ai. , 1990). 
Representação esquemática para condições de força iônica (A)- baixa, (8) intermediária 
e (C) alta. Os símbolos indicam : GE, interação eletrostática; Oi\, interação de van der 
Waals; GTor, interação total; H, distância mínima de separação entre duas superftcies 
(van LOOSDRECHT et ai. , 1990). 

Sob condições de força iônica pequena, GroT (H) possui um máximo positivo 

que constitui uma barreira para a aderência no mínimo primário (aderência à curta 

distância ou irreversível) (Figura 3.2.A). O máximo na Gror (H) é menor com o 

aumento da força iônica, associado à redução da ampli tude da energia de repulsão GE 

(Figura 3.2.8). Para determinados va lores intermediários da força iônica, o máximo é 

tão pequeno que uma fração das partículas pode conter energia térmica suficiente para 

transpor a barreira, ou seja, acontece uma pequena aderência irreversível. E, mesmo com 

uma força iônica mais alta (Figura 3.2.C), quando a G-nrr (H) é igual a O, todas as 

partículas podem alcançar o mínimo primário. 

À distâncias maiores de separação (poucos nanômetros), existe um outro 

mínimo, (mais fraco) na ÜTor, conhecido como mínimo secundário (aderência à longa 

distância ou aderência reversível). Ele é mais pronunciado em condições intermediárias 

de força iônica e é mais profundo para sistemas que possuem uma atração de van der 

12 RUTTER, P.R.; VfNCENT, B. ( 1984) Physicochemical interactions of the substratum, microorganisms 
and the fluid phase. In : MARSHALL K. C. (ed.), Microbial adhesion and aggregation. Spri nger-Yerlag, 
Berlin, p.21 -38. apud van LOOSDRECHT, M.C.M.; L YKLEMA, J. ;NORDE W. ; ZEHNDER, A.J.B. 
( 1990) Influence o f interfaces on microbial act ivity. Microbio/ogica/ Reviews v.54, n.l, p.?S-87. 
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Waals grande, e para partículas ma10res (van LOOSDRECHT et ai. , 1989). Neste 

contexto, as células microbianas são consideradas como partículas grandes. Se a 

profundidade do mínimo secundário não exceder valores além de poucos Kt por 

partícula ( I Kt = 4 x 10·21 J x célula- '), em que K é a constante de Boltzmann e t é a 

temperatura em graus Kelvin), a célula microbiana se adere reversivelmente. Para 

pequenas distâncias de separação, por exemplo, com H < I nm, as interações de curta 

distância (ligação de hidrogênio, formação de pares iônicos, etc.) são efetivas, além dos 

efeitos estereos, pois elas determinam a força de aderência no mínimo primário. 

A teoria DL YO é capaz de prever se a aderência no mínimo primário poderá 

ocorrer, mas não pode quantificar a amplitude desse mínimo. Na presença de polímeros 

extracelularcs da célula ou da superfície, ou ambas, pode ocorrer um obstáculo estereo 

(Figura J.J .a.) ou uma ponte de polímeros (Figura J .J .b.), além das interações já 

descritas pela teoria DL YO. No caso do obstáculo estereo, tem-se urna barreira sólida 

promovida pela não interação entre os polímeros da célula e aqueles presentes na 

superftcie, e que não permite a aproximação entre a célula e a superftcie. Desse modo, a 

energia total resultante (GrOT) é negativa, porém muito pequena, representando uma 

interação repulsiva ou "fracamente" atrativa. Com relação à interação por ponte de 

polímeros (Figura 3.3.b), pode-se verificar que a energia resultante desta é negativa e 

grande, representando, portanto, urna energia de atração forte . 

Em suma, a aderência microbiana inicial é um processo reversível, que 

geralmente, acontece no mínimo secundário (van LOOSDRECHT et ai., 1989). Isto 

implica em não haver contato direto entre a célula e a superftcie. 



22 

a G lKI) 

GE os 

repulsão 

GA 
~tração 

b 
GlKt) 

repulsão 

<A 

aLraçào g 

FIGURA 3.3- Interação repulsiva entre supertlcies cobertas por polímeros (a) e 
interação do tipo ponte de polímeros entre superfícies (b). GA, interação de Van der 
Waals; GE, interação eletrostática; Gs, interação estereo; Go, interação de "ponte"; Gmr, 
interação total ; H, distância entre duas superfícies; g, espessura média da cobertura de 
polímeros. Para distinguir entre os polímeros ligados à superfície sólida daqueles ligados 
à célula, eles foram desenhados em espessuras diferentes (van LOOSDRECHT et ai. , 
1990). 

3.3.1.2 Pré-condição de superfície 

A pré-condição de superfície depende, principalmente, do tipo de suporte, 

portanto, suas característi cas químicas são importantes. 

VERRTER et ai. ( 1988) verificaram a aderência inicial de quatro culturas puras 

de células metanogênicas em superfícies poliméricas [politetrafluoretileno (PTFE), 

polipropileno (PP), polietileno (PE), PVC, poliacetal (PAC) e poliamida 6 (PAM)], sob 

condições anaeróbias de cultivo. As espécies responderam diferentemente em relação ao 

suporte estudado, a Methanosarcina mazei não aderiu em nenhum dos suportes, a 

Methanothrix soehngenii (célula hidrofóbica) aderiu preferencialmente a polímeros 

hidrofóbicos (PTFE, PP e PE), a Metlummpirillum hungatei (célula hidrofílica) preferiu 

superfícies hidrofílicas (PAC e PVC) e a lv/ethanobrevibacter arboriphilicus (célula 

mais hidrofóbica) aderiu sobre todas as superfícies. O acúmulo de biomassa foi rápido 
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no polipropileno em relação ao PVC, e foi lenta na poliamida, revelando a vantagem de 

superfícies hidrofóbicas para a aderência celular. A hidrofobicidade do material foi 

testada verificando-se o ângulo de contato com a água. Quanto maior o ângulo de 

contato, maior a hidrofobicidade. Os autores ainda verificaram que a atividade 

metanogênica acetoclástica foi muito rápida para os dois primeiros dias de colonização 

dos suportes PP e PVC, e foi sete vezes maior para o PP (suporte hidrofóbico) em 

relação ao PVC (suporte hidrofilico). Nos oito dias posteriores de colonização dos 

suportes, a atividade metanogênica acetoclástica apresentou um leve aumento. A 

ativ idade metanogênica específica foi então máxima nos dois primeiros dias e depois foi 

diminuindo lentamente, confirmando que o crescimento elo biofílme e o 

desenvolvimento das células metanogênicas não estavam relacionados; o que pode 

sugerir que outros grupos tróticos (acidogênicas, acetogênicas e/ou metanogênicas 

hidrogenotrófícas) contribuem em graus diversos para a formação do biotilme e isso em 

função das características do suporte. Assim sendo, os autores (VERRIER et ai., 1988) 

afi rmaram que a hidrofobicidacle do material suporte influenciou na aderência das 

células metanogênicas e no desenvolvimento inicial de biofí lmes anaeróbios. Entretanto, 

ressaltaram que são vários os parâmetros que influenciam a formação inicial do biofilme 

em sistemas anaeróbios de tratamento de resíduos, como por exemplo, a porosidade e 

rugosidade do material suporte, a composição do meio, a taxa de carregamento 

orgânico, entre outros. Está claro que a fonte de carbono determina o equilíbrio 

microbiológico e a composição mineral influencia na aderência tanto di reta, através dos 

cátions, quanto indiretamente, pela formação de precipitados que se constituem em 

novos sítios de aderência. Entretanto, quando o meio a ser tratado é muito diluído ou 

contem poucos sólidos em suspensão, por exemplo, águas residuárias de indústrias 

farmacêuticas, químicas, de polpa e de papel, o suporte tem sempre influência 

significativa na partida e eficiência do processo. Portanto, de acordo com os resultados 

de VERRJER et ai. ( 1988), a escolha do suporte para a aderência e imobilização de 

biomassa em biorreatores deve considerar as características hidrofóbicas do mesmo. 

LA MOTTA et ai. ( 1982) observaram os efeitos da adição de polímeros naturais 

e sintéticos, usados como pré-condicionantes de superflcie, na taxa de aderência e 
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crescimento do biofilme. Os autores mostraram que uma pré-cobertura do suporte com 

polímeros sintéticos (polímeros catiônicos), pode acelerar o desenvolvimento de um 

filme. Entretanto, o desenvolvimento do biofilme e a conversão do substrato foi mais 

efetiva quando polímeros naturais foram utilizados. 

Outro fator importante na formação do biofilme é a presença de elementos como 

o cálcio e fósforo no meio circundante. HAR VEY et ai. ( 1984 ), através de análises 

morfológicas da estrutura microbiana do biofilme em três reatores anaeróbios, dois de 

filme fixo e um de mistura intermitente, verificaram a presença de precipitados 

cristalizados ao redor do material suporte. Esses precipitados aumentavam em 

quantidade com o passar do tempo. Através de análise de raio X por energia dispersiva 

mostraram que a matriz extracelular continha cálcio e fósforo em concentrações 92 e 28 

vezes maiores, respectivamente, em relação ao mate1ial intracelular. Concluíram, então, 

que a intebrridade do biotilme é mantida por polissacarídeos carregados que constituem o 

glicocálix, e que devem servir como trocadores de íons nos quais os grupos iônicos são 

interligados pelo cálcio. Portanto, pôde-se afirmar que o cálcio é importante para manter 

o biofilme aderido ao material suporte. Ainda, foi verificado que adicionando-se um 

quelante específico ao cálcio, bis-etilenoglicol (8-amino-etilétcr) N-N-ácido tetra

acético (EGTA) promoveu-se o desprendimento do biofilme. 

HULSHOFF POL 13 et ai. apud GUlOT et ai. ( 1988) afirmaram que cátions 

bivalentes como o cálcio podem efetuar uma ponte entre btrupos negativamente 

carregados nas superficies de células procarióticas. É o caso de organismos gram

positivos e gram-negativos que possuem superfícies negativamente carregadas pela 

presença de grupos carboxila e fosfatos. Além disso, observaram que concentrações de 

cálcio na faixa de 25 a 100 mg/litro aumentaram a capacidade de floculação de lodos 

anaeróbios e a taxa de granulação do lodo. 

13 HULSHOFF POL, L.; van der WORP, J.J.M.; LETTfNGA, G.; BEVERLOO, W.A. ( 1986). Physical 
characterization of anaerobic granular sludge. ln: Proc. of the NVA-EWPCA Conf. On water treatment : 
Anaerobic treatment. A grown-up tcchnology. Aquatec' 86, Amsterdam, The Netherlands, Industrial 
presentations (Europe) Schiedam, B. V., The Netherlands, p. 89-1 O I. apud GUIOT, S. R.; GORUR, S.S.; 
KENNEDY, K.J. ( 1988). Nutritional and Environmental Factors Contributing to Microbial Aggregation 
During Upflow Anaerobic Sludge Bed-Filter (UFB) · Reactors Start-up. In : Proc. of the 5th 
lntemational Symposium un Anaerobic Digestion Anaerobic Digestion, 22-26 May, Bologna, ltaly. 
HALL, E.R.; HOBSON, P.N. eds. Pergamon Press, Oxford , UI<, p. 47-53. 



25 

Não existem evidências, entretanto, de que o cálcio possa induzir a granulação de 

lodos em suspensão e pouco ativos. 

3.3.2 Processos de remoção do biofilme 

O biofílme pode ser removido de uma superficie por uma das seguintes formas: 

predação, cisalhamento, abrasão e desprendimento (BR YERS, 1988). Detalhando-se: 

PREDAÇÃO: É comum a ocorrência da predação do biofílme por protozoários, porém é 

um dos processos de remoção que vem sendo completamente ignorado nos modelos 

matemáticos. 

CISALHAMENTO: Vários trabalhos mostraram que o material do biofílme é removido 

continuamente à medida que o biofílme vai se desenvolvendo. Resultados de alguns 

estudos (TRULEAR 14 apud BR YERS, 1988) mostraram que uma quantidade 

significati va de biomassa suspensa é removida continuamente do bioftlme e as taxas de 

remoção do bioftlme são proporcionais à quantidade de bioftlme presente até uma certa 

espessura. RITTMANN 15 apud BR YERS ( 1988), baseado em dados de TRULEAR 

( 1979), e usando uma expressão de primeira ordem na quantidade de biofílme, 

encontrou uma correlação linear entre a taxa de perda do biofílme e a massa de biofilme 

presente. 

Entretanto, experimentos indicaram que a taxa de remoção não é uma função 

simples, mas altamente dependente, dentre outros fatores, da hidrodinàmica do sistema. 

Uma vez que a espessura do biofílme excede a subcamada basal do sistema, o estresse 

por cisalhamento (a uma mesma velocidade) aumenta significativamente, o que por 

outro lado, aumenta a taxa de remoção do biofilme. 

14 TRULEAR, M.G. ( 1979) Rale ofbiofílrn developmenl in a lurbulenl flow fíeld . M.S. lhesis, Rice 
University, Houslon apud BRYERS, J.D. ( 1988) Modeling biofílm accurnulalion. In: BAZTN, J.B. & 
DROSSEN, J.F. (eds) Physiological Ma<le/s in Microbio/ogy. v. ll CRC Press, cap. 11 , p. I09-144. 
IS IUTTMANN, B.E. (1983) The effecl ofshear slress on biofilm loss rale. Biotec/mol. Bioeng., v.24, 
p.SOI. apud BRYERS, J.D. (1988) Modeling biofilm accumulation. In: BAZTN, J.B. & DROSSEN, J.F. 
(eds) Physiologica/ Models in Microbiology. v. U CRC Press, cap. li, p.l 09-144. 
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ABRASÃO: Ocorre quando a biomassa capturada nos interstícios do material suporte, 

por exemplo esferas de polietileno, sofre agitação de modo que as partículas colidam e a 

abrasão resultante, continuamente, remove o excesso de biomassa. 

DESPRENDIMENTO: A soltura ou desprendimento é um evento através do qual 

grandes quantidades, ou seções inteiras, do biotilme deixa a superficie suporte e entra no 

meio circundante. Ao contrário da remoção por cisalhamento, o desprendimento é uma 

ocorrência periódica. Não existem explicações claras para o desprendimento, a mais 

provável compõem-se de várias causas específicas a cada sistema. O desprendimento 

está relacionado com a ocorrência de atividade anaeróbia na região interna do biofilme 

aeróbio muito espesso. Assim, associado às limitações de transferência de oxigênio em 

tais casos, camadas profundas do biofilme se tornam anaeróbias produzindo ácidos 

voláteis, baixando o pH e talvez produzindo gases insolúveis, os quais enfraquecem a 

estrutura do biofilme. Entretanto, esta premissa não expl ica o desprendimento de 

biofilmes estritamente anaeróbios. HARREMOES 16 et ai. apud BR YERS ( 1988) 

associaram o desprendimento com a formação de bolhas de nitrogênio, em um sistema 

piloto de filme fixo usado para a desnitriftcação. As bolhas provocavam o 

desprendimento localizado do biofilme. 

3.4.Modelos conceituais sobre biofilmes 

WIMPENNY & COLASANTI ( 1997) fi zeram ampla revisão sobre a estrutura 

básica dos biofilmes microbianos encontrados na natureza e em sistemas artificiais, e 

revelaram que existem pelo menos três modelos conceituais de biofilmes : (i) biofilme 

em mosaico heterogêneo; (ii) biofilme penetrado por canais ("water-channel model"); 

(iii) biofilme denso confluente. Os autores (opt. cit.) afirmaram que quando se avalia os 

efeitos das fontes de crescimento sobre a formação do biofilme, pode-se considerar que 

16 HARREMOES, P.; JANSEN, J. la Cour; KRISTENSEN, G.H. (1980) Praticai problems related to 
nitrogen bubble formation in fixed film reactors. Prog. Water Teclmol. , v. l2, p.2S3 apud BRYERS, J.D. 
(1988) Modeling biofilm accumulation. In: BAZIN, J.B. & DROSSEN, J.F. (eds) Physiologica/ Models in 
Microbiology. v. TI CRC Press, cap. 11 , p.l 09- 144. 
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as três formas são corretas, mas encerram condições diferentes de concentração de 

substrato, ou seja, cada tipo de biofilme se desenvolve em ambientes com concentração 

baixa, média e alta de nutrientes, respectivamente. 

Pesquisas experimentais com colônias microbianas de organismos procarióticos e 

modelos computacionais vêm confirmando este ponto de vista. A utilização de modelos 

computacionais para modelar o crescimento de biofilmes vem fornecendo resultados que 

sugerem ser a estrutura do biotilme amplamente determinada pela concentração do 

substrato (Figura 3.4). 
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FIGURA 3.4- Uma possível relação entre as concentrações prevalecentes de substrato e 

os tipos de biofílmes (WlMPENNY & COLASANTl, 1997). 

1\. descrição de cada modelo é dada a seguir: 

(i) Modelo "watcr-channeP' (COSTERTON et ai., 1995), esse modelo apresenta a 

formação de microcolônias, que após colonizarem a superficie, sofrem mudanças 

fenotípicas e produzem, entre outras moléculas estruturais, exopolissacarídeos 
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(Figura 3.5). Algumas microcolônias fonnam estruturas em fonna de cone; à 

medida que o filme vai se formando são vistas também estruturas em forma de 

cogumelos, fixadas na superficie pelos polímeros, e microrganismos. Estes 

podem se juntar deixando canais de água que penetram quase que toda a base do 

filme; canais bem pequenos também podem ser vistos dentro das microcolônias. 

A descrição desse tipo de bioftlme é consistente com observações de outros 

grupos de pesquisa (KEEVIL & WALKER17
; WOLFAARDT 18 et ai. ; MASSOL

DEYA 19 apud LEWANDOWSKI et ai., 1998). Esse tipo de bioftlme pode 

ocorrer em ambientes com concentração média e baixa de nutrientes, como por 

exemplo, em sistemas de tratamento de etluentes. 

FIGURA 3.5- Modelo conceitual da arquitetura de wn biofilme (fonnado por uma única 
espécie) baseado na observação de biotilmes vivos com o microscópio confocal de 
varredura a laser (CSLM). (Fonte: COSTERTON et ai. 1995). 

(ii) Modelo do mosaico heterogêneo (KEEVIL et ai., 1992). Este modelo é wna 

forma extrema do modelo "water-chanel". Os autores verifícaram a estrutura de 

biofí lmes fonnados em sistema de distribuição de água, at ravés da utilização de 

microscópio diferencial de constraste de interferência, pelo qual fonna-se uma 

imagem com ampla faixa de foco. Nessas condições, foi possível avaliar a 

estrutura do biofilme como um todo. A visão desses biotilmes é de microcolônias 

17 KEEYIL, C.W.; WALKER, J.T. ( 1992) Nomarski DIC microscopy and image analysis ofbiofilms. 
Binary, v.4, p. 93-95 apud LEWANDOWSKI, Z.; WEBB 0 .; HAMlLTON M.; HARKIN G. (1 998). 
Quantifying biofilm structure. In: MICROBIAL ECOLOGY OF BIOFLLMS: CONCEPTS, TOOLS AND 
APPLICATIONS. IAWQ Specialty Conference., Illinois, 1998. Anais, p. 95-102. 
18 WOLFAARDT, G.M.; LAWRENCE, J.R.; ROBARTS, R.D.; CALDWELL D.E. (1994) Multicellular 
organization in a degradative biofilm community. Appl. Environ Microhiol. , v.60, p.434-446. 
19 MASSOL-DEY A (1 994) MASSOL-DEY Á, A.A. ; WHALLON, J.; HICKEY, R. F.; TIEDJE, J.M. 
( 1994). Channel structures in aerobic biofilms of fixed-film reactors treating contaminated groundwater. 
Appl. Environ. Microbiol., v.61 , p. 769-777. 
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que fonnam wna torre de células, presas ao substrato pela base, mas, geralmente, 

bem separadas de seus vizinhos (Figura 3.6). Freqüentemente existem, além das 

torres, uma base de células individuais aderidas à superfície formando um filme 

muito fino. A principal diferença entre este modelo e o descrito anterionnente, é 

que as torres observadas estão bem separadas entre si e são circundadas pela fase 

aquosa; neste caso não pode-se afirmar que existam canais entre as estruturas. 

Esse tipo de biofilme ocorre em ambientes com baixíssima concentração de 

nutrientes. 

Camad.1 suspensa 
(até IO<J ~1) 

} 
Camada hasal 

__..,.,,.....;:;=;:r--,p..-,.,.- -,-r--n-rr--r-f--n=--rr-- (5~-Un) 

Supcrficie 

FIGURA 3.6- Modelo de biofilme em mosaico heterogêneo de acordo com KEEVIL et 
ai. (1992). 

(iii) Modelo do biofilme denso. A presença deste tipo de biofilme é comum na área 

clínica, como os biofilmes da placa dentária, que se desenvolvem em ambiente 

rico em nutrientes, e aqueles presentes no interior de catéteres utilizados em 

hospitais. Nestes bioti lmes não existem evidências de canais (Figura 3.7). 
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FIGURA 3. 7- Sistema do biofilme denso. Placa dentária (com duas semanas de 
desenvolvimento) de três indivíduos diferentes apresentando estrutura densa, 
microcolônias e algumas associações celulares (Fonte: NYVAD & FEJERSKOV20 apud 
WIMPENNY & COLASANTI., 1997). 

3.5 "Robbins Device", um dispositivo para estudos de biofilmes 

O "Robbins Device" (RD) é um dispositivo para amostragem de bioftlmes que 

foi desenvolvido por McCOY el ai. ( 1981 ). Consiste de uma série de "parafusos" (T) 

(Figura 3. 8) que podem ser de metal ou de plástico, dispostos ao longo de um tubo. Na 

base dos parafusos encontram-se cupons, suportes esféricos ou quadrados também 

chamados de corpo de prova ou "biofilm probe", que ficam expostos ao líquido que 

contém os microrganismos e que está passando no tubo. Após a formação do biofilme 

sobre a superfície dos cupons, os "parafusos" podem ser removidos assepticamente, e os 

cupons podem ser retirados sem provocar qualquer dano no biofilme fonnado. 

Posteriormente, o biofilme pode ser analisado e quantificado usando técnicas 

apropriadas. Note que o RD simula uma tubulação por onde passa, por exemplo, água de 

resfriamento de caldeira , na qual geralmente são detectados problemas de biocorrosão. 

Então, com esse dispositivo que simula uma situação real , os autores puderam centrar 

20 NYVAD, B.; FEJERSKOV, O. ( 1989) Structures of dental plaque and the plaque-enamel interface in 
human experimental caries. Caries Res., v.23, p. l51-158 apud WIMPENNY, J.W.T. ; COLASANTI, R. 
( 1997). A Unifying hypothesis for the structure o f Microbial biofilms based on cellular automaton rnodels. 
FEMS Microbiol Ecology, v.22, p. l-16. 
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esforços em estudos sobre biofilmes, bactérias redutoras de sulfato e sua implicação na 

corrosão de metais, e, como fazer para evitar ou minimizar a corrosão. 

FIGURA 3.8- Desenho esquemático do Robbins Device. (Fonte: BLENKINSOPP & 
COSTERTON, 1991 ). 

É importante mencionar alguns trabalhos que utili zaram o Robins Device no 

estudo de biofílmes. No trabalho de RUSESKA et ai. ( 1982) , os autores utilizaram este 

dispositivo para testar diferentes tipos de biocidas contra bactérias redutoras de sulfato 

que provocam corrosão em metais. LARSEN et ai. ( 1997) utilizaram um dispositivo 

modificado do Robins devicc (chamado "modified Robins Device" - MRD), que possui 

somente um lado contendo os parafusos, diferindo do RD que contem parafusos nos dois 

lados, confonne apresentado na Figura 3.8, para verificar a suscetibilidade de biofilmes 

fonnados por Streptococcus sanguis e Actinomyces naeslundii à diferentes 

concentrações de cloro (chlorhexidine). POWER et ai. (1999) utilizaram o MRD para 

monitorar a presença de bactérias redutoras de sulfato em biofilmes heterotróficos 

aeróbios. 

A fonnação de biofílmes no sistema MRD nunca toi testada unicamente com 

microrganismos anaeróbios, de acordo com a literatura consultada, notadamente os 

anaeróbios estritos. Esse sistema foi então escolhido para estudar a fonnação dos 

biofilmes anaeróbios, como proposto por POWER et ai. ( 1999). 

3.6 Uso do RNAr 16S em estudos de filogenia e identificação de células 
procarióticas 

Avanços recentes nas técnicas moleculares vêm pennitindo aos pesquisadores 

estudarem a diversidade microbiana, em nível molecular, nos mais diversos 
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ecossistemas terrestres, aquáticos, artificiais, etc. Os genes do RNAr 16S são úteis para 

tais estudos uma vez que estão presentes em todas as células procarióticas. O gene 

contém tanto regiões conservadas, as quais podem ser usadas para desenhar primers para 

amplificação usando o PCR como também, regiões variáveis que podem ser usadas para 

distinguir seqüências umas das outras. A extração do DNA total de uma amostra seguido 

de amplificação dos genes do RNAr 16S, deve gerar uma mistura de fragmentos de 

DNA representando todas as espécies ou as mais abundantes presentes na amostra. O 

sucesso desse método não depende do estado fisiológico das células das quais o DNA é 

extraído. O único pré-requisito é que as células sejam lisadas através do método de 

extração empregado, e que todos os genes do RNAr 16S estejam igualmente acessíveis 

para a amplificação. 

Após a etapa anterior, as seqüências do RNAr 16S podem ser digeridas por 

enzimas de restrição e analisadas por eletroforese em gel; esse método é chamado de 

análise de restrição do DNA ribossomal amplificado (ARDRA - "amplified ribossomal 

DNA restriction analysis") (SMITH et ai., 1997). Alternativamente, os genes do RNAr 

16S amplificados podem ser analisados por clonagem e digestão com enzimas de 

restrição ou seqüenciamento; neste sentido, um banco genético, refletindo a comunidade 

microbiana, pode ser obtido. A vantagem do ARDRA é que flutuações na comunidade 

microbiana podem ser detectadas através da análise dos padrões de bandas. Informações 

mais detalhadas podem ser obtidas por análises de restrição dos genes do RNAr l6S 

(SMITH et ai., 1997). 

Os princípios dos métodos baseados na comparação de sequências de 

nucleotídeos do RNAr 16S são também aplicáveis à subunidade maior do RNAr (RNAr 

23S). RASKIN et ai. ( 1994), afirmaram que métodos baseados na comparação de 

seqüências de nucleotídeos do RNAr 23S serão muito mais utilizados no futuro, uma vez 

que o conteúdo de infonnação disponível nesta sub-unidade é maior. No momento, seu 

uso é relativamente pequeno em relação aos métodos usando o RNAr 16S, devido ao 

banco de seqüências disponíve is ser muito menor para esta subunidade. 

Extensa análise comparativa de seqüências do RNAr 16S, representando ampla 

diversidade de microrganismos, vem revelando que diferentes regiões da molécula 
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variam na conservação da seqüência. Essas regiões permitem a elaboração de sondas de 

oligonucleotídeos para hibridação, gerais e específicas. Oligonucleotídeos 

complementares a regiões universalmente conservadas do RNAr 16S são úteis para 

quantificar o RNAr de qualquer amostra, constituindo as sondas universais, enquanto 

que, oligonucleotídeos complementares à regiões de seqüências mais variáveis, ou seja, 

únicas para microrganismos específicos ou grupo de microrganismos, são usados como 

sondas seletivas, aquelas específicas para espécie, gênero, ou para grupo fílogenético. 

O trabalho de AMANN et ai. ( 1990) descreveu a utilização da técnica de 

amplificação do RNAr 16S em conjunto com a técnica de citometria de fluxo para 

analisar populações microbianas mistas. A citometria de fluxo ("flow cytometry") é um 

método bem estabelecido para a medida de características químicas e físicas 

selecionadas de células individuais. Parâmetros múltiplos, como por exemplo, emissão 

de fluorescência em comprimentos de onda de interesse e dispersão da luz à 90° podem 

ser determinados individualmente para um grande número de células num curto período 

de tempo, até para cerca de 1.000 céulas/segundo. 

Ainda, no trabalho de AMANN et ai. ( 1990), os autores utilizaram três espécies 

de bactérias cuja seqüência do RNAr 16S são conhecidas: Escherichia co/i TB 1; 

Desu/jàvibrio gigas e Desu/fobacter hydrogenophi/us. Foram utilizadas três sondas, uma 

para BRS (bactérias redutoras de sultà to), outra para o Domínio Bacteria (EUB33 8) e 

outra para o Domínio 1-:ucw y a. Quando utilizou-se a sonda de BRS, esta sonda é 

complementar à uma região do RNAr 16S de D. gigas, mas possui 3 nucleotídeos 

trocados com a região correspondente de E. co/i, pôde-se distinguir entre as células alvo, 

que eram de D. gigas, e as não-alvo, células de E. co/i. O valor da intensidade de 

fluorescência detectada na citometria foi de 60 e 2,9, referente à D. gigas e E. co/i, 

respecti vamente. 

3. 7 Taxonomia das Arclweae metanogênicas 

Morfologicamente as Archaeae metanogênicas se constituem num grupo diverso, 

entretanto, fisiologicamente são extremamente similares já que todas são organismos 

anaeróbios estritos, e compartilham a capacidade metabólica comum de produzir 
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metano. A incerteza acerca das relações sistemáticas refletiu-se na antiga classificação 

taxonômica, que inicialmente distribuiu as metanogênicas entre grupos bem 

caracterizados de acordo com seus aspectos morfológicos (ZEHNDER et ai., 1982). 

Mais tarde, BARKER (I 956) enfatizou a fisiologia extremamente particular de cada 

grupo e então reuniu as metanogênicas numa única família, a Metlwnobacteriaceae. 

Embora o reagrupamento de Barker tenha sido considerado na edição do "Bergey' s 

Manual of Determinative Bacteriology" de 1974, o método ainda fornecia informações 

limitadas sobre as relações entre as várias espécies de metanogênicas. A principal razão 

foi o conhecimento I imitado, na época, acerca das propriedades metabólicas, 

bioquímicas e moleculares desses microrganismos. O dilema imposto por características 

aparentemente contraditórias - mesma fisiologia ve rsus morfologia variada (Tabela 3. I)

não foi resolvido até que FOX et ai. (I 977) fizeram uma análise comparativa de 

seqüências do RNAr 16S de várias metanogenicas. Desde então, os organismos 

metanogênicos se apresentaram como um grupo único e coerente, porém 

filogeneticamente distante tanto das bactérias típicas, quanto dos eucariotos (FOX et ai. , 

1980; WOESE I 98 I). Estudos sobre a estrutura do DNA, metabolismo intermediário e 

composição dos lipídios conduziram à uma revisão da classificação e nomenclatura das 

metanogênicas apresentada por BALCH et ai. (I 979). 

Baseado na comparação de seqüências do RNAr I 6S de diversos organismos 

procariotos, e, com as pequenas subunidades correspondentes do RNAr de eucariotos, 

Woese e colaboradores, reclassificaram os organismos em três Domínios: Eucmy a 

(eucariotos), Bacteria (Eubacleria) e Archuea (anteriormente Arclwehacteria) (WOESE 

1981 ). Os organismos procariotos foram localizados em dois t:,1fllpos filogeneticamente 

distintos ou Domínios, f-_'ubacteria, que consiste do grupo tradicional de bactérias 

incluindo as bactérias fotossintéticas, bactérias azuis-verdes, bactérias formadoras de 

esporos, actinomicetos, e spirochetas e Archuea que compreendem as células 

metanogênicas, as halófílas e as termófílas extremas. A classificação fílogenética 

baseada nos genes do RNAr propiciaram ampla visão da evolução dos organismos, já 

que estas informações puderam ser organizadas numa árvore filogenética (Figura 3.9) 
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(PACE, 1996 ). As distâncias evolutivas dos orgamsmos, baseada no número de 

variações das seqüências entre eles são lidas ao longo de segmentos lineares, veja a barra 

de escala na Figura 3.9. Algumas das lições tiradas a partir desta árvore da vida 

contradizem crenças antigas. Por exemplo, a divergência evolutiva entre Archaea e 

Bacteria rompe com a ideia intrínseca de que existe uma unidade evolutiva entre os 

procariotos (PACE, 1996). 

TABELA 3. 1. Substratos utilizados pelas Archaeae metanogênicas. 

Substratos Organismos 
H2 lvfet hanobacteri um bryanlii, /vi. jàrm icic um, M. 

I hermoa utotroph i c um; ,\4et hanohrevibacter arboriphilus, 
lvf. ruminantum, M. smithii; lvfethanococcus ma;: e i, lvf. 
vannie/ii, M. voltae; Mel hanom icrobi um mobile; 
Methanogeniwn cariaci, lvf. marisnigri,· lvfethano!,pirillum 
hun~atei; Methanosarcina barkeri. 

HCOOH lvf. jàrmicicum, M. ruminantum, M. smithii, lvf. vanniel i i, 
M voltae, lvf. mobile, J\;f. cariaci, At/. mari.migri, M 
hungate i 

co A~fethanosarcina barkeri 
CH30 H A4ethanosarc ina ma::ei, 1Hethanosarcina barkeri 

CH3NH2, Methanosarcina ma::e i, Methanosarcina barkeri 
(CH3)2NH, 
(CH3hN 
CH3CH2 - N(CH3)2 Methanosarcina barkeri 
CH3COOH M. mazei, A1!. barkeri, lvfethanosaela (antes Methanothrix) 

soehngen i i 
Fonte: ZEHNDER et ai. ( 1982) 
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FIGURA 3.9 - A árvore da vida com os três Domínios baseada na comparação de 
seqüências de nucleotídeos do RNAr 16S (PACE, 1996). A barra de escala (0. l 
va riações por nucleotídeo) representa a distância evolutiva. As seqüências usadas nesta 
árvore são representativas da maioria dos grupos. As linhas com nomes representam 
organismos cultivados; linhas com número e letras representam seqüências de 
populações naturais. 

Segundo JONES et ai. ( 1987), os dados e conceitos de Woese trouxeram senso 

de harmonia e clareza para o estado confuso da sistemática microbiana da época. 

Embora muitas espécies de bactérias "não-usuais" já tivessem sido muito bem estudadas 

antes da proposta de Woese, e também tivessem sido consideradas como excepcionais, a 

sua afiliação filogenética com outros organismos era incerta. Por exemplo, o gênero 

Halobacterium (Arclwea) foi previamente classificada junto com os bacilos de bactérias 

verdadeiras (Eubacteria) gram-negativos e aer.óbios, tais como Pseudomonas, 

Azotobacter, e Acetobacter. Entretanto, mesmo naquela época já se sabia que o gênero 
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Halobacterium possuía características distintas dos bacilos aeróbios gram-negativos, 

incluindo a maioria das diferenças na estrutura da parede celular e nos lipídios de 

membrana compostos de C2o glicerol isopropenoide diéters; então, fornecendo 

evidências para o conceito do Domínio Archaea que existiu há quase 20 anos antes da 

proposta de WOESE ( 1987). 

De acordo com JONES et ai. ( 1987), as coenztmas encontradas nas 

metanogênicas são: F-1 2o, Metanopterina e F.uo. A coenzima Fo~ 2o e os derivados de 

metanopterina são os responsáveis pela autotluorescência das metanogênicas (sob 

condições oxidantes). Este composto possui absorção máxima em 420 nm e foi 

encontrado em todas as células de metanogenicas como At/etlwnobrevibacter e 

Metlumobacterium, exceto em Metlwnosaeta que não tluoresce. A absorbância é perdida 

após a redução. A metanopteri na é um composto azul, que em Methanobacterium 

thermuauto/l'(~(icum foi chamado de fator F.142 (em função da sua absorbância máxima 

em 342 nm). O F.1o~ 2 é um componente da via de redução do dióxido de carbono à 

metano. Este fator pode ser reduzido à dihidrometanopterina, que também é azul 

brilhante fluorescente e pode se ligar ao C02. A necessidade de níquel no crescimento de 

fvlethanobacterium thermoautvtroficum conduziu à descoberta de que o maior 

"sequestrador" desse metal era o composto amarelo, e não fluorescente, F430. Estudos 

biossintéticos e estruturais conduziram à proposta de que o composto era um anel 

tetrapirrólico contendo um átomo de níquel no centro da molécula. O composto F430 é 

necessário na etapa final da produção de metano, já que é um cofator na atividade da 

enzima desidrogenase do monóxido de carbono (CO), catalizando a reação de CO com 

meti! tetrahidrofolato. 

As células metanogênicas constituem-se num grupo filogeneticamente coerente 

dentro do Reino Ewyarchaeola, o qual, juntamente com o reino Crenarchaeota fazem 

parte do Domínio Archaea (WOESE, 1990). As metanogênicas foram o primeiro grupo 

microbiano a ter sua taxonomia baseada na filogenia inferida através da comparação do 

RNAr 16S (BALCH et ai., 1979). A distribuição filogenética limitada das 
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metanogênicas sugeriu que um banco de dados de seqüências do RNAr l6S poderia ser 

a base para o desenvolvimento de sondas, complementares à região do RNAr 16S, 

compreendendo a maioria dos membros do grupo. RASKTN et ai. ( l994a) 

desenvolveram e caracterizaram uma coleção de sondas gerais para as metanogênicas. A 

classificação baseada na filogenia foi utilizada para selecionar os diferentes grupos alvos 

para o desenvolvimento das sondas. O uso das mesmas na quantificação de grupos 

metanogênicos em reatores biológicos anaeróbios foi descrito no trabalho de RASKIN et 

ai. (1994b) e serão apresentadas no item 3.9 desta tese. 

3.8 Hibridação in situ com sondas fluorescentes ou "Fiuorescent in situ 

hybridization"- FISH 

A hibridação in situ com sondas fluorescentes (FISH) é um método direto que 

pennite identificar células individuais presentes em ecossistemas complexos e que para 

isso utiliza sondas de oligonucleotídeos, que são seqüências curtas de DNA contendo de 

17 a 34 nucleotídeos (AMANN et ai., 1990; AMANN et ai., 1995; GIOVANNONI et 

ai., 1988; HARMSEN et ai., 1997). Cada célula "ativa" contém entre 103 e 105 

ribossomos e parte desses, são os RNAs ribossomais (RNAr 5S, RNAr 16S e RNAr 

23S) (van der MEER et ai., 1998). Algumas regiões dos RNAs ribossomais estão 

acessíveis para a hibridação, que significa que é possível ligar a sonda de 

oligonucleotídeo, complementar à uma certa região do RNAr 16S, nessa porção do 

RNAr. Dependendo das sondas utilizadas, o FISH pode ser usado para detectar 

microrganismos de diferentes níveis filogenéticos. 

O FISH consiste na detenninação de uma seqüência alvo específica do RNA / 

ribossomal presente em células morfologicamente intactas, ou seja, a célula é hibridada ' 

sem que para isso seja necessário romper a mesma (hibridação com a célula íntegra). 

Esse é o valor e a elegância da técnica, já que as células podem ser detectadas, 

visualizadas e quantificadas em seus microhabitats naturais sem a necessidade de 

/ 

;" I 
\./l 
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cultivá-las (AMANN et ai. , 1995). Com esta técnica pode-se não somente determinar a 

morfologia da célula de um organismo não-cultivado e a sua abundância, como também, 

analisar a sua distribuição espacial in situ. Portanto, no caso de biofilmes essa técnica é 

muito valiosa, pois pode-se identificar, com os biofilrnes fixados no suporte, as células 

microbianas presentes em cada camada do mesmo. Além disso, pode-se com os 

biofilmes em suspensão, nos quais as células foram removidas do suporte, concentradas 

e suspensas em meio líquido, quantificar os principais grupos rnicrobianos. 

O uso do FISH para contagem e identificação de microrganismos foi proposto 

por OLSEN et ai. ( 1986) e DeLONG et ai. ( 1989). A identiticação microscópica de 

células individuais com sondas de oligonucleotídeos específicas para o RNAr foi 

primeiramente reali zada com sondas marcadas radioativamente (AMANN et ai., 1995). 

Depois da hibridação das células tixadas, a sonda marcada radioativamente (com S35
) 

era visualizada através de microautoradiografía. Esta etapa não apenas necessitou wn 

tempo adicional, como também resultou na formação de grânulos de prata de alguns 

micrôrnetros distante das células alvo, o que prejudicou a exata localização in situ de 

pequenos agregados de células. Embora esse problema pudesse ter sido solucionado com 

o uso de isótopos marcados menos energéticos (corno o H\ o trabalho para a resolução 

de I J..lm teria um awnento no tempo necessário para a autoradiografía, que seria de 

algumas semanas ou meses. 

De acordo com AMANN et ai. ( 1995), demonstrou-se há vários anos atrás que as 

sondas Ouorescentes fornecem ótima resolução espacial e podem ser detectadas 

instantaneamente através da microscopia de Ouorescência. Primeiro as células são 

fixadas e posteriormente são hibridadas. Os RNAs ribossomais alvos fluorescentemente 

marcados com as sondas permitem identificar as células individualmente (Figura 3.1 0). 

Esse tipo de resposta demonstra que a hibridação in situ é urna ferramenta adequada para 

estudos sobre determinação e filogenia em Microbiologia Ambiental. A etapa de fixação 

é de extrema importância, pois como na hibridação as células são sujeitas à altas 

temperaturas e concentração de formamida, isto permite manter a integridade da mesma 

(especialmente a quantidade de ribossomos). Além disso, esta etapa promove urna 

permeabilização na membrana da célula necessária para que a sonda possa penetrá-la e 
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se ligar ao RNA ribossomal. De acordo com AMANN et ai. (1995), esse protocolo foi 

muito bem testado para bactérias gram-negativas, já as gram-positivas podem apresentar 

problemas de permeabilidade à sonda. Neste caso, pode-se usar outra forma de fixação, 

com etano! por exemplo, ou usar tratamento com lizosima e EDTA antes da hibridação, 

ou ainda, fixar as células por período curto em mistura de álcool/formaldeído. Segundo o 

mesmo autor (opt.cit.), a penetração da sonda em células de Methanococcus pôde ser 

aumentada quando a concentração de SDS (dodecil sulfato de sódio) no tampão de 

hibridação foi aumentada para 1 %. 
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FIGURA 3 .l 0- Desenho esquemático da hibridação in si tu com sondas fluorescentes. 

(Fonte: modificado de uma palestra minish·ada pelo Dr. Mat1in Embley, pesquisador do 

Museu de História Natural de Londres). 

A abordagem do RNAr para a identificação filogenética e para a detecção de 

microrganismos in situ é freqüentemente usada de uma forma seqüencial, na qual as 

amostras são primeiro caracterizadas pelas seqüências homólogas do DNAr (transcrição 

reversa) (AMANN et ai., 1995). Na segunda fase, a abundância de determinados clones 

e seqüências específicas de RNAr são quantificadas utilizando-se sondas de 

oligonucleotídeos altamente específicas numa colônia, "dot blot", ou na hibridação in 
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situ. Embora as abordagens que utilizam o PCR sejam extremamente úteis, a análise de 

comunidades complexas é bastante trabalhosa e demanda muito tempo, o que força os 

pesquisadores a eliminarem algumas etapas. Mesmo quando várias centenas ele clones 

são examinados, populações pequenas não podem ser detectadas. Entretanto, existe uma 

necessidade para um caminho alternativo até a completa caracterização molecular das 

amostras ambientais. Está bem estabelecido, que em vários níveis taxonômicos, grupos 

fílogenéticos são caracterizados pelas suas semelhanças em certas partes do RNAr, as 

conhecidas assinaturas ou "fingerprintings". 

As sondas de oligonucleotídeos são bastante adequadas para um "screening'' de 

rotina das assinaturas, quando comparadas com o seqüenciamento. As sondas vêm sendo 

desenvolvidas para os níveis taxonômicos mais altos, os Domínios Arclwea, Bacteria, e 

Eucwya; para os níveis intennediários, por exemplo, para as bactérias gram negativas 

redutoras de sulfato; para as subclasses Alfa-Proteobacteria , Beta-Proteobacteria 

(grupo abundante de organismos em ecossistemas de água doce e em sistemas de 

tratamento de enuentes) e Gama-Proteobacteria (Escherichia co/i e Pseudomonas 

aeruginosa pertencem à este grupo); para os aglomerados bacterianos do filo CFB 

(citofago-tlavobacterium), para os dois reinos do Domínio Archaea: Crenarchaeota e 

Ewyarchaeota; para as ordens Methanobacteriales, A!/ethanomicrobiales e 

Methanococcales das metanogênicas; e para os taxa menores, gêneros, espécies, e 

sondas específicas para subespécies (AMANN et ai. , l995). 

Um importante aspecto a ser comentado a respeito das sondas está relacionado a 

sua aplicação em paralelo com subamostras, numa abordagem do geral para o 

específico, inicialmente usando-se uma sonda universal e três sondas Domínio

específicas, seguidas por outras bem mais especificas (a nível de espécie, por exemplo). 

Assim, aumenta-se o refinamento da informação sobre a diversidade da comunidade e a 

composição é obtida rapidamente pelos métodos de hibridação in situ ou por "dot blot". 

Nesta abordagem, a informação sobre as sondas de alto nível taxonômico, ou seja, as 

mais gerais, são usadas para selecionar quais os grupos de sondas a serem utilizadas para 

o próximo e mais baixo nível taxonômico. Por. exemplo, se as sondas Domínio

específicas revelam dominância de Archaea, as sondas que distinguem entre os dois 
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grupos de Crenarchaeota e Euryarclweota são aplicadas na próxima etapa, antes de 

serem usadas sondas para as principais ordens de Ewyarchaeota. 

Estudos anteriores (SCHAECHTER et ai., 1958), demonstraram que existe 

correlação entre o conteúdo de RNA ribossomal bacteriano e a taxa de crescimento. 

Com isso, posterionnente, POULSEN et ai. ( 1993 ), concluíram que era possível medir a 

atividade metabólica de uma célula individual através da quantificação do sinal 

fluorescente obtido com a hibridação in situ. Os mesmos autores demonstraram que a 

diminuição na intensidade do sinal fluorescente, do sinal de hibridação, estava 

relacionada com o conteúdo de RNAr da célula procariótica e não com a permeabilidade 

celular, ou mesmo com problemas na hibridaçào in situ. Através do uso combinado de 

várias sondas, específicas para diferentes populações de interesse e marcadas com 

diferentes corantes fluorescentes, a posição espacial de diferentes membros da 

comunidade microbiana também foi estudada (POULSEN et ai., 1993). Essa abordagem 

é de particular interesse quando se quer definir associações sinergísticas entre as 

populações, como é o caso dos biofilmes. 

ALM et ai. ( 1996) criaram um banco de dados para sondas de oligonucleotídeos 

(OPD- " Oligonucleotide Probe Database") na tentativa de facilitar a descrição detalhada 

das condições usadas para sondas e primers existentes na literatura. O OPD reúne 

infom1ações específicas para que se possa desenvolver e utilizar as sondas de 

oligonucleotídeos e os primers. A maioria das sondas já catalogadas neste banco de 

dados são específicas para oRNAr, mas também podem ser encontradas (ou podem ser 

depositadas) sondas específicas para outros genes. O acesso à OPD pode ser conseguido 

via internet no seguinte endereço, http://www.cme.edu/OPD. No artigo, os autores (opt. 

cit.) criaram um padrão de nomenclatura para as sondas, de modo que pelo nome da 

sonda pode-se identificar a especificidade da mesma, ou seja, se é uma sonda que 

detecta família, gênero, espécie, etc. 
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3.9- Técnicas moleculares, incluindo o FISH, para avaliar comunidades 
microbianas de ambientes naturais c de biorreatores operados para o 
tratamento de resíduos 

Um dos trabalhos mais relevantes sobre o emprego das técnicas moleculares para 

avaliação da composição de comunidades microbianas mistas foi o de AMANN et ai. 

( 1992). Neste artigo, os autores ( opt. cit.) comentaram sobre o futuro promissor da 

aplicação desses procedimentos para a identiticação de microrganismos presentes em 

biofilmes. Os resultados apresentados no artigo mostraram a identificação, através de 

análises moleculares e do FISH, de espécies de bactérias redutoras de sulfato (BRS) 

presentes em biofilmes, desenvolvidos sobre lâminas de vidro incubadas em um 

biorreator. Sob microscopia de contraste de fase constatou-se que os biofilmes se 

desenvolveram sobre as superflcies de vidro em algumas horas, e, com 

aproximadamente 24h de incubação, verificou-se a formação de uma monocamada 

completa de células. Após 3 semanas se estabeleceram multicamadas com 5 a I O 11m de 

espessura. Através do foiSH observou-se que membros da população organizados como 

aglomerados celulares nas camadas dos biofílmes foram semelhantes à espécie 

Desu!fovibrio vu/garis, enquanto que outros, semelhantes ao gênero Desu!fomonas spp. 

foram encontrados distribuídos mais uni fonnemente. Os autores (opt.cit.) também 

concluíram que as infom1ações obtidas refletiram a influência de alguns fatores do meio 

sobre os biofílmes fonnados, tais como limi tação nutricional de substrato, assim como 

na organização espacial das células, ou seja na mobilidade diferencial de cada membro 

dentro da matriz do biofílme, muito embora essas informações necessitassem ser 

quantificadas. Ainda, como recomendação, o artigo reforçou a necessidade do 

aprimoramento da técnica FISH no sentido de avaliar a penetração das sondas em 

biofilmes espessos e de se utili zar simultaneamente sondas marcadas com diferentes 

fluorocromos, a fim de se definir as relações espaciais entre populações, uma vez que a 

organização espacial deverá refletir associações metabólicas obrigatórias ou 

preferenciais entre as espécies, dado o caráter de consórcio microbiano dos biofílmes e a 

dependência de muitos microrganismos entre si. 
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Posteriormente ao trabalho de AMANN et ai. ( 1992), RASKIN et ai. ( 1994a) 

publicaram resultados sobre o desenvolvimento e a caracterização ele 8 sondas de 

oligonucleotídeos, complementares ao RNAr 16S de várias espécies de Archaea 

metanogênicas, para o uso como sondas de hibridação em estudos de microbiologia 

ambiental e de detecção de microrganismos. A especificidade com o grupo alvo e a 

temperatura de dissociação para cada sonda foi caracterizada. No geral, as sondas foram 

bem específicas para as Arclwea metanogênicas alvo e não hibridaram com os RNAs 

ribossomais de grupos não-alvo. Juntas, as oito sondas (Tabela 3.2) englobaram as 

Archaea metanogênicas representadas até então, em cultura pura, com exceção dos 

membros da família lvfetlwnothermaceae. A classificação das metanogênicas, confonne 

apresentada na Tabela 3.2, foi realizada por YOGELS21 et ai. apud RASKIN et ai. 

( 1994a). Das oito sondas, duas foram específicas para as ordens i\4ethanobacteriales e 

uma para a ordem Methanococcales. A quarta sonda reconheceu três famílias 

pertencentes à ordem Metlwnomicrobia/es, a terceira ordem dentro da atual 

classificação. A quinta sonda foi específica para a última família dentro desta ordem, a 

Methanosarcinaceae. Três sondas adicionais incluíram gêneros diferentes dentro da 

tà mília Methanosarcinaceae. 

A Tabela 3.3 apresenta a relação das sondas utilizadas por RASKIN et ai. 

( 1994a), específicas para metanogênicas e outros membros do Domínio Archaea. Com 

relação às sondas e o metabolismo único dos tipos microbianos estudados, os autores 

fi zeram as seguintes considerações: 

( I) As sondas para o Domínio Archaea (ARC9 15 e ARC3 14) também foram 

complementares à muitos grupos de Archaea, mas não-metanogênicos, como os 

gêneros afiliados elo reino Crenarchaeota e das ordens Thermoplasmales, 

Arclweoglobales, Thermococcales, e dos halófilos extremos, os quais, junto com as 

metanogênicas, constituem o reino Euryarchaeota; 

21 VOGELS, G.D. ; KELTJENS, J.T.; DRJFT, C.v.d. (1988) Biochemistry of methane production. In: 
ZEHNDER, A.J.B. ed. Biulogy u.f Anaerobic microorganisms. New York, Jolm Wiley & Sons, Inc. p. 
707-770 apud RASKIN , L. ;STROfvfLEY, J.M.; RJTTMANN, B.E.; STAHL, DA ( 1994a). Group
specific 16S rRNA hybridization Probes to describe natural communities of methanogens. Appl. Environ. 
Microbiol., v.60, p. I232- 1240. 
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(2) Um objetivo específico no desenvolvimento das sondas foi o de diferenciar entre as 

metanogênicas consumidoras de acetato e aquelas consumidoras de H2 e C02. 

Desse modo, várias sondas foram desenvolvidas para identificar diferentes grupos 

dentro da família Metlwnosurcinaceae, cujos membros utilizam o acetato; 

(3) Os membros da família i\t/etlwnosarcinaceae, como aqueles do gênero 

lvfethanosarcina, podem fonnar metano a partir de acetato, mas, preferencialmente, 

formam metano via rotas energeticamente mais favoráveis quando outros substratos 

tais como, H2 e C02, metano!, ou metilaminas estão disponíveis; as sondas 

MS 1414, MS 1242 e MS821 são específicas para detectar membros do gênero 

Metlwnosarcina, porém, como a sonda MS 1242 não hibridou eficientemente, a 

sonda MS821 foi a preferida para detectar espécies de Methanosarcina. Além das 

espécies de Methanosarcina, a sonda MS 1414 englobou os gêneros, 

Methanococcoides, Methanolohus, e Methanohalophilus, todos os quais podem 

usar metano! e metilaminas como substrato. Dentro dessa família , as espécies de 

Methanosaeta podem usar somente o acetato como substrato e foram detectadas 

pela sonda MX825 . 

( 4) A sonda MB314 englobou a ordem lvfethanobacteria/es, exceto pela família 

Methanot/zermaceae; wna vez que essa sonda não teve o rendimento esperado, duas 

sondas novas (MB3 1 O e MB I 174) foram desenvolvidas para detectar as 

metanogênicas pertencentes à esta ordem; a sonda MC 1109 é específica para a 

ordem Methanococca/es, c apresentou um nucleotídeo trocado em relação à 

seqüência de lvfethanococcusjannasc/zii; 

Ainda, de acordo com RASKrN et ai. (l994a), quando várias sondas estão sendo 

desenvolvidas para a hibridação in situ, é conctição preferencial que elas tenJ1am valores 

de Td (temperatura de dissociação) relativamente próximos um do outro. Com 

freqüência é desejável utilizar duas ou mais sondas em uma mesma amostra. Por 

exemplo, dupla hibridação, isto é, uso de duas sondas marcadas com o mesmo 

fluorocromo reconhecendo regiões diferentes no RNAr 16S e englobando o mesmo 

grupo fílogenético, que pode ser usada para aumentar a intensidade do sinal e diminuir 



46 

problemas de pouco conteúdo de RNAr ou reduzida disponibilidade do alvo. Duas ou 

mais sondas com diferentes marcadores podem ser usadas para estudar a ocorrência de 

diferentes grupos alvos na mesma amostra. Quando os valores de Td das diferentes 

sondas são parecidos, as condições de hibridação podem ser otimizadas para ambos. 

TABELA 3.2- Sondas de oligonucleotídeos específicas para as metanogênicas. 

ORDEM SONDA 
Ordem 1: M etltanobacteriales 

Família I: M etlzanohacteriaceae MB310 
Gênero 1: Methanobacterium MB1174 
Gênero li: Methanobrevibacter 
Gênero li I: Methanosphaera 

Família 11: Metlumotlzermaceae 
Gênero I: lvfethanothermus 

Ordem 11: Metlzanococcales MC 1109 
FamHia I: Metlumococcaceae 

Gênero I: lvfethanococcus 
Ordem 111: Methanomicrobiales 

Família 1: Metlzanomicrobiaceae 
Gênero I: Methanomicrobium MG I200 
Gênero li : lvfethanogenium 
Gênero III: Methanocul/eus 
Gênero IV: Methanospirillum 

Família 11: Methanocorpuscu/aceae 
Gênero 1: lvfethanocorspucu/um 

Familia UI: Methanoplanaceae 
Gênero l:Methanoplanus 

Família IV: Methanosarcinaceae -------------------------------
Gênero 1: Methanosarcina MS821 *I MS1414** I 

MSMX860*** 
Gênero li: Methanococcoides **** 
Gênero IV: Methanolobus 
Gênero V: Methanoha/ophilus 

---- -------------------------- -
Gênero lll : Methanosaeta 

MX825: só pode usar o 
acetato 

• MS82 1: pode usar acetato e ouLros subslratos (H2 I C02, metano!, c mcttlanunas); sonda espcctfíca ao 
gênero Methanosarcina. 
•• MS 141 4: sonda especifica aos gêneros Methanosarcina, Alethanococcoides, Methmwlobus c 
Methanohalophilus. 
•• • MSMX860: esta sonda detecta todos os membros da família Methanosarcinaceae. 
• • • • podem usar metano! c mctilaminas 

Fonte: RASKIN et ai. ( 1994a). 
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TABELA 3.3- Relação das sondas complementares ao RNAr l6S, nome, seqüência, o 
sítio alvo, e o Td definido experimentalmente. As sondas MB3l4 e MS 1242 não tiveram 
bons resultados, e o Td não foi determinado. 

Sonda Sequência (5'-) 3') Sítio alvo "*" Td(0C)"" 

MCII09 GCAACATAGGGCACGGGTCT 1128-1109 55 
MB314 GAACCTTGTCTCAGGTTCCATC 335-314 --
MB310 CTTGTCTCAGGTTCCATCTCCG 331-310 57 
MBII74 TACCGTCGTCCACTCCTTCCTC 1195-1174 62 
MG1200 CGGATAATTCGGGGCATGCTG 1220-1200 53 

MSMX860 GGCTCGCTTCACGGCTTCCCT 880-860 60 
MS1414 CTCACCCATACCTCACTCGGG 1434-1414 58 
MS1242 GGGAGGGACCCATTGTCCCATT 1263-1242 ---
MS82l CGCCATGCCTGACACCTAGCGAGC 844-821 60 
MX825 TCGCACCGTGGCCGACACCTAGC 847-825 59 

ARC915* GTGCTCCCCCGCCAATTCCT 934-915 56 
ARC344* TCGCGCCTGCTGCTCCCCGT 363-344 54 

- . . - .. 
• ARC91 5 c ARC344 sno complementares no RNAr 16S de membros do domm1o Archaea (sno sondas gcncncas) 
.. Td, é a tcmpernturn de dissocinçào: significn n temperatura no ponto médio de transição entre n cstmltua duplcx 
(oligonuclcotidco ligado à sequência complementar) c a fita simples-alvo dissociada . 
.. • sítio alvo da sondn em relação à numcrnçiio do RNAr 16S de Escherichia co/i. 

Fonte: RASKIN et ai. ( 1994a). 

Em suma, RASKIN et ai. ( l994a) afirmaram que as técnicas moleculares 

baseadas no RNAr se apl icam muito bem ao estudo dos consórcios metanogênicos 

considerando que: 

( 1) As Archaeae metanogênicas podem ser identificadas e quantificadas em níveis 

filogenéticos diferentes, uma vez que a sua classificação foi baseada na comparação 

de seqüências de nucleotídeos do RNAr 16S e as sondas desenvolvidas, 

apresentadas nas Tabelas 3.2 e 3.3, para o estudo das mesmas abrangem vários 

níveis taxonômicos do Domínio Archaea, como ordem, famí lia e gênero; sondas 

espécie-específicas podem ser desenvolvidas; 

(2) As Archaea metanogênicas ainda não-descritas poderão ser identificadas e 

quantificadas pelas técnicas moleculares que estão atualmente padronizadas, como a 

amplificação seletiva do RNAr 16S ou DNAr de grupos alvo de ácidos nucleicos 

com o uso do PCR, clonagem e seqüenciamento comparativo do DNA clonado; 

relacionando-se as seqüências recém obtidas com aquelas de RNAr l6S de um 
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banco de dados, pode-se então desenvolver sondas adicionais específicas para os 

organismos não-cultivados; 

(3) O FlSH pode ser usado para se estimar in situ a taxa de crescimento das Archaea 

metanogênicas em populações naturais, uma vez que o conteudo ribossômico 

celular e, consequentemente, a concentração de RNAr varia com a taxa de 

crescimento; 

( 4) O consórcio metanogênico pode ser estudado de forma intacta através do FISH, 

permitindo que membros individuais da comunidade possam ser identificados e 

quantificados em suas posições espaciais naturais. A caracterização das relações 

espaciais é útil em estudos de colonização de supert1cies, estudos de reatores com 

filme-fixo, e sobre a formação de consórcios granulares, por exemplo, em reatores 

de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB). 

Em trabalho posterior, RASKIN et ai. ( 1995) utilizaram técnicas moleculares para 

estudar a variação da comunidade microbiana presente em biofílmes de quatro reatores 

anaeróbios de filme fi xo. Dois reatores (SA e SB) foram operados sob condições 

sulfidogênicas, devido a presença de sulfato, e os outros dois sob condições 

metanogênicas (MA e MB). Como esperado, os grupos de reatores sulfidogênicos e 

metanogênicos apresentaram consórcios microbianos capazes de reduzir o sulfato a 

sulfeto e produzirem metano, respectivamente. Após cerca de 17 meses de operação 

contínua dos reatores MA e SA, e de ll meses para os reatores MB e SB, o sul fato foi 

adicionado ao reator MB e retirado do reator SB. Os resultados deste trabalho indicaram 

que o uso de sondas em combinação com análises químicas foi bem adequado para o 

estudo da composição e metabolismo das comunidades microbianas anaeróbias, uma vez 

que determinou-se que a presença de bactérias redutoras de sulfato a sulfeto (BRS), 

especialmente células de Desulfovibrio, não foi dependente da presença do sulfato, 

sugerindo que estas espécies atuaram como acetogênicas nos sistemas metanogênicos, e 

que espécies da Ordem Metlwnobacteriales foram as principais competidoras das BRS 

pelo hidrogênio na ausência do sulfato. Além do uso das várias sondas descritas na 

Tabela 3.4 pelos autores (opt.cit. ), identificou-se um membro da comunidade do 
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biofílme através da amplificação seletiva com PCR, usando os pnmers UNIV907 e 

SRB385, clonagem dos fragmentos amplificados e seqüenciamento comparativo. O 

organismo encontrado foi relacionado com a espécie Desulfovibrio vu/garis linhagem 

PT-2, e o desenvolvimento de uma sonda de RNAr complementar à essa linhagem 

permitiu sua visualização e detecção nos biofílmes através do FISH, bem como o 

enriquecimento e isolamento da espécie. A obtenção da linhagem PT -2 em cultura pura 

pennitiu o estabelecimento de uma relação entre o conteúdo de RNAr celular e a taxa de 

crescimento desta cultura. Usando esta relação, determinou-se que a taxa de crescimento 

da linhagem PT-2 foi significativamente maior em biofilmes jovens quando comparados 

com biofilmes maduros. Sem dúvida, foi também demonstrado com esses resultados, 

que a determinação da variação do conteúdo ribossômico celular constitui uma 

ferramenta valiosa para avaliar a taxa de crescimento de microrganismos em ambientes 

complexos. 

TABELA 3.4- Sondas com o grupo alvo e respectivas referências da literatura. 

Sonda Grupo alvo Referência 
MC1l09 Methanococcales RASKIN et ai. , J994b 
MB310 Metltanobacteriales RASKfN et al. , 1994b 

MG1200 Metltanogenium "relatives" RASKIN et ai. , 1994b 
MSMX860 Metltanosarcinaceae RASKIN et ai. , 1994b 

MS821 Metlwnosarcina RASKIN et ai., 1994b 
MX825 Metltanosaeta RASKIN et ai., 1994b 

SRB385* BRS mesofilic::ts gr::tm-neg::ttivas AMANN et ai. , 1990 
(p/ BRS) 

687 Desulfm•ibrio DEVEREUX et al. , 1992 
660 Deslfobulbus DEVEREUX et al. , 1992 
129 De.m lfobacter DEVEREUX et al., 1992 
221 Des/llfobacterium DEVEREUX et al. , 1992 
814 Desulfococcus + Desulfo.mrcina + DEVEREUX et ai., 1992 

Desu(fobotulus 
ARC915 Archaea STAHL e AMANN, 1991 
ARC344 Arc/wea RASKIN et al. , 1994b 
EUB338 Bacteria AMANN et ai., 1990 
EUK515 Eucarya AMANN et ai. , 1990 

UNfV1392 Em princípio todos os organismos PACE et al., 1986 
conhecidos .. * várias seqüências não-alvo dtvtdem a sequêncta alvo desta sonda (AMANN et ai. , 1992) 

Fonte: RASKIN et ai. ( 1995). 
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RASKrN et ai. ( 1996 ), apresentaram análises mais detalhadas da composição dos 

biofílmes retirados dos quatro reatores (descritos anteriormente em RASKIN et ai., 

1995). A determinação da estrutura populacional foi feita através das sondas citadas na 

Tabela 3.4. Os autores verificaram que o reator metanogênico, antes da adição de 

sulfato, apresentou cerca de 25% de células metanogênicas e 15% de BRS, sendo 

representantes predominantes, respectivamente, espécies da ordem Methanobacteria/es e 

o gênero Desulfovibrio spp. . A presença de BRS, principalmente os gêneros 

Desulfovibrio spp. e Desu(làbacteriwn spp. na ausência de sulfato pode ser explicada 

pela sua capacidade em atuar como organismos acetogênicos redutores de prótons e/ou 

fermentadores. A redução de sulfato iniciou imediatamente após a adição do mesmo no 

reator metanogênico, e foi consistente com o nível sibrnifícativo de BRS presentes nesse 

reator. Além disso, os níveis de BRS aumentaram de 30 para 40%; coincidentemente, as 

. concentrações de acetato no etluente diminuíram. Notadamente, alguns gêneros de BRS, 

Desulfococcus, Desu~fosarcina , e Desulfobotulus foram os mais competitivos na 

ausência do sultàto. A produção de metano diminuiu imediatamente após a adição elo 

sulfato; este fato foi posteriormente seguido de uma diminuição na concentração relativa 

das metanogênicas, de 25% para 8%. Já no reator sulfidogênico, quando à este foi 

adicionado um meio sem sulfato, não foi verificada uma alteração rápida na 

sulfídogênese, tampouco houve favorecimento da metanogênese; muito pelo contrário, 

um aumento significativo no nível das metanogênicas e na produção ele metano só foram 

observados após cerca de 50 dias da adição do meio sem sulfato. 

Os autores (opt.cit.) ainda ressaltaram que apesar da obtenção de uma resposta 

imediata sobre a diminuição da atividade de populações microbianas através da 

utilização de métodos baseados no RNAr não ser simples, os resultados indicaram que 

aumentos nas atividades das populações correlacionaram-se bem com aumentos da 

fluorescência no momento da hibridação. As observações indicaram que os métodos 

baseados no RNAr podem beneficiar em muito o monitoramento ele populações 

microbianas em sistemas de tratamento de resíduos, particularmente para 
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microrganismos de difícil identificação e/ou quantificação pelas técnicas clássicas de 

microbiologia. 

HARMSEN et ai. ( 1996a) utilizaram o FTSH para detectar e localizar 

microrganismos em grânulos provenientes de dois reatores de fluxo ascendente e manta 

de lodo. Cada reator foi alimentado por vários meses, um com sacarose e outro com uma 

mistura de ácidos graxos voláteis (acético, propiônico e butírico). Os grânulos foram 

cortados em camadas e seções dos mesmos foram hibridadas com sondas específicas 

para os Domínios Bactería (EUB338) e Archaea (ARC915), sondas específicas para 

grupos metanogênicos e duas sondas específicas (MPOB e KOPROP I) que detectam 

linhagens sintróficas de bactérias oxidadoras de propionato. Os resultados revelaram que 

células da linhagem KOPROP I não foram detectadas em ambos os tipos de grânulos. 

Por sua vez, as hibridações dos grânulos alimentados com sacarose apresentaram uma 

camada externa constituída principalmente de microcolônias com diferentes morfologias 

celulares e na parte mais interna dos grânulos detectou-se uma camada de microcolônias 

com diferentes tipos de Archaea metanogênicas sobrepostas com agregados da 

linhagem sintrófica MPOB (oxidadoras de propionato). Os agregados de MPOB se 

encontraram associados às Arclzaea metanogênicas utilizadoras de H2 ou formiato, 

indicando o seu crescimento sintrófico. Os grânulos alimentados com ácidos graxos 

voláteis, por sua vez, apresentaram uma camada externa constituída principalmente de 

bactérias e logo em seguida, uma camada espessa de Archaea metanogênicas, quase sem 

a presença de bactérias, semelhantes à Metlzanosaeta spp .. Logo abaixo dessa camada, 

observou-se uma camada de Arclzaeae metanogênicas misturadas com microcolônias da 

linhagem sintrófica MPOB. O centro de ambos os grânulos, oriundos cada um de um 

reator diferente, consistiu da presença de cavidades, materiais inorgânicos e de 

microcolônias de Arclzaea metanogênicas. Estes resultados, segundo os autores, 

indicaram a existência de justaposição de bactérias sintróficas e Archaea metanogênicas, 

fornecendo, portanto, evidência adicional para afirmações anteriores sobre a arquitetura 

microbiana do lodo granular anaeróbio consistir-se de camadas. 
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É ainda interessante tecer algumas considerações sobre o trabalho de HARMSEN 

et ai. ( 1996a). As bactérias presentes na superf1cie do grânulo alimentado com sacarose 

cresceram também em meio com glicose ou frutose e produziram ácidos orgânicos, 

como acético, butírico e propiônico. Sob essas condições, parece que elas cresceram 

como uma camada solta na superficie do grânulo, ao invés de intebJTá-lo. As bactérias 

presentes na supert1cie dos grânulos alimentados com ácidos voláteis cresceram melhor 

no interior dos mesmos e foram os microrganismos mais abundantes. Além disso, como 

cresceram próximas às células de MPOB, que são oxidadoras de propionato, é provável 

que fossem bactérias sintrófícas oxidadoras de butirato. Além disso, sabe-se que a 

oxidação do butirato também requer pressão parcial de H2 pequena e a oxidação do 

butirato logo na pat1e interna do grânulo permitiria um crescimento com as Archaea 

metanogênicas consumidoras de H2 ou formiato. O acetato seria debJTadado pelas 

Archaea metanogênicas acetoclásticas presentes abundantemente nos dois tipos de 

grânulos. É possível que o acetato, depois de se difundir para o interior dos grânulos 

alimentados com ácidos voláteis, fosse consumido primeiramente na camada espessa 

logo abaixo da superficie em maior parte pelas células de Methanosaeta spp. abundantes 

neste local, antes do propionato ser degradado na próxima camada. Tal fato é reforçado 

pela presença de microcolônias de células de lvfethanosarcina spp. nesta camada. 

Methanosarcina spp. tem menor afinidade pelo acetato em comparação com 

A-fethanosaeta spp. e, portanto, só poderia estar presente se a concentração deste ácido 

fosse suficientemente alta (JETTEN22 et ai. apud HARMSEN et ai. , 1996a). Nos 

grânulos alimentados com sacarose, a camada espessa logo abaixo da superficie estava 

ausente e, portanto, o acetato só foi produzido no interior do grânulo. Segundo esses 

autores, este é um exemplo claro de como a arquitetura do grânulo é modificada em 

função dos substratos utilizados pelo mesmo. Sendo assim, os resultados deste trabalho 

22 JETTEN, M.S.M.; STAMS, A.J .M. ; ZEHNDER, A.J.B . (1992) Methanogenesis rrom acetate: a 
comparison of the acetate metabolism in Methanothrix soehngenii and Methanosarcina spp. FEMS 
Microhiol. Rev., v.88, p.181-198 apud HARMSEN, H.J.M.; KENGEN, H.M.P.; AKKERMANS, A.D.L. ; 
STAMS, A.J.M.; de VOS, W.M. ( 1996a). Detection and Localization of Syntrophic Propionate-Oxidizing 
bacteria in granular sludge by in situ Hybridization using 16S rRNA- based oligonucleotide probes. Appl. 
Environ. Microbiol., v.62, n.S, p. I656- 1663. 
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indicaram que o uso do FfSH em lodo granular é uma ferramenta poderosa para se 

estudar as relações de estrutura e função in si tu dos microrganismos. 

Em trabalho posterior, HARMSEN et ai. ( 1996b) descreveram os efeitos do 

sulfato na dinâmica populacional e na localização de uma bactéria oxidadora de 

propionato. Para tanto foram estudados dois reatores anaeróbios de fluxo ascendente e 

manta de lodo, um metanogênico, alimentado com propionato e outro sulfidogênico, 

alimentado com propionato mais sulfato. Os autores (opt. cit.) verificaram que o cultivo 

do lodo granulado em meio contendo propionato e/ou propionato mais sulfato resultou 

na formação de grânulos bastante diferentes. A diferença mais importante foi o 

enriquecimento de uma espécie nova de bactéria, a SYN7 no reator metanogênico. Por 

sua vez, no reator sulfídogênico, a bactéria enriquecida foi Desulfobulbus spp .. Os 

resultados claramente indicaram que o genêro Desulfobulbus spp. não utilizou o 

propionato sintrofícamente neste lodo, ao contrário do que foi sugerido anteriormente 

para outros tipos de lodos anaeróbios. Além disso, mostrou-se que a linhagem SYN7, 

embora sendo capaz de crescer em propionato através da redução de sulfato, não pôde 

competir com Desulfobulbus spp. quando em presença de sulfato. As sondas utilizadas 

neste trabalho, encontram-se listadas na Tabela 3.5. 

TABELA35 S d - on as usa d as para estu d b' ar a compos1çao m1cro mna d I d 'b' e o os anaero lOS 

Sonda Grupo 11lvo Sequêncía 
EUB338 Bacteria 5 '-GCTGCCTCCCGT AGGAGT 

ARC9 15 Archaea 5 '-GTGCTCCCCCGCCAA TTCCT 

UN I V 1392 Todos os organismos conhecidos 5. -ACGGGCGGTGTGT(G/A)C 

177 SYN7 5 '-AGAAGTCATGCAGTATTA TTCGG 

S223 Syntrophobacler wolinii 5 '-ACGCAGACTCA TCCCCGTG 

MPOB1 MPOB 5 '-ACGCAGGCCCA TCCCCGAA 

KOPI S)mtrophobacter pjêniggii 5 '-TCAAGTCCCCAGTCTCTTCGA 

0687 Desulfovibrio spQ. 5 ' -T ACGGA TTTCACTCCT 

0660 Desulfobulbus spp. 5 '-GAA TTCCACTTTCCCCTCTG 

MX825 Methanosaeta spp. 5.-TCGCACCGTGGCCGACACCTAGC 

MG1200 Methanomicrobiales 5 '-CGGA TAA TTCGGGGCA TGCTG 

MB310 Methanobacleriaceae 5 '-CTTGTCTCAGGTTCCATCTCCG 

Fonte: HARMSEN et ai. (1996b) 
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Um trabalho muito interessante que também utilizou técnicas moleculares para a 

detecção de microrganismos em ambientes aquáticos foi o de WEISS et ai. ( 1996). Os 

autores ( opt. cit.) analisaram com sondas fluorescentes associações microbianas de 

agregados macroscópicos presentes no lago Constance, Alemanha. As sondas eram 

específicas para reconhecer organismos do Domínio Bacteria e para as subclasses a, p 

e y da classe Proteobacteria. Os agregados do lago foram coletados in situ por 

mergulhadores, ou com coletores de sedimento até 50 m de profundidade ou, ainda, 

foram formados no interior de cilindros imersos num sistema com água proveniente do 

lago, de modo a simular as condições do local. No caso desses últimos agregados, o 

tempo de colonização microbiana também foi acompanhado. Os agregados naturais e 

aqueles formados no cilindro eram compostos de material orgânico particulado presente 

no lago e, portanto, refletiram a composição da comunidade planctônica do ambiente. 

Todos os tipos de agregados do lago analisados eram fortemente colonizados por células 

microbianas e continham entre 0,5 x I 06 e 2,0 x I 06 células por agregado. Cerca de 55 a 

100 % das células hibridaram com a sonda para o Domínio Bacteria. Na maioria das 

amostras, as bactérias da subclasse P-Proteobacteria dominavam a comunidade 

microbiana, constituindo cerca de 27 a 42 % das células totais, independente da 

composição dos agregados. Durante o tempo de experimento, os agregados fo rmados no 

laboratório apresentaram aumento da fração de bactérias da subclasse P-Proteobacteria. 

Exceto por algumas poucas amostras, as bactérias das subclasses a e y Proteobacteria 

foram menos abundantes em relação às P-Proteobacteria, constituindo li a 25 %e 9 a 

33 % do total de células, respectivamente. Portanto, os autores assumiram que uma 

comunidade microbiana adaptada a agregados específicos foi desenvolvida. Uma vez 

que a composição microbiana dos agregados naturais e dos agregados formados em 

laboratório foi similar, os autores (opt. cit.) concluíram que os agregados formados nos 

cilindros constituíram um bom modelo para verificar a formação e a colonização 

microbiana de agregados orgânicos macroscópicos, ainda que as taxas de cisalhamento e 

a turbulência no sistema tenham sido diferentes das condições existentes no lago. 
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MOBARR Y et ai. ( 1996) usaram o FISH na detecção de bactérias nitrificantes 

em estudos ambientais. Os autores desenvolveram 5 sondas complementares ao RNAr 

16S para grupos filogenéticos definidos de bactérias autotróficas oxidadoras de amônia e 

de nitrito. Foi determinada a aplicação ambiental das sondas através de hibridação 

quantitativa via "slot-blot" e FISH de amostras oriundas de sistemas de lodos ativados e 

biofilmes. Os resultados obtidos com ambas as técnicas sugeriram a ocorrência de 

populações novas de bactérias oxidadoras de amônia. Experimentos usando o FISH 

revelaram que espécies de Nitrobacter spp. e de Nitrosomonas spp. ocorriam em grupos, 

e freqüentemente estavam em contato umas com as outras dentro dos tlocos do lodo. 

Além disso, foi demonstrada uma associação física muito próxima entre Nitrosomonas 

spp. e Nitrohacter spp. através da hibridação com duas sondas, NEU e NIT3. Verificou

se que as células de Nitrohacter formaram pequenos aglomerados que, usualmente, 

estavam em contato com aglomerados de células de Nifrosomonas spp. A organização 

espacial sugeriu uma associação sintrófica entre Nitrosomonas spp. e Nitrobacter spp. 

Assim, a toxicidade do nitrito para os oxidadores de amônia e o pouco rendimento 

energético da oxidação do nitrito pode fazer com que associações de Nitrosomonas spp. 

e Nitrobacter spp. representem uma vantagem competitiva desse consórcio sobre a 

ocorrência solitária das espécies. Notou-se que as bactérias oxidadoras de amônia as 

quais produzem nitrito se desenvolveram primeiro como microcolônias e depois foram 

colonizadas pelos agregados de Nitrobacter spp., consumidoras de nitrito. As sondas 

utilizadas por MOBARRY et ai. ( 1996) encontram-se li stadas na Tabela 3.6 
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TABELA 3.6- Nomes, posições alvo, seqüências, e especificidade das sondas usadas na 
detecção de bactérias nitrificantes 

Sonda Posição em Seqüência Especificidade 
relação ao RNAr 

l6S de 
E. co/i 

Nb 1000 1000-1012 5' - TGCGACCGGTCATGG-3' Nitrobacter spp. 
NIT3 1035- 1048 5' -CCTGTGCTCCATGCTCCG-3' Nitrobacter spp. 
NEU 653-670 5' -CCCCTCTGCTGCACTCT A-3' membros halófilos e 

halotolerantes do 
gênero Nitrosomonas 

Nsol90 190-208 5' -CGATCCCCTGCTTTTCTCC-3 ' Proteobacteria- P 
oxidadoras de 

amônia 
Nsol225 1225-1244 5' -CGCGATTGT ATT ACGTGTGA-3' J>roteobacteria - p 

oxidadoras de 
amônia 

Nsml56 156-1 74 5 '-T ATT AGCACATCTTTCGA T -3' Nitrosomonas C-56, 
Nitrosomonas 

europea, 
Nitrosomonas 

eutropha, e 
Nitrosococcus 

mobilis 
Nsv443 444-462 5 '-CCGTG ACCGTTTCGTTCCG-3 ' Nilroso/obus 

multijàrmis, 
Nitrosospira 

briensis, e 
Nitrosovibrio tenuis 

Fonte: MOBARR Y et ai. ( 1996). 

WAGNER et ai. ( 1996) usaram FISH para detectar bactérias nitrificantes em 

diversas amostras, tais como lodos ativados, água de rio, biofilmes epifiticos de pântanos 

eutrofizados, biofílmes oligotrófícos e biofílmes nitrifícantes de reator ci líndrico. 

Baseados na comparação de seqüências do RNAr 16S de linhagens de Nitrobacter 

sequenciadas até o momento, os autores desenvolveram três sondas específicas para o 

gênero Nitrobacter. As sondas foram aplicadas em conjunto com uma sonda que detecta 

membros do gênero Nilrosomonas. O uso combinado de várias sondas permitiu 

identificar simultaneamente bactérias oxidadoras de amônia e as oxidadoras de nitrito 

em amostras ambientais e de sistemas de engenharia. As sondas desenvolvidas foram: 
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NITI - 5'-CACCTCTCCCGAACTCAA- 3'- específica para alguns 

membros da subclasse alfa de Proteobacteria, incluindo todas as 

espécies de Nitrobacter; 

NIT2- 5'-CGGGTTAGCGCACCGCCT-3' 

N1T3- 5'- CCTGTGCTCCATGCTCCG- 3'- ambas complementares 

à uma certa região do RNAr 16S de todas as espécies de Nitrobacter 

sequenciadas até o momento. 

Ainda, segundo WAGNER et ai. ( 1996), de todas as amostras hibridadas com as 

três sondas ( NTT I, NTT2 e N IT3) somente a sonda NIT I hibridou células em algumas 

das amostras. Com as outras duas sondas, não se observou qualquer sinal de hibridação. 

As possíveis razões para a não detecção in situ de células de Nitrohacter usando as 

sondas, seriam: 

o número de células de Nitrobacter presente nas amostras seria muito 

baixo e/ou estaria abaixo do limite de detecção da técnica, que é de 

104 células. mr1 (AMANN et ai., 1995). Em concentrações baixas 

como esta, membros do gênero Nitrobacter não poderiam ser 

responsáveis pela maior parte da oxidação de nitrito nos sistemas de 

tratamento de esgotos estudados; 

O conteúdo de RNAr das células de Nitrobacter nas amostras seria tão 

baixo para a identificação in situ, ou seja, as poucas moléculas de 

RNAr hibridadas com a sonda resultariam em sinal fluorescente muito 

fraco, impossível de ser detectado; uma vez que células de 

Nitrobacter fi siologicamente ativas possuem alto conteúdo de RNAr 

por célula, um baixo conteudo celular de RNAr indicaria baixa 

atividade fisiológica da célula (SCHAECHTER et ai., 1958; DE 

LONG et ai., 1989); 

As células de Nilrobacter presentes nas amostras poderiam estar 

impermeáveis as sondas. Isto é pouco provável já que todas as 

culturas puras de Nitrobacter analisadas foram perfeitamente 
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penneabilizadas pelo método de fixação utilizado (fixação com 

paraformaldeído 4,0 %). 

Assim sendo, os autores concluíram sobre a possibi lidade de que outras bactérias 

oxidadoras de nitrito, que não aquelas do gênero Nitrobacter, estariam presentes em 

grande número e com atividade maior nas amostras analisadas. Estas bactérias poderiam 

ser: membros dos gêneros Nitrospina, Nitrococcus e Nitrospira; bactérias heterotróficas 

oxidadoras de nitrito ou oxidadoras de nitrito ainda não descritas e, portanto, 

desconhecidas. 

O trabalho de JURETSCHO et ai. ( 1998) avaliou a utilização do FlSH para 

detecção de bactérias nitrificantes em lodos ativados. Os autores (opt.cit.) usaram uma 

abordagem polifásica, ou seja, utilizaram diferentes técnicas moleculares e métodos 

convencionais de cultivo de células para estudar e avaliar populações oxidadoras de 

amônia e de nitrito em sistema de lodos ativados para o tratamento de esgoto com 

elevadas concentrações de amônia. A hibridação in situ com várias sondas específicas 

para as bactérias oxidadoras de amônia revelou a predominância de bactérias 

semelhantes à Nitrosucocus mubilis. A afiliação fílogenética sugerida pelo FISH foi 

confinnada quando se isolou N. mobilis como a oxidadora de amônia numericamente 

dominante e com as análises subsequentes de comparação de seqüências do gene do 

RNAr 16S e de hibridação DNA-DNA. 1\. análise molecular mais refinada da população 

oxidadora de amônia fo i feita com uma parte da seqüência do gene que codifica o sítio 

ativo da enzima amônia monooxigenase (amoA), que foi amplificada a partir do DNA 

total extraído dos isolados de bactérias oxidadoras de amônia e da amostra de lodo 

ativado. Através da análise comparativa das seqüências de clones do gene amoA obtidos 

da amostra de lodo ativado, constatou-se a similaridade entre as mesmas e com 

fragmentos do gene amoA de Nitrosomonas europea, da linhagem Nm50 e de isolados 

de N. mobi/is. A inesperada similaridade entre as seqüências de pedaços do gene amoA 

de N. mobilis e N. europea indicou a ocorrência de possível evento de transferência de 

genes lateral. Embora tenha se isolado wna linhagem de Nitrobacter, bactérias 
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oxidadoras de nitrito do gênero Nitrobacter não foram detectadas na amostra de lodo 

ativado através do FISH. Portanto, para verificar a abundância de outros gêneros bem 

conhecidos de bactérias oxidadoras de nitrito, os autores ampl ificaram o gene do RNAr 

16S, clonaram os fragmentos e seqüenciaram os clones obtidos. Através da análise 

comparativa de seqüências, 2 dos 60 clones selecionados ao acaso puderam ser 

relacionados com a bactéria oxidadora de nitrito do gênero Nitro.~pira. Baseado nas 

seqüências desses clones, desenvolveu-se uma sonda específica. Aplicando-se o FISH na 

amostra de lodo ativado com a sonda desenvolvida no estudo, os autores verificaram que 

bactérias semelhantes à Nitro.\pira estavam presentes em número considerável, 9% do 

total de bactérias contadas e frequentemente ocorriam em microcolônias co-agregadas 

com N. mobilis. 

LIN et ai. ( 1997) utilizaram sondas de oligonucleotídeos para avaliar a estrutura 

de uma comunidade bacteriana presente no trato gastrointestinal de diversos animais 

domésticos. Usando sondas específicas para Archaea metanogênicas, os autores 

(opt.cit.) detectaram a presença no trato gastrointestinal de ruminantes de grupos 

pertencentes às fam ílias Methanobacteriaceae e Methanococcaceae e às ordens 

Methanomicrobiales e lvfethanosarcinales. No trato digestivo de porcos, verificaram 

níveis baixos, mas detectáveis, de organismos pertencentes à estes grupos. Comentaram 

que se todos os grupos metanogênicos presentes nos ruminantes fossem detectados pelas 

sondas existentes, e o Domínio Archaea das amostras fosse exclusivamente composto 

por populações metanogênicas, então a soma dos gn1pos metanogênicos quant ificados 

deveriam corresponder ao valor obt ido com a sonda para Archaea. Neste trabalho, em 

algumas amostras ana lisadas não foi verificada tal equivalência. A justificativa dos 

autores para este fato foi a possível existência nas amostras de organismos ainda não 

descritos pertencentes ao Domínio Archaea. 

PURDY et ai. ( 1997) utilizaram a hibridação em membrana com sondas 

específicas para o RNAri6S marcadas com 32P, a fim de avaliar a ocorrência e seleção 

de BRS presentes em sedimentos marinhos e de estuário no Japão. Verificaram que ao 

ad icionar propionato ao lodo, o sinal proveniente da sonda específica para detectar 

Desu/fobulbus spp foi maior em ambos os sedimentos. A resposta da sonda desenhada 
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para detectar Desulfobacter sp. aumentou com a adição de acetato no lodo proveniente 

do sedimento marinho. A resposta à sonda específica para o grupo das BRS também 

atunentou, sugerindo que gntpos ainda não caracterizados também foram enriquecidos a 

partir do sedimento marinho. Os dados desse trabalho sugerem que o gênero 

Desulfobulbus sp deve ser um importante consumidor de propionato no sedimento do 

estuário, enquanto que o gênero Desu((obacter sp. é responsável pela utilização de 

acetato no sedimento marinho. Os resultados foram compatíveis com o conhecimento 

sobre a fisiologia de Desulfobulbus sp e Desu((obacter sp, e suportaram a utilização de 

sondas de oligonucleotídeos em estudos de comunidades microbianas. As sondas 

utilizadas neste artigo estão apresentadas na Tabela 3.7. 

TABELA 3.7- Sondas de oligonucleotídeos utili zadas para a detecção de BRS. 
Sonda Especificidade Referência ·-----
p-338 Domínio Racteria AMANN et ai. 1990a 
p-129 Desulfobacter DEVEREU:X et ai. 1992 
p-221 Desulfobacterium DEVEREUX et ai. 1992 
p-660 /Jesulfobulbus DEVEREU:X et ai. 1992 
p-687 Desu((ovihrio DEVEREUX et ai. 1992 
p-804 Desulfobacter, Desulfobacterium, Desulfosarcina, DEVEREUX et ai. 1992 

Desu/fococcus e Desulfobotulus. 
p-8 14 Desu![osarcina, Desu![ococcus e Desu!fobotulus DEVEREUX et ai. 1992 

Fonte: PURDY et ai. (1997) 

OUDE ELfERINK et ai. ( 1998a) combinaram métodos microbiológicos 

clássicos com métodos de biologia molecular para caracterizar e estudar a composição 

microbiana de lodo anaeróbio. A presença de sulfato em reatores anaeróbios pode levar 

a interações competitivas e sintróficas entre vários grupos de microrganismos tais como 

BRS, metanogênicas e acetogênicas. A fim de conduzir o reator na direção do processo 

de sulfidogênese ou metanogênese, é essencial que se conheça a dinâmica de população 

destes grupos de microrganismos frente às variações nas condições de operação do 

reator. Existem vários métodos para caracterizar e quantificar a composição 

microbiológica do lodo. Dentre os métodos clássicos, os autores ( opt. cit.) citaram 

aqueles baseados em meios seletivos de crescimento, exames microscópicos do lodo, e 

NMP (número mais provável). Este último fornece informações úteis sobre o número de 
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microrganismos que são capazes de crescer em meio artificial. Entretanto, segundo os 

autores, é importante ter em mente que o NMP irá subestimar o número daqueles 

microrganismos que estão aderidos à partículas sólidas ou que estão associados uns aos 

outros como por exemplo, as bactérias filamentosas como A1ethanosaeta sp. Outro ~:,rrupo 

que provavelmente deve ter seu número subestimado pelo NMP são as bactérias que 

crescem em consórcios sintróficos, tais como as acetogênicas que degradam propionato 

e/ou butirato, pois o seu parceiro sintrófico pode não estar presente em alta proporção. 

Adicionando-se uma metanogênica consumidora de hidrogênio ao meio de diluição do 

NMP pode auxiliar o resultado do método (V1SSER23 et ai ; WU24 et al. apud OUDE 

ELFERINK et ai., 1998a). Estudos com lodo granulado de reator anaeróbio degradando 

água residuária de indústria de papel, mostrou que o número de acetogênicas 

degradadoras de propionato foi subestimado em pelo menos I 000 vezes, quando não foi 

adicionada uma metanogênica consumidora de hidrogênio no NMP. Acetogênicas 

degradadoras de butirato foram subestimadas, pelo menos, da ordem de lOO vezes 

(OUDE ELFERINK et ai. , 1998a). 

Quanto aos recentes métodos moleculares para caracterização do lodo, os 

autores (opt. cit.) relacionaram aqueles que permitem a identificação direta dos 

microrganismos utilizando, por exemplo, biomarcadores, anticorpos específicos, ou 

sondas de oligonucleotídeos (FISH, amplificação do DNA via PCR e DGGE 

("denaturating gradient gel electrophoresis" ou eletroforese em gel com gradiente 

desnaturante). Comentaram que métodos de imunodetecção são ferramentas importantes 

para a identificação de microrganismos do lodo, pois geralmente são muito específicos 

e aplicáveis às análises quantitativas. Entretanto, deve-se levar em consideração que os 

anticorpos podem apresentar reação cruzada com outras espécies não-relacionadas e, 

23 VIS SER et ai. ( 1993). Anaerobic degradation o f volatile fatty acids at difTerent sulfate concentrations. 
Appl. Micobiol. Teclmo/.,v.40, p.549-556 apud OUDE ELFEIUNK, S.J.W.H.; V AN LIS, R.; HEILIG, 
H.G.H.J.; AKKERMANS, A.D.L. ; STAMS, A.J .M. (1998a). Detection and quantiftcation of 
microorganisms in anaerobic bioreactors. Biodegradation, v. 9, p.169-177. 
24 Wu et ai. ( 1992). Microbial composition and characterization o f prevalent methanogens and acetogens 
isolated from syntrophic methanogenic granules. App/. Microbio/. Bioteclmol., v.38, p.282-290 apud 
OUDE ELFERINK, S.J.W.H.; VAN LIS, R.; HEILIG, H.G.H.J.; AKKERMANS, A.D.L.; STAMS, 
A.J.M. ( 1998a). Detection and quantiftcation o f microorganisn1s in anaerobic bioreactors. Biodegradation, 
v.9, p.l69-177. 
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além disso, o método não é muito flexível já que necessita de urna cultura pura 

bacteriana para se desenvolver anticorpos específicos. Com relação ao FISH os autores 

fizeram os seguintes comentários: a) a localização de detenninados microrganismos no 

lodo pode fornecer informação valiosa para as condições de operação do reator. Além 

disso, o uso combinado de sondas marcadas com diferentes corantes fluorescentes 

oferece possibilidades interessantes para se estudar a ecologia de detenninadas linhagens 

dentro de uma comunidade de organismos relacionados; b) células donnentes ou inativas 

apresentam conteúdo de RNAr insuficiente, de modo que não apresentam sinal 

fluorescente após a hibridação; c) a quantificação do número de microrganismos pode 

ser um problema quando as células apresentam formas irregulares ou quando formam 

cadeias de células ou micro-colônias compactas; d) insuficiente permeabilidade das 

células pode ser uma limitação para a técnica; embora bactérias gram-negativas sejam 

usualmente penneabilizadas com substâncias químicas de rotina (etano!, 

paraformaldeído, etc), as gram-positivas requerem tratamento ezimático adicional; e) o 

limite de detecção do FISH não somente é detenninado pelo uso do exame 

microscópico, como também pelo tamanho relativo da população alvo, ou seja, são 

necessárias no mínimo I 0.000 células. mr1 para se detectar I célula ao microscópio, e a 

quantidade de partículas autofluorescentes. 

Ainda, de acordo com OUDE ELFERINK et ai. ( l998a), a caracterização e 

quantificação de microrganismos em reatores anaeróbios é dificil, mas essencial para 

otimizar os processos que ocorrem no reator. As técnicas baseadas no RNAr e no DNAr 

vêm proporcionando novas oportunidades para análises de espécies e da estrutura 

espacial de lodos presentes em reatores. Em geral, a população metanogênica de um 

lodo pode agora ser relativamente bem caracterizada. Entretanto, para a população 

sulfidogênica e acetogênica do lodo, a caracterização ainda é dificil. O estudo desses 

grupos de microrganismos não só é prejudicado pela presença de várias espécies não

identificadas no lodo, como também pela falta de sondas disponíveis para aqueles 

microrganismos que já foram isolados. Portanto, pesquisas futuras devem certamente 

utilizar técnicas clássicas de isolamento e estudos de caracterização, mas também é 
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essencial o desenvolvimento de mais sondas para a hibridação. Por exemplo, sondas 

para o grupo das BRS gram-positivas e para as degradadoras de butirato sintróficas 

seriam extremamente úteis neste contexto. 

STOFFELS et ai. ( 1998) utilizaram o FISH para avaliar a dinâmica de uma 

comunidade bacteriana presente num biorreator de leito fixo alimentado com uma 

mistura de compostos aromáticos (Solvesso 100). A cultura que serviu de inóculo para o 

biorreator foi desenvolvida em um fermentador alimentado com água residuária 

proveniente de pintura de carro e Solvesso 100 como única fonte de carbono. Avaliando 

a comunidade bacteriana presente no fennentador e no biorreator, os autores verificaram 

que ocorreram duas mudanças significativas na estrutura da comunidade. O inóculo 

original proveniente da água residuária da indústria de carro era rico em bactérias 

pertencentes às subclasses alfa e beta de Proteobacteria, enquanto que a cultura que foi 

enriquecida no fermentador era dominada por bactérias relacionadas às espécies de 

Pseudomonas putida ou Pseudomonas mendocina, sendo que ambas pertencem à 

subclasse gama de Proteobacteria. A segunda mudança significativa foi observada 

quando a cultura do fennentador foi transferida como inóculo para o biorreator. Nessas 

condições, a comunidade no biorreator gradualmente retomou para uma estrutura de 

maior complexidade, com predominância de Proteobacteria das subclasses alfa e beta, 

enquanto que a população de Proteobacteria da subclasse gama diminuiu drasticamente. 

A população adaptada ao poluente Solvesso I 00 não foi a mesma que predominou no 

biorreator. Ao longo dos experimentos, foram desenhadas três novas sondas específicas 

para a região do RNAr 16S e 23S de Proteobacteria da subclasse beta, sonda SUBU 

123 7 para os gêneros Burkholderia sp. e Sulturella sp., sonda ALB034a para os gêneros 

Alca/igenes sp. e Borde/e/la sp., e sonda Bcv 13b para Burklwlderia cepacia e 

Burkholderia vietnamienses. As bactérias que hibridaram com a sonda Bcv 13b 

representaram a principal população responsável pela degradação do Solvesso 100 no 

reator. 

ABE (1998) utilizou o FISH para caracterizar fílogeneticamente bactérias de vida 

livre e aderidas às partículas no hipolímnio do lago Kizaki, Japão. Usando o FISH 

obteve eficiência de hibridação de somente 50% em relação ao total de células coradas 
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com DAPI. Segundo o autor ( opt. cit. ), isso se deveu ao fato de as bactérias que vivem 

em ambientes oligotróficos e mesotróficos lacustres possuírem, em geral, quantidade 

reduzida de cópias de RNAr em suas células se comparadas, por exemplo, às células que 

se desenvolvem em ambientes eutróficos, visto que a quantidade de ribossomos, na 

maioria das vezes, está relacionada à atividade metabólica das células (AMANN et ai., 

1995). Havendo poucas moléculas de RNAr na célula o número de hibridações e, 

consequentemente, a quantidade de tluorocromo no interior da célula serão também 

pequenos, dificultando a sua visualização ao microscópio. Ainda, segundo ABE ( 1998), 

o uso da câmara colorida de alta resolução (Hamamatsu C5811 O) acoplada a um 

analisador de imagens foi de fundamental importância para a melhoria da detecção das 

células hibridadas. Com este equipamento tornou-se possível aumentar a captação da 

emissão do sinal fluorescente das células hibridadas, com o aumento do tempo de 

exposição da imagem e o armazenamento desta na memória do computador. Isto 

possibilitou análise minuciosa e prolongada no monitor de vídeo, sem a preocupação 

com o problema de foto decaimento ("photobleaching'' ) que normalmente ocone 

durante contagens feitas observando-se diretamente a lâmina ao microscópio de 

epi f1 uorescência. 

O trabalho de SEKIGUCHI et ai. ( 1999) é extremamente importante para a área 

de saneamento, pois através do fiSH os autores comprovaram o modelo de GUIOT et 

ai. ( 1991) para a distribuição dos microrganismos presentes em grânulos. Assim, foi 

utilizado o FISH em conjunto com exames microscópicos sob microscopia confocal de 

varredura a laser (CLSM) para elucidar a distribuição espacial de Archaea 

metanogênicas presentes em grânulos termofilicos e mesofilicos oriundos de reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo, alimentados com sacarose, acetato e 

propionato. Para verificar a organização espacial dos microrganismos, os grânulos foram 

cortados, e os cortes ultra-finos foram hibridados com sondas específicas para diferentes 

grupos filogenéticos. Os resultados do FISH usando sondas específicas para os 

Domínios Bacteria e Archaea, revelaram que os grânulos termofilicos e mesofilicos 

possuíam estruturas em camadas, sendo que a camada mais externa possuía 

principalmente células do Domínio Bacteria, enquanto que a parte mais interna consistia 
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de células do Domínio Archaea. Células similares ao gêneros J\lfethanosaeta sp., 

Methanobacterium sp., L\lfetlwnospirillum .\p. e A1fetlwnosarcina sp. foram detectadas 

com sondas específicas, e foram encontradas na parte interna dos grânulos. O gênero 

Metlwnosaeta sp. predominou em ambos os tipos de grânulos. 

LEE et ai. ( 1999) desenvolveram um método microscópico para a determinação 

simultânea in situ das identidades, atividades e consumo de substrato específico de 

células bacterianas individuais presentes em comunidades microbianas complexas, 

através do uso combinado do FfSH e da microautoradiografia (Figura 3.11 ). Esse 

método foi avaliado usando misturas definidas de Escherichia co/i e He1petosiphon 

aurantiacus sob condições aeróbias de incubação na qual adicionou-se glicose marcada 

com H3
. Posteriormente, os autores puderam demonstrar o potencial do método através 

da visualização do consumo de substratos orgânicos marcados radioativamente como 

por exemplo, acetato (C14
], butirato (C 1

\ bicarbonato [C 14
] e P33 i por populações 

hibridadas com sondas específicas provenientes de comunidades presentes em lodos 

ativados através do uso de condições de incubação aeróbia e anaeróbia, com e sem 

nitrato. As sondas usadas foram específicas para o Domínio l3acteria e para o grupo das 

oxidadoras de amônia halofilicas e halotolerantes pertencentes à subclasse p de 

Proteobacteria. Para ambas as amostras o método se mostrou útil para a identificação 

simultânea e análise do consumo dos substratos marcados, sob as diferentes condições 

experimentais usadas. Os melhores resultados foram obtidos quando a hibridação in situ 

foi feita antes do procedimento de revelação da microautoradiografia. Para obter 

resolução de uma única célula do FISH e dos sinais de microautoradiogratla dentro dos 

flocos de lodos ativados, o material foi cortado por crio fratura , em fatias de 5 a I O J..tm, e 

depois observado em microscópio confocal de varredura a laser (CLSM). O uso 

combinado das técnicas de FfSH, criofratura, microautoradiografia e CLSM permitiu 

obter informações sobre a estrutura e função das comunidades bacterianas sem que fosse 

necessário fazer o cultivo das células. 

Ainda, segundo LEE et ai. ( 1999), apesar da microautoradiografia não fornecer 

dados quantitativos, as inforn1ações obtidas de experimentos que usaram as duas 

técnicas combinadas, FISH e microautoradiografia, podem ajudar a identificar grupos 
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microbianos com funções importantes e que estão ativos no ambiente. As possíveis 

aplicações variam desde estudos fundamentais em ecologia microbiana até a 

identificação de bactérias envolvidas em processos biotecnológicos, tais como 

tratamento de esgotos e bioremediação. Além disso, informações a respeito da fisiologia 

in vivo de novos taxa bacterianos identificados através de técnicas moleculares devem 

facilitar o desenvolvimento de técnicas apropriadas de isolamento para muitos dos 

microrganismos não-cultivados até o momento. 

Incubação da nmoslrn original c dos controles ncgnti\'os 
com suh>lratos marcados rndioall\'llmcntc 

J>roccdunmto de corte das nmostru~ (cnofmtwu) 
llll h tlfl\l)"bl-rl('JL..h;.t<l 1111..'\.' itlll ' 

I nm~lcrênc1a da am<Huu pura líin11nula" 

DAl' I 

FIGURA 3. 11 - Esquema demonstrativo do método que pennite a combinação direta do 
FISH com microautoradiografia e observação ao microscópio confocal de varredura a 
laser (CLSM). (Fonte: LEE et ai., 1999). 
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DAIMS et ai. ( 1999) chamaram a atenção para o tàto de que nem todos os 

organismos pertencentes ao Domínio !Jacteria possuem a seqüência-alvo da sonda 

EUB338, que é específica para esse domínio. Assim sendo, alguns organismos não são 

detectados com essa sonda e, conseqüentemente, quando a mesma foi usada para estimar 

a porcentagem de células do Domínio !Jacteria em relação ao total de células coradas 

com o DAPI (corante de DNA), a porcentagem encontrada foi menor que I 00%. Os 

autores indicaram que orgamsmos membros dos fila Planctomyceta/es e 

Verrucomicrobia não são detectados pela sonda EUB338. Assim sendo, eles 

desenvolveram duas versões suplementares da sonda EUB338, chamadas de EUB338-II 

e EUB338-III (Tabela 3.8). A hibridação in situ de uma amostra complexa de biofilmes 

com as três sondas de EUB338, demonstrou que os organismos detectados com as 

sondas EUB338- II e EUB338-III estavam presentes em números significantes. Todos os 

organismos detectados com a sonda EUB338-II apresentaram morfologia de cocos ou 

células arredondadas ovóides, e ocorreram com maior freqüência como aglomerados 

celulares ou cadeias de células. 1\.s células hibridadas com a sonda EUB338-III 

apresentaram morfologia mais diversificada. Verificou-se a presença de cocos que 

ocorriam em cadeia ou livres, pares de células com morfologia alongada, baci los curtos 

e filamentos finos. De acordo com os resultados, a aplicação conjunta das três sondas de 

EUB338 deverá pennitir uma quantificação mais precisa dos organismos pertencentes 

ao Domínio Bacteria em estudos de ecologia molecular. 

Em urna amostra de biotilrnes proveniente de um sistema de tratamento de águas 

residuárias (STOFFELS et ai. , 1998), verificou-se que cerca de 68 a 90% do total de 

células coradas com DAPI pertenciam ao Domínio Bacteria , pois foram detectadas com 

a sonda EUB33 8. Portanto, o restante, cerca de I 0%, poderiam ser organismos 

pertencentes aos filos Verrucomicrobia e Planctomycetales que não são detectados com 

a sonda EUB338, ou pertencer ao Domínio Archaea, por suposição, uma vez que a 

sonda ARC915 específica para detectar membros desse Domínio não foi utilizada pelos 

autores. 
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TABELA 3.8- Seqüências e sítios alvo do RNAr 16S detectados pelas sondas EUB338, 
EUB338-Il e EUB338-rii. 

Sonda 

EUB338* 

EUB338-Il 

EUB338-III 

*A~lANN ct ai. (1990) 

Seqüência (5 ' - 3' ) 

GCTGCCTCCCGTAGGAGT 

GCAGCCACCCGTAGGTGT 

GCTGCCACCCGTAGGTGT 

** Numeração de E. co/i (BROSIUS c l ai. , 1981 ). 

Fonte: DAIMS et ai.( 1999). 

Sítio alvo** 

(posições do RNAr 16S) 

338-355 

338-355 

338-355 

ZEPP F ALZ et ai. ( 1999) utilizaram a técnica de FJSH juntamente com outras 

análises moleculares e químicas para verificar a distribuição e atividade de Archaea 

metanogênicas em sedimento anóxico do lago Rotsee (Suíça). Os autores (opt. cit.), 

através de clonagem, seqüenciamento, e análise filogenética identificaram dois grupos 

di stintos de seqüências e mais quatro clones separados. As seqüências do grupo I 

compreendiam o grupo da Methanosaeta spp, e a seqüência do grupo 2, era semelhante à 

de uma metanogênica endosimbionte de Plagiopyla nasuta. Com o objetivo de detectar 

in s itu esses grupos, os autores desenvolveram 4 sondas novas: Rotcll (relacionada à 

Methanosaeta conci/ii) ; Rotcl2 (específica para os endosimbiontes de P. nasuta); 

Rotp 13 (específica ao clone Rotp 13 ), e Rotp 17 (específica ao clone Rotp 17). Os 

resultados da hibridação in situe da contagem feita com o DAPI revelaram que a maior 

densidade populacional estava localizada nas camadas mais superfi ciais do sedimento e 

que ainda nesta camada, 16% das células pertenciam ao Domínio Bacteria, pois as 

cé lulas hibridaram com EUB338 e, 6% pertenciam ao Domínio Archaea, pois 

hibridaram com ARC91 5. Somente 4% das células hibridaram com a sonda Rotcll e 

eram semelhantes à Methanosaeta spp., que estavam presentes ao longo de toda a 

camada de 12 em do sedimento. Por outro lado, somente 0,7% das células hibridaram 

com a sonda Rotcl2 e estas estavam localizadas exclusivamente nos 2 em superficiais do 

sedimento. As sondas Rotp 13 e Rotp 17 não detectaram qualquer célula. A distribuição 

espacial das duas populações de metanogênicas foi coerente com as taxas de produção 
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de metano encontradas, detem1inadas através da incubação com 14C -acetato ou 14C

bicarbonato. A formação de metano a partir do acetato foi responsável por quase toda a 

produção de metano, o que corroborou com a predominância da população acetoclástica 

semelhante à Methanosaeta spp., que representou cerca de 91 ,0% de toda a população 

de Archaea. 

HESSELMANN et ai. ( 1999) utilizaram FISH juntamente com a clonagem e 

seqüenciamento de fragmentos dos genes do RNAr 16S para analisar fi logeneticamente 

comunidades presentes em sistema de lodos ativados que promoviam a remoção 

biológica de fosfato (EBPR- "enhanced biological phosphate remova!"). Dois reatores 

seqüenciais em batelada anaeróbio-aeróbio foram operados com duas fontes diferentes 

de carbono durante três anos e apresentaram ciclos aeróbio-anaeróbio de 

polihidroxibutirato (Pl-ffi) e características de acúmulo de fosfato de sistemas EBPR. A 

hibridação in situ mostrou que o reator alimentado com acetato era dominado por 

bactérias fílogeneticamente relacionadas ao gmpo Rhodocyclus dentro da subclasse P
Proteobacteria (8 I% das células coradas com DAPI). O reator alimentado com o meio 

complexo também apresentou predominância desse gmpo filogenético embora em 

menor porcentagem (23% das células coradas com DAPI). Informação taxonônica mais 

detalhada sobre a bactéria dominante no reator alimentado com acetato fo i obtida através 

da elaboração de uma biblioteca de clones de fragmentos do DNAr 16S. Dois clones 

diferentes do tipo Rhodocyclus (R I e R6) foram recuperados. O seqüenciamento direto 

do RNAr e a hibridação ti po específica revelaram que o clone R6 era do tipo da bactéria 

dominante. Coloração específica para grânulos de polifosfato e PHB confirmou que a 

bactéria do tipo R6 acumulava PHB e polifostàto tais como previsto nos modelos 

metabólicos para EBPR. Fragmentos do DNAr 16S apresentando grande similaridade 

com outros lodos de EBPR sugeriram que organismos tipo R6 estavam presentes e 

devem ter função importante nos sistemas EBPR em geral. Embora a bactéria do tipo R6 

estivesse intimamente relacionada ao gênero Rhodocyc/us, ela não cresceu 

fototrofícamente. Em conseqüência, foi proposto um novo gênero e espécie : Candidatus 

Accumulibacler phm.phat is. 



70 

FICKER et ai. (I 999) usaram FISH para identificar microrganismos presentes 

num consórcio metanogênico capaz de degradar o tolueno. Este consórcio, obtido de um 

aquífero contaminado com creosoto, foi enriquecido por I O anos com tolueno como 

fonte de carbono e energia. As espécies presentes no consórcio foram caracterizadas 

usando a seguinte abordagem molecular, isolou-se o DNA genômico total da amostra e 

através do PCR os genes do RNAr 16S foram amplificados usando primers específicos 

para os Domínios 13acteria e Arclwea. Um total de 90 clones de Bacteria e 75 de 

Arclwea foram obtidos através da técnica de polimorfismo de comprimento de 

fragmento de restrição (RFLP - "restriction fragrnent length polymorphism"). Através 

da mesma, foram encontradas seis seqüências de Bacteria e 2 de Archaea como sendo as 

mais abundantes. A abundância relativa de cada suposta espécie foi estimada usando o 

FISH, e a presença das espécies foi determinada qualitativamente através da hibridação 

em membrana ("slot-blot") do DNA da amostra. As duas espécies de !lrchaea e duas das 

seis espécies de Bacteria foram detectadas nos experimentos com FISH e com "slot

blot". A análise fílogenética desses quatro grupos dominantes sugeriu que as duas 

espécies de Arclwea estavam relacionadas aos gêneros Methanosaeta e 

Methanospirillum. Urna das espécies de Bacteria estava relacionada ao gênero 

Desulfotomaculwn, enquanto que a outra espécie não relacionou-se a qualquer gênero 

descrito previamente. Por eliminação, os autores propuseram que esse organismo, não 

identificado, provavelmente deveria iniciar a quebra da rnólecula de tolueno. 

CROCETTI et ai. (2000) utilizaram o FISH para avaliar a proporção dos 

microrganismos presentes num sistema de lodos ativados e identificar os organismos 

responsáveis pela remoção de fosfato no sistema. Aumentando-se a concentração de 

fósforo no afluente dos reatores seqüenciais, conseguiu-se fazer o enriquecimento dos 

orgamsmos acumuladores de polifosfatos (PAOs-"polyphosphate accwnulating 

organisms"). Utilizou-se o FISH com sondas específicas para Domínio, divisão e 

subdivisão. O lodo A, com alto desempenho para a remoção de fósforo, era composto 

por aglomerados grandes de cocobacilos contendo polifosfato. Através do FISH, 

verificou-se que 80% da população do lodo A pertencia à subclasse P-2 de 
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Proteobacteria e estavam arranjados em aglomerados de cocobaci los, sugerindo 

fortemente que esse grupo continha PAO responsáveis pela remoção biológica de 

fósforo. O segundo gmpo dominante no lodo A foi Actinobacteria. Foram preparadas 

bibliotecas de clones dos genes do RNAr 16S de 3 lodos apresentando remoção 

biológica de fostàto, e os clones pertencentes à subclassse 13-2 de Proteobacteria foram 

sequenciados. Um grupo distinto de clones apresentando identidade de sequência ~ 98% 

relacionado à Rlwdocyclus spp. (94 a 97% de identidade) e Propionibacter pelophilus 

(95 a 96% de identidade) foi identificado como o candidato mais provável a PAOs. 

Foram desenvolvidas três sondas específicas para o grupo PAO e elas hibridaram 

especificamente com os aglomerados de P/\Os do lodo A, coincidindo exatamente com 

aqueles hibridados com a sonda 13-2 Proteohacteria. Fazendo em seqüência FISH e a 

coloração para polifostàtos, demonstrou-se claramente que as células que hibridaram 

com as sondas específicas para os PAO continham polifosfatos. Os autores (opt. cit.) 

sugeriram, que um grupo importante de PAO, presente nos lodos que promovem 

remoção biológica de fosfato, devem ser bactérias altamente relacionadas aos gêneros 

Rhodocyclus e Propionibacter. 

DA VENPORT et ai. (2000) usaram o FISH quantitativo, que consiste em não só 

verificar quais as células que hibridaram com a sonda, mas também mede-se a 

quantidade de sinal tluorescente das células hibridadas, para verificar a relação entre 

Act inomicetos contendo ácido micólico e o fenômeno de formação de escuma em 

sistemas de lodos ativados. A formação de escuma densa em tanques de aeração e 

clarificadores secundários é frequentemente atribuída a presença de actinomicetos 

contendo ácido micólico (l'vfyco/ata). A fim de verificar a relação entre o número de 

mycolata e o fenômeno de formação de escwna, desenvolveu-se uma sonda grupo 

específica complementar à uma região do RNAr 16S de mycolata, um protocolo para 

permeabilizar mycolata, e um método estatístico para quantificação. O método de 

permeabilização de células de Mycolata foi o da lipase, pois a fixação convencional 

usada para o FISH não foi adequada. Amostras do líquido e da escmna revelaram que a 

maioria dos Mycolata foram cocos e bacilos, e que pelo menos cinco campos 
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microscópicos foram necessários para fornecer uma amostragem quantitativamente 

representativa. A formação de escuma ocorreu quando o número de N~vcolata excedeu o 

valor limite estimado em 2 xl0 6 células. mL - I ou 4 x 10 12 células. mL -I . A mistura do 

sistema afetou a fonnação de escuma sem afetar o número de lvlyco/ata. O valor limite 

para reatores sem mistura deve ser maior que este. Os resultados obtidos forneceram 

evidências do papel dos actinomicetos do gênero }.;lycolata no fenômeno de formação de 

escuma. Filamentos característicos de ,H parvicella também foram observados no 

líquido do sistema. 

IMACHI et ai. (2000) utilizaram a técnica de FTSH em conjunto com a 

microscopia confocal de varredura a laser para identificar, quantificar e localizar uma 

bactéria sintrófica oxidadora de propionato presente em lodo anaeróbio granulado 

proveniente de reator UASB tennofilico. Para estudar esse microrganismo, os autores 

fizeram enriquecimento e cultivo das células presentes no Iodo anaeróbio em meio 

contendo propionato como única fonte de carbono à 55°C. Depois de subcultivos 

sucessivos, isolaram o microrganismo tennófílo, sintrófico e oxidador de propionato, 

designado de linhagem SI. Este organismo foi isolado tanto em cultura pura quanto em 

co-cultura com Metlwnobacterium thermoautotrophicum. Sob condições tennofilicas 

(55°C), a linhagem SI oxidou propionato, etano! e lactato em cocultura com A1. 

thermoautotrophicum. A cultura pura conseguiu fermentar o piruvato. Análises de 

seqüências do DNAr 16S revelaram que a linhagem estava filogeneticamente 

relacionada ao gênero Desu(fotomaculum, mas estava distantemente relacionada à 

qualquer espécie conhecida; além disso, verificou-se que essa linhagem não exibiu 

habilidade em reduzir sulfato. Para avaliar a abundância e a distribuição dos organismos 

relacionados com a linhagem SI dentro dos grânulos do lodo, desenvolveu-se uma sonda 

de oligonucleotídeo complementar ao RNAr 16S, e esta foi aplicada em cortes ultrafinos 

dos grânulos. A observação dos grânulos hibridados com o FISH sob microscopia 

confocal de varredura a laser revelou que células com morfologia de bacilos estavam 

presentes nas camadas interna e intermediária dos grânulos e que se encontravam em 

associação com Archaea metanogênicas hidrogenotróficas. Aplicando o FISH em 
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células provenientes dos grânulos verificou~se que o microrganismo sintrófico 

compreendia cerca de I, I% do total de células presentes no lodo. Os resultados 

demostraram que a linhagem SI isolada representou uma das populações importantes do 

grânulo e que era responsável pela oxidação de propionato no lodo granulado 

metanogênico. As células da linhagem SI apresentaram morfologiade bacilos com 1,7 a 

2,8 ,.un de comprimento e 0,7 a 0,8 ~-tm de largura e a coloração de gram foi negativa. 

3.10- Limitações da técnica de hibridação in si tu com sondas 
fluorescentes -FISH 

Como qualquer outro método de análise, o FISH também apresenta algumas 

limitações (OUDE ELFERTNK et ai. , 1998a). Desse modo, estudos que utilizaram e/ou 

utilizarão a técnica levaram, ou devem levar, isso em consideração. A seguir são 

apresentados alguns trabalhos que mencionaram estas limitações. 

AMANN et ai. ( 1995), WAGNER et ai. ( 1996) e OUDE ELFERINK et ai. 

( l998a), comentaram sobre o limite de detecção da técnica de FISH, que é de 104 

células. mL - I . Portanto, deve~se ter em mente que populações que estiverem presentes 

na amostra abaixo desta concentração não serão detectadas com essa técnica. 

Segundo FUCHS et ai. (2000), a questão da inacessibilidade da região alvo (parte 

do RNAr 16S) à sonda, é um dos problemas mais significativos do FISH. Variações na 

ligação da sonda com a região alvo complementar à ela estão relacionadas com a 

estmtura espacial do ribossomo, que inclui interações RNAr~RNAr bem como interações 

do RNAr com proteínas ribossomais. Infelizmente, a região inacessível compreende 

locais de maior variação de seqüências do RNAr l6S, as quais seriam altamente valiosas 

para desenvolver sondas específicas à nível de gênero e/ou espécie. Ainda nesse 

trabalho, os autores ( opt. cit.) apresentaram resultados de hibridações feitas com 

oligonucleotídeos sem marcação fluorescente chamados de "helpers" em conjunto com 

as sondas fluorescentes, que buscam melhorar o sinal de hibridação de sondas que 

normalmente apresentam pouca hibridação em células de Escherichia co/i (DSM 
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30083). Os oligonucleotídeos "helpers" eram complementares à região adjacente ao 

local alvo da sonda ou apresentavam a mesma seqüência da sonda marcada. O uso dos 

"helpers" aumentou em pelo menos 4 vezes o sinal fluorescente das seis sondas usadas 

(Eco84, Eco603, Eco474, Eco585, Eco621 e Eco639). Em um caso, o sinal da sonda 

Eco474 foi aumentado em 25 vezes com o uso de um único "helper" (H440-2). Em 

outro caso, quatro "helpers" usados em conjunto com a sonda Eco585, aumentaram o 

sinal fluorescente da mesma (anterionnente considerada wna sonda que apresentava 

sinal fraco) ao nível das sondas mais brilhantes disponíveis para F:. co/i. A ação do 

''helper" é baseada na ligação seqüência-específica, e existe então um potencial 

estreitamento do grupo alvo que deve ser considerado quando se está desenvolvendo os 

"helpers". Assim, concluiu-se que os "helpers" podem abrir regiões do RNAr 

inacessíveis às sondas fluorescentes usadas no FISH e, portanto, contribuirão para 

melhorar a aplicabilidade da técnica para a identificação in situ de microrganismos. 

De LONG et ai. ( 1999) usou o FISH, mas com sondas de poliribonucleotídeos 

com múltiplas marcações fluorescentes para detectar células planctônicas marinhas 

nertencentes aos Domínios Bacteria e Archaea. Sondas de poliribonucleotídeos são 

g\.1adas a partir de amplicons de PCR que contém um promotor T7 de RNA polimerase 

na extremidade 5', e possuem cerca de 100 nucleotídeos, enquanto que as sondas de 

oligonucleotídeos usadas no FISH convencional contêm cerca de 20 a 23 nucleotídeos. 

Os autores ( opt. cit .) comentaram que optaram pelo uso dessas sondas maiores, pois em 

amostras naturais o sinal fluorescente obtido a partir da hibridação com 

oligonucleotídeos freqüentemente não é detectável , principalmente, entre a fluorescência 

de fundo de muitas células. A abordagem melhorou sensivelmente a apl icabi lidade e 

sensibilidade do FISH em amostras de águas marinha, permitindo a identificação e 

quantificação precisa de células planctônicas para profundidades oceânicas de até 3.400 

m. Experimentos usando as sondas de poliribonucleotídeos conseguiram hibridação de 

90 à l 00% do total de células coradas com DAPI para a maioria das amostras. 

De acordo com De LONG et ai (199~), as dificuldades freqüentemente 

encontradas quando se aplicam sondas de oligonucleotídeos complementares ao RNAr 
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16S e FISH para amostras ambientais complexas podem ser: ligação ou hibridação 

variável da sonda à diferentes regiões do RNAr-alvo, amostra altamente fluorescente ou 

com muita fluorescência de "background", e, baixo conteúdo de RNAr inerente à muitas 

células que ocorrem naturalmente. Em amostras aquáticas, a proporção de células 

visualizadas com sondas de oligonucleotídeos contendo somente um marcador 

fluorescente pode ser altamente variável. Vários trabalhos que utilizaram FISH com 

sucesso para visualizar picoplancton e nanoplancton já foram realizados. Entretanto, em 

muitas amostras aquáticas, a porcentagem de células detectadas com sondas de 

oligonucleotídeos e FISH foram significativamente menores em relação à contagem total 

de células procarióticas. O sinal fluorescente apresentado pelas culturas naturais quando 

hibridadas com a sonda geralmente se apresenta abaixo do limite de detecção usando 

oligonucleotídeos com única marcação e a microscopia padrão de epifluorescência. Em 

amostras marinhas, grupos alvos de Arclwea que não puderam ser visualizados com 

sondas de oligonucleotídeos foram fácil e rotineiramente visualizados e quantificados 

com sondas de poliribonucleotídeos. 

Segundo RAMSTNG et ai. ( 1996), existem três possíveis problemas quando 

sondas de oligonucleotídeos complentares ao RNAr são usadas na área de ecologia 

microbiana: (a) falsos negativos, (b) falsos positivos e (c) conclusões falsas sobre a 

fi siologia do organismo detectado. Estes problemas surgem em razão do comprimento 

limitado da seqüência da sonda bem como do tamanho limitado da molécula alvo e 

parece que são mais dificeis de resolver quando se utilizam sondas gerais, que 

supostamente detectam grupos filogenéticos diversificados, mas que compartilham 

alguns aspectos comuns, como por exemplo a sonda SRB385, específica ao grupo das 

BRS dentro do grupo delta de Proteobacteria. Essa sonda foi originalmente descrita para 

detectar a maioria dos grupos de BRS pertencentes ao grupo delta de Proteobacteria. 

Entretanto, quando usada em condições estringentes de hibridação com 35% de 

formamida no tampão, ela não hibrida com todas as BRS. Todos os membros 

conhecidos dos gêneros Desu(fovibrio, Desu(fobulbus, e Desulfomonas contem a 

seqüência alvo inteira; entretanto, alguns membros dos gêneros Desulfobacter e 



76 

Desuljàmicrobium e todos os membros conhecidos dos gêneros Desuljàbacterium, 

Desulfosarcina, Desu((ohacula, Desulfococcus, Desulfoarculus, e Desu((omoni/e contem 

pelo menos um nucleotídeo trocado dentro da seqüência alvo, mais frequentemente um 

A ao invés de um G na posição 395 da sequência do RNAr 16S, o qual reduzirá a 

intensidade do sinal fluorescente, como foi verificado com as linhagens referências 

listadas acima. A sonda também não irá hibridar com BRS que não pertencem ao grupo 

delta de Proteohacteria, tais como membros do gênero Desu((otomacu/um, formadoras 

de esporo contendo baixo conteúdo de GC, do grupo gram-positivo e Archaeoglobus, 

que é uma Arclwea termofilica. 

Ainda, de acordo com a experiência de RAMSING et ai. ( 1996), as condições 

estringentes de hibridação usadas para a sonda SRB385 reduziu o grupo alvo de 

detecção para um subgrupo das BRS dentro do grupo delta de Proteobacteria; 

entretanto, as condições estringentes foram necessárias para reduzir a possibilidade de 

falsos positivos. Não obstante, algumas bactérias que não são do grupo das BRS 

possuem a seqüência alvo completa, e, portanto, não podem ser excluídas. Uma busca no 

banco de dados de seqüências do RNA ribossomal ("Ribossomal Database Project"), o 

qual contem mais de 3000 seqüências do RNAr 16S, usando o programa 

CHECK_PROBE revelou que os falso positivos potenciais, segundo RAMSING et ai. 

( 1996) pertencem a: - bactérias do grupo delta de Proteobacteria que não são BRS, ou 

seja, a lgumas myxobacterias do gênero Clwndromyces e Polyangium;- actinomicetos do 

grupo gram-positivo com alto conteúdo de GC, dos gêneros Frankia e Actinopoly5pora; 

- membros do gênero Thermoanaerobacter e três espécies de Clostridium (C. fervidum, 

C. stercorarium e C. thermolacticum) grupo com baixo conteudo de GC do grupo das 

bactérias gram-positivas. Myxobacterias do gênero Clwndromyces e Polyangium 

colonizam os excrementos dos herbívoros e a casca de árvores com raízes e não cresce 

na água do mar. Frankia spp. são fixadoras de nitrogênio endossimbiontes de raízes de 

plantas. As espécies de Thermoanaerobacter e as três espécies de Clostridium ocorrem 

em áreas vulcânicas, solos aquecidos, e excrementos de gado. Assim sendo, os autores 

concluíram que as células que hibridaram com a sonda SRB385 estavam 
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fílogeneticamente relacionadas com as BRS conhecidas e membros do grupo delta de 

Proteobacteria. Para uma hibridação mais precisa das populações bacterianas, a melhor 

estratégia parece ser aquela que usa a sonda SRB385 juntamente com as sondas 

específicas para os diferentes gêneros de BRS (descritas por DEVEREUX et ai., 1992). 

Pelo exposto, RAMSING et ai. ( 1996) fizeram algumas sugestões no momento 

de se utilizar a técnica FISH. Recomendaram fazer hibridações controles, controle 

positivo usando linhagens de referência e controle negativo. Como controle negativo 

para a sonda de SRB385 usaram a sonda denominada control-R, cuja seqüência é 

complementar e contrária à seqüência da sonda SRB385, portanto, ela não detecta 

qualquer célula. Além disso, os autores comentaram que é importante tentar evitar uma 

possível avaliação subjetiva por parte do observador da amostra, o ideal seria ter dois 

observadores contando as mesmas amostras em separado e depois comparar e avaliar os 

resultados. 

FICKER et ai. ( 1999) usaram o FISH para identificar microrganismos presentes 

nwn consórcio metanogênico que estava degradando tolueno. Os autores fi zeram 

importante consideração quanto ao uso de sondas marcadas com nuoresceína em 

amostras que se tem organismos metanogênicos presentes. Muitas das Archaea 

metanogênicas possuem altos níveis do cotà tor F420, um transportador de elétrons, e 

portanto apresentam autofluorescência azul-esverdeada, com comprimento de onda de 

420 nm, quando são submetidos à luz ultravioleta (EDWARDS & McBRIDE, 1975; 

MJNK & DUGAN, 1977); sendo assim, quando se tem esses organismos na amostra e a 

mesma é observada sob o microscópio de epifluorescência usando o mesmo filtro para 

fluoresceína, as células fluorescem apresentando sinal verde mesmo quando não se 

aplica qualquer sonda. Portanto, o ideal é que nesses casos só sejam usadas sondas 

marcadas com rodamina e/ou Cy3, pois assim evita-se a interferência das células 

autofl uorescentes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Sistema para o desenvolvimento de biofilmes e condições de 
operação 

Para o desenvolvimento de biofílmes foi utilizado um sistema composto de um 

disposi ti vo denominado "Modifíed Robbins Device"- MRD (Me COY et ai. , 1981 ; 

RUSESKA et ai., 1982) conectado a um frasco reservatório de células, formando um 

circuito fechado, como pode ser observado na Figura 4. 1. O volume útil do frasco

reservatório foi de I L e do MRD, cujas dimensões foram de 80,0 em de comprimento 

por 5,2 em de largura, foi de 120,0 mL. O MRD foi confeccionado em acrí lico e possuiu 

dispositivos do tipo parafusos com 5,0 em de comprimento e I, l em de diâmetro, na 

base dos quais foram inseridos os suportes para formação dos biofilmes, aqui 

denominados cupons, como se observa na Figura 4. 1. Os cupons estudados tinham 8 mm 

de diâmetro. 

A operação do sistema consist iu do bombeamento das células, cultivadas em 

suspensão no frasco-reservatório, para o interior do MRD numa vazão de 9,6 

mL!J~inuti I Após cerca de 13 minutos, tempo de detenção hidráulico do MRD, as 

células não aderidas ao suporte retornavam ao frasco-reservatório, fechando dessa forma 

o circuito entre os do is componentes do sistema para fonnação de biofilmes. Em todos 

os experimentos, o MRD foi mantido de "cabeça-para-baixo" (Figura 4.2) pois assim 

pennitia-se que as células que estavam em suspensão, no líquido que passava pelo 

MRD, se depositassem sobre os cupons. Desse modo, as células não tinham que vencer a 

força de gravidade para se aderirem à superfic~e dos mesmos. No início de cada 

experimento, as células foram bombeadas do reservatório para o MRD e após 20 
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minutos, a bomba (fsmatec IPC4-ICM760, Zurique, Suíça) foi desligada por 2 horas. 

Esse procedimento tinha o objetivo de propiciar o início da aderência das células sobre o 

suporte já que o fluxo era zero. Após esse tempo, a bomba era religada e o experimento 

tinha início. O sistema experimental, MRD e frasco-reservatório, foi operado por cerca 

de I O a 22 dias, dependendo de cada experimento realizado. Em intervalos de 2 a 5 dias 

os cupons contendo os biofilmes foram amostrados. Os cupons foram de dois tipos, 

confeccionados de polipropileno e vidro. Escolheu-se o polipropileno, em função de ser 

um material hidrófobico cujo ângulo de contato com a água é de 93 ± 2° (VERRfER et 

ai., 1987 e 1988) e, segundo os mesmos autores, superfícies hidrofóbicas são 

colonizadas mais rapidamente pelas Arclweae metanogênicas. O vidro foi utilizado em 

função de ser um material hidrofilico, cujo ângulo de contato com a água é de 12 ± 2° 

(JUCKER et ai. , 1996). Portanto, foi feita a comparação sobre a formação de biofilmes 

em duas superfícies de hidrofobicidades diferentes. 

Na atmosfera livre do frasco-reservatório a mistura gasosa de N2:C02 (na 

proporção de 70:30) fo i introduzida, em intervalos de 2 a 3 horas, de modo a manter a 

anaerobiose no sistema. Em todos os experimentos, o MRD, o frasco reservatório e as 

mangueiras foram mantidos à 33 (± 3)° C, em uma câmara incubadora. As mangueiras 

que ligavam o frasco-reservatório ao MRD, e vice-versa, foram recobertas com filme 

plástico do tipo "parafilm" ele modo a minimizar a entrada de oxigênio. As conexões 

uti lizadas para unir as manguei ras foram confeccionadas de vidro. Os cupons foram 

retirados sob condições de assepsia (limpando o local com etano I I 00%) e anaerobiose, 

pois no momento da retirada e colocação do "parafuso" mantinha-se ligado ao lado do 

MRD um fluxo da mistura gasosa de N2:C02 (70:30), que foi introduzido no MRD no 

momento que o "parafuso" estava sendo retirado e colocado. Após a retirada, os cupons 

contendo os biofilmes foram imediatamente fixados, segundo o protocolo de fixação a 

ser descrito no item 4.5. 
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FIGURA 4.1 - Esquema do sistema esperi.mental para o desenvolvimento de biofilmes 

composto pelo MRD e frasco-reservatório de células. 

FIGURA 4.2- Fotografia do sistema experimental MRD e frasco-reservatório, 

mostrando como o MRD era colocado de "cabeça-para-baixo" de modo a permitir a 

aderência das células sobre os cupons. Essa fotografia foi feita durante o experimento 

LG3. 

4.2-Desenvolvimento dos biofllmes e condições de cultivo 

Foram realizadas duas séries distintas de experimentos com o objetivo de 

monitorar a formação dos biofilmes. As séries foram denominadas cultura pura (CP) e 
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lodo granulado (LG), em função da origem dos inóculos utilizados para a fonnação dos 

biofilmes. As amostras CP e LG antes de serem empregadas nos experimentos para a 

formação de biofilmes foram cultivadas em frascos contendo meios e condições 

específicas, chamados frascos-mãe e posterionnente sub-cultivadas em frascos-inóculo. 

Na série CP, utilizou-se como inóculo três culturas puras de Archaeae 

metanogênicas adquiridas da coleção de culturas de células alemã DSMZ - Deutsche 

Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Alemanha. 

As culturas puras testadas foram: Methanosarcina barkeri (DSM800), 

J\;fethanobacterium jormicicum (DSM 1535) e fvfetlwnosaeta conci/ii (DSM367 1 ). Elas 

foram primeiro cultivadas individualmente, seguindo as instruções da DSMZ, e somente 

depois misturadas e sub-cultivadas juntas em meio de cultura basal Zinder (ZINDER & 

KOCH25 apud V AZOLLER, 1995) acrescido das fontes de carbono acetato de sódio 

30mM, fonniato de sódio I OmM e metano! I OmM, sob atmosfera da mistura gasosa de 

H2:C02 (80:20), à 30º ± 3º C. Os frascos utilizados foram Bellco de 15 mL ou de 

antibiótico de 30 mL. As condições de anaerobiose para os sub-cultivos nos frascos-mãe 

foram as descritas por V AZOLLER ( 1995). 

As culturas foram inoculadas com seringas, previamente esterilizadas, de 5 ou I O 

mL no meio de cultura (meio basal Zinder) contido no frasco-reservatório e acrescido 

das fontes de carbono, acetato de sódio 30mM, fonniato de sódio I OmM e metano! 

IOmM. Ao longo do experimento, o reservatório de células foi alimentado a cada 3 ou 4 

dias com as mesmas fontes de carbono e nas mesmas concentrações descritas 

anterionnente. A alimentação foi feita por meio de seringas esteri lizadas, previamente 

lavadas com atmosfera gasosa de I 00% N2, garantindo-se assim a retirada das alíquotas 

das soluções estoque dos compostos orgânicos sob condições de anaerobiose. Nesta 

H ZINDER., S. H.; KOCH, M. ( 1984). No-acetoclastic methanogenesis from acetate: acetate oxidation by 
a themmphi1ic syntrophic coculture. Archives of Microbiology, v. l38, p.263-272 apud V AZOLLER., R. F. 
( 1995). Avaliação do ecossistema microbiano de um biodigestor anaeróbio de fluxo ascendente e manta de 
lodo, operado com vinhaça sob condições termofílicas. São Carlos. p.259. Tese (Doutorado) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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série foram realizados dois experimentos denominados CP I e CP2. A descrição 

detalhada da preparação dos inóculos para cada um dos experimentos, bem como as 

características relativas a cada um deles são apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2, 

respectivamente. 

Na segunda série de experimentos, denominada LG, utilizou-se como inóculo 

células anaeróbias oriundas de lodos granulados anaeróbios mesofilicos. Nesta série 

foram feitos três experimentos denominados LG I, LG2 e LGJ. No experimento LG 1, o 

lodo utilizado foi proveniente de um reator anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de 

Lodo (UASB), operado em escala de laboratório com esgoto sanitário bruto. Nos outros 

dois experimentos, LG2 e LG3, o lodo foi proveniente de um reator sequencial em 

batelada degradando esgoto sanitário sintético (CALLADO, 200 1 ). 

Os lodos granulados foram macerados previamente à inoculação dos subcultivos, 

de modo a romper os b'Tânulos e soltar as células, a fim de obter-se maior número 

possível de células em suspensão. Assim, volumes de 150,0 a 200,0 mL de lodo foram 

acondicionados em uma cápsula de porcelana para maceração, realizada manualmente 

com auxílio de um bastão de cerâmica (em condições aeróbias). Posterionnente, a 

cápsula de porcelana e a amostra foram lavadas em tampão fosfato de sódio, as células e 

pedaços dos grânulos foram transferidos para um becker de 500,0 mL. A seguir, após 

sedimentação das partículas sólidas, a fração líquida contendo as células em suspensão 

foi retirada com pipeta de 20,0 mL invertida e transferida (sob condições anaeróbias) 

para frascos de 2,0 L, chamados frascos-mãe LG I e LG2. Para o experimento LG3, foi 

utilizado parte do conteúdo do frasco-mãe LG2, conforme descrito na Tabela 4. 1. Os 

frascos continham previamente de 800,0 a 850,0 mL de meio de cultura basal Zinder 
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(ZINDER & KOCH 26 apud VAZOLLER, 1995), descrito no item 4.3, acrescido das 

fontes de carbono: acetato de sódio I OmM, formiato de sódio I OmM, butirato de sódio 

I OmM, etano! I OmM e metano! I OmM, no caso do experimento LG l. Para os 

experimentos LG2 e LGJ as fontes de carbono foram: acetato de sódio 20 mM, formiato 

de sódio I OmM, butirato de sódio I OmM, etano I I OmM, metano! I OmM e propionato de 

sódio I OmM. Os frascos mãe LG 1 e LG2 foram mantidos fechados sob atmosfera da 

mistura gasosa de N2:C02 (70:30) e incubados à 30ºc ± 3º C por 30 a 40 dias. A 

inoculação foi realizada de maneira diferente para cada experimento. Na tabela 4.1 

apresenta-se a descrição detalhada de como os inóculos foram preparados. Ao longo dos 

experimentos, o frasco-reservatório foi alimentado com as fontes de carbono nas 

mesmas concentrações descritas acima. A alimentação foi feita a cada 3 ou 4 dias, 

dependendo do experimento, e as fontes foram injetadas por meio de seringas 

esterilizadas, previamente "lavadas" com I 00% N2 . 

Como pode-se verificar na Tabela 4.1, algumas vezes as células foram transferidas 

sob fluxo de N2:C02 elo frasco-inóculo para o frasco reservatório, outras vezes o próprio 

frasco-inóculo serviu como frasco-reservatório bastando para isso trocar a tampa, ou 

seja, retirar a tampa de borracha e colocar outra contendo as várias saídas conectadas às 

mangueiras, sempre sob fluxo da mistura gasosa de N2:C02. 

A anaerobiose do sistema composto pelo frasco-reservatório ele células e MRD foi 

controlada em todos os experimentos fluxionando-se a mistura gasosa de N2:C02 (70:30) 

na atmosfera livre do frasco-reservatório, em intervalos de 2 ou 3 horas. Em todos os 

experimentos, exceto no CP I e LG I foram utilizados cupons de polipropileno e vidro 

como suportes para a formação dos biofílmes. Nos experimentos CP l e LG I, foram 

utilizados somente cupons de polipropileno. Para os experimentos CP2, LG2 e LG3, o 

MRD foi esterilizado com óxido de etileno (Acecil- Central de Esteri lização Comércio e 

26 ZrNDER., S. H. ; KOCH, M. (I 984). No-acetoclastic methanogenesis from acetate: acetate oxidation by 
a them10philic syntrophic coculture. Archives of Microbio/ogy, v. I 38, p.263-272 apud V AZOLLER, R. F. 
(1995). Avaliação do ecossistema microbiano de um biodigestor anaeróbio de fluxo ascendente e manta de 
lodo, operado com vinhaça sob condições termofílicas. São Carlos. p.259. Tese (Doutorado) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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Indústria Ltda, Campinas, SP) de modo a evitar a contaminação por outros 

microrganismos que não aqueles pertencentes ao inóculo. 

Em todos os experimentos, CP I, CP2, LG I, LG2 e LG3, os frascos-mãe LG l e 

LG2 e o frascos-inóculo CPI, CP2, LGJ e LG3 foram monitorados ao longo do período 

de incubação através da determinação da concentração do gás metano presente no 

biogás, realizada por cromato~:,rrafia gasosa, cromatógrafo Gow Mac com detector de 

condutividade térmica (serie 150), conforme descrito em ARAUJO ( 1995). O exame das 

células foi feito sob microscopia de contraste de fase e epifluorescência, bem como a 

detenninação da concentração celular. A concentração celular no frasco-mãe LG2 e nos 

frascos-inóculo CP I, CP2, LG I e LG3 foi determinada antes do início de cada 

experimento através de contagem em câmara hemacitômetro Improved Neubauer, de 

acordo com KRUSE & PATTERSON (1973). O objetivo foi o de verificar se o número 

de células presente no inóculo era suficiente para iniciar os experimentos. Quando a 

concentração do gás metano, presente na atmosfera do frasco-inóculo e/ou do 

reservatório de células atingiu cerca de 0,0 I a 0,03 mmoles, o inóculo (contendo as 

células anaeróbias) foi considerado propício para fornecer as condições de operação para 

o MRD, e então os experimentos foram iniciados, conectando-se o frasco-reservatório ao 

MRD. As características de cada experimento são apresentadas na Tabela 4.2. 
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TABELA 4.1- Preparação dos inóculos para cada experimento 

Experimento Preparação do inóculo 

CP 1 Foi preparado 200,0 mL de inóculo contendo: 20,0 mL de cada uma das três espécies 
metanogênicas (previamente cultivadas por 30 dias)+ 140,0 mL de meio de cultura 
basal Zinder acrescido das fontes de carbono. Essas células foram cultivadas por 4 
semanas sob atmosfera de H2:C0 2 (80:20), à 30º ± 3º C. Após esse tempo, os 200,0 
mL, contidos no frasco-inóculo CP I, foram adicionados no frasco reservatório que já 
continha previamente 600,0 mL de meio zinder acrescido das fontes de carbono 
(descritas anteriom1ente), sob atmosfera da mistura gasosa de H2:C02 (80:20). 

CP2 O inóculo foi preparado adicionando-se 30,0 mL de cada uma das três espécies 
metanogénicas (previamente cultivadas por 30 dias) em 410,0 mL de meio de cultura 
basal Zinder acrescido das fontes de carbono (descritas anteriormente). Essas células 
foram cultivadas por 30 dias sob atmosfera de H2:C02 (80:20), á Joº ± Jº C. Após 
esse tempo, os 500,0 mL do fraco-inóculo CP2 foram transferidos (sob condições de 
assepsia e anaerobiose) para o frasco reservatório, sob atmosfera de H2:C02 (80:20) . 

LO 1 A partir do frasco mãe LG I e após incubação de 30 dias, fez-se o frasco inócu lo LG I. 
Para isso, 200,0 mL foram retirados e incubados em 800,0 mL de meio de cultura 
basal Zinder por cerca de 75 dias, sob atmosfera de N2:C02 (70:30). Após esse 
tempo, 400,0 mL somente da fração liquida do meio, foram retiradas do frasco
inóculo LG 1 e adicionadas no frasco reservatório que já continha previamente 200,0 
mL de meio de cultura basal Zinder acrescido das fontes de carbono (descritas 
anteriormente), sob atmosfera de N2:C0 2 (70:30). Portanto, o frasco reservatório 
continha no tempo zero do experimento 600,0 mL de células anaeróbias em 
suspensão. 

LG2 A partir do frasco mãe LG2 e após incubação de 42 dias, 500,0 mL foram retirados 
(sob condições anaeróbias e de assepsia) e incubados no frasco reservatório que 
continha previamente 200,0 mL de meio de cu ltura basal Zinder acrescido das fontes 
de carbono (descritas anteriormente), sob atmosfera de N2:C02 (70:30). Portanto, o 
frasco reservatório continha no tempo zero 700,0 mL de células em suspensão. 

LG3 A partir do frasco mãe LG2 e após incubação de I 05 dias, 500,0 mL foram retirados 
e incubados num frasco esteri li zado contendo 5 gramas de pérolas de vidro ( lg para 
cada I 00,0 mL de lodo). Após agitação manual por 20 minutos, o líquido foi 
separado das pérolas de vidro e do material particulado por filtração em coador de 
pano. Após esse procedimento, que objetivou separar mais as células das partículas 
sólidas, 400,0 mL do líquido contendo as células em suspensão foi inoculado (sob 
condições anaeróbias e de assepsia) em outro frasco (chamado de frasco-inóculo 
LG3 ) contendo previamente 400,0 mL de meio de cultura basal Zinder. O frasco-
inóculo LG3 foi incubado por 38 dias á 3oºC ± 3º, sob atmosfera de N2:C02 (70:30). 
Na véspera do início do experimento, 720,0 mL do frasco-inóculo LG3 foram 
transferidos, sob condições de anaerobiose e assepsia para o frasco reservatório 
(previamente esterilizado). 
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TABELA 4.2~ Características de cada experimento 

Expcri Volume do Concentrnção Durnção Dins de Tempo de Tempo de Produção de 
mente sistema celular no do alimentação amostrngem amostra- metano do 

(reservató- sistema expenmen do frasco das células gem dos frasco inóculo 
rio de (células/mL) to (d) rescrYatório do frasco cupons no dia anterior 

células+ reser\'atório contendo ao inicio do 
MRD) o biofilme experimento 

(mrnoles) 
CPI 800,0 mL 7,5 X 106 14 Tempo Tempo No 2º e 0,0120 

zero e no zero, Iº e 14º dia 
13º dia 14º dia 

CP2 500,0 mL 2,7 X 107 9 Tempo Tempo No ?ºe 0,0046 
zero, 3º e zero, 2º, <ft dia 
1º dia 7º e 9º dia 

LGI 600,0 mL I, I X 104 li Tempo Tempo No 2!, 0,019 
zero, 3º e zero. 4º, 9º e 
9º dia 11º dia 

LG2 700,0 mL I, I X 109 19 12 h antes Tempo No 1º. 3º, 0,033 
do 

. . 
Jº, 7º, 14º e llliCIO zero, 

do 3º. 7º, 149 1911 dia 
experiment e 19º dia 
o, 3º, sº. 
12º e no 
15º dia. 

LG3 720,0 mL 4,6 X )0~ 22 Tempo Tempo No Jº, 0,031 
zero, 3º, zero, Jº, 5º, 6º. cJl, 
sº . 14º e 9º, 15º, 2oº 14º, 15º e 
no 2oº dia. e 22º dia 22º dia 

4.3 Descrição dos meios de cultura 

As culturas puras de Archaeae metanogênicas testadas, lvfethanosarcina barkeri 

(DSM800); Methanobacterium formicicum (DSM 1535) e lvfethanosaeta concilii 

(DSM367 1 ), foram primeiramente cultivadas em meio específico indicado pela DSMZ e 

posteriormente sub-cultivadas, em meio de cultura basal Zinder (ZINDER & KOCH27 

apud V AZOLLER, 1995). Os meios de cultura indicados pela DSMZ encontram~se 

descritos na Tabela 4.3 . 

21 ZINDER, S. H. ; KOCH, M. ( 1984). No-acetoclastic methanogenesis from acetate: acetate oxidation by 
a them1ophilic syntrophic coculture. Archives of Microbiology, v. l38, p.263~272 apud V AZOLLER, R. F. 
( 1995). Avaliação do ecossistema microbiano de um biodigestor anaeróbio de fluxo ascendente e manta de 
lodo, operado com vinhaça sob condições termofílicas. São Carlos. p.259. Tese (Doutorado) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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A cultura pura usada como controle positivo nas hibridações controle (a ser 

descrito no item 4.6) também foi adquirida da DSMZ, a fvfethano.\pirillum lwngatei 

(DSM 864). A cultura não foi utilizada nos experimentos com o MRD. Essa espécie foi 

cultivada diretamente em meio de cultura basal Zinder acrescido das fontes de carbono 

acetato de sódio (I ,7mM) e fonniato de sódio ( 4,4 mM) em atmosfera de H2:C0 2 

(80:20). 

No sub-cultivo das culturas puras utilizou-se o meto de cultura basal Zinder 

descrito a seguir, e para a redução do mesmo foi empregada solução redutora de 

cisteína-Na2S (6,25 g de cisteina-HCI + 6,25 g de Na2S.9H20 em 0,5 L de a!:,rua milli Q) 

(VAZOLLER, 1995). A esterilização dessa solução foi feita por filtração em filtros 

Millipore de 0,45 ) . .Un. Adicionou-se 2,0 mL da solução redutora a cada 100,0 mL de 

meio. Como as metanogênicas requerem um potencial redox muito baixo (E, < -400 

m V) para poder crescer (OREMLAND 1988), a ad ição de agentes redutores como a 

solução de cisteína-Na2S e/ou a solução de sulfeto de sódio 5,0% fo ram importantes para 

manter o meio de cultura reduzido. A solução de resazurina utilizada nos meios de 

cultma, tanto da DSMZ quanto no meio Zinder, é lU'I1 indicador do potencial redox do 

meio. Ela vai de azul à rosa (ou roxo) até completamente incolor quando o potencial 

redox está em tomo de - I OOm V. Quando reoxidada, a resazurina se toma rosa mas não 

volta a ficar azul. Portanto, lU'I1 meio contendo resazurina sem a cor rosa é uma boa 

garantia da anaerobicidade do mesmo, apesar de não indicar a presença de potencial 

redox de - 330m V necessário ao crescimento de muitos microrganismos anaeróbios 

(LJUNGDAHL & WIEGEL, 1986). 

As fontes de carbono utilizadas para o cultivo de cada espécie, bem como o tipo de 

gás usado na atmosfera dos frascos foram descritos na Tabela 4.3. Para evitar 

contaminação das culturas após os sucessivos sub-cultivos, adicionou-se no meio uma 

solução de penicilina (0, I mg/mL). Para tanto preparou-se uma solução estoque de 

penicilina (penicilina G potássica) (I Omg/mL). A mesma foi esterilizada por filtração e 

distribuída, sob fluxo estéril de N2 (l 00%) em · frascos de antibiótico esterilizados 

(BADRA, 1993 ). 



TA BELA 4 3- Meios de cu tura indicados pela DSMZ 
Espécie Composição do meio de cultura 

Jvfet hanobacteri um 
fvrmicicum 
(DSM 1535) 

Jvfetlwnosarcina 
barkeri (DSM800) 

Methanosaeta 
cvncilii (DSM3671) 

Meio 825 composto de: NH4Cl (I ,O g/L); K2HP04 (0,3 g/L); 
KH2P04 (0,3 g/L); MgCL2.6H20 (0,2g/L); CaCI2. 2H20 (0, lg!L); 
KCI (0, I g/L); NaCI (0,6g!L); solução traço de metais (I O,OmLIL) 
(usou-se a mesma do meio Zinder- descrita a seguir); solução de 
resazum1a O, I% (0,5 mL/L para obter concentração final de 
0,0005g/L); cisteína-HCI x H20 (0.5g/L). O meio foi preparado com 
água milli Q e depois de autoclavado a atmosfera do frasco foi 
trocada para H2:C02 (80:20). Após essa etapa, e antes de inocular a 
cultura, adicionou-se: solução de bicarbonato de sódio 10,0% 
(I O,OmL/L), solução de vitruninas (I 0,0 tnL/L) (usou-se a mesma 
solução do meio 141 da DSivlZ, desctita a seguir); solução de 
extrato de levedma 2,0% (50 mLIL, de modo que a concentração 
final foi de I ,Og/L); acetato de sódio (0,5 g/L); solução de sulfeto de 
sódio 5,0% (6,0mLIL, pru·a obter concentração final de 0,3g/L). O 
pH final foi 7. 
Meio 3 18 composto de: NH4CI (I ,O g/L); KH2P04 (0,3 g/L); 
MgCL2.6H20 (0, lg!L) ; CaCI2. 2H20 (0,08g/L); NaCI (0,6g/L); 
tripticase (BBL) (0,5g/L) solução traço de metais (IO,OmLIL) (usou
se a mesma do meio Zinder- descrita a seguir); solução de 
resazurina O, I% (I ,OmLIL, para obter concentração final de O, 
00 lg/L); cisteína-HCI x H20 (0.3g/L). O meio foi prepru·ado com 
água milli Q e depois de autoclavado a ahnosfera do frasco foi 
trocada para N2:C02 (70:30). Após essa etapa, e ru1tes de inocular a 
cultura, adicionou-se: solução de bicarbonato de sódio I 0,0% 
(IO,OmLIL), solução de vitruninas (10,0 tnLIL) (usou-se a mesma 
solução do meio 141 da DSMZ, descrita a seguir) ; solução de 
extrato de levedura 2,0% (25 mLIL, de modo que a concentração 
fí_nal foi de 0,5g!L); metano! (5 ,0mi/L, concentração fmal de 
IOmM); solução de sulfeto de sódio 5,0% (6,0mLIL, para obter 
concentração fmal de 0,3g/L). O pH final foi 6,8. 
Utilizou-se o meio 3 18 sem extrato de levedura, tripticase, e 
metruwl. Adicionou-se acetato de sódio 6,8 g/L (concentração final 
de 50mM). O pH final foi 7. 
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O meio de cultura basal Zinder (ZINDER & KOCI-e 8 apud V AZOLLER, 1995) 

usado nos sub-cultivos das culturas puras e no cultivo do lodo foi composto de: NH4Cl 

28 ZINDER, S_ H. ; KOCH, M. ( 1984). No-acetoclastic methanogenesis from acetate: acetate oxidation by 
a thermophilic syntrophic coculture. Archives vf Microbiology, v.l38, p.263 -272 apud V AZOLLER, R_ F. 
(1995). Avaliação do ecossistema microbiano de um biodigestor anaeróbio de fluxo ascendente e manta de 
lodo, operado com vinhaça sob condições tennoftlicas. São Carlos. p.259_ Tese (Doutorado) - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
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(0,5 g/L); K2HP04 (0,4 g/L); MgCL2.6H20 (0, I g/L); CaCh. 2H20 (0,05g/L); solução de 

resazurina 0,1% (1,0 mL/L); solução traço de metais (10,0 mL/L). Após a dissolução dos 

reagentes em água Milli Q, na ordem descrita, homogeneizou-se a solução e introduziu~ 

se um tluxo de N2 (I 00%), por 30 minutos. Após esse tempo, o meio foi então 

distribuído nos frascos, ou mantido em um único frasco, sob fluxo do mesmo gás. 

Depois os frascos foram fechados e autoclavados à 120° C e a I atm de pressão, por 20 

minutos. Antes da adição das células, a atmosfera do frasco foi substituída pela mistura 

gasosa de N2:C02 (70:30) ou de H2:C0 2 (80:20), sob condições de assepsia. A seguir, as 

seguintes soluções~estoque foram adicionadas: solução de bicarbonato de sódio I 0,0% 

(I O mLIL), solução de vitaminas ( I O,OmLIL), as fontes de carbono a serem utili zadas, 

solução de extrato de levedura 2,0% (5,0 mLIL) e, por último, a solução redutora de 

sulfeto de sódio (Na2S.9H20) 5,0% (I O rn LIL). A adição das soluções-estoque foi feita 

sob condições de assepsia e por meio de seringas de I ,O mL esterilizadas. Antes da 

retirada do líquido do frasco contendo a solução estoque, as seringas foram "lavadas" 

com N2 ( I 00%), cerca de dez vezes. Na última vez, o gás permaneceu na seringa e foi 

introduzido no frasco antes do líquido ser retirado. Todas as soluções estoque foram 

preparadas e mantidas sob condições de anaerobiose estrita (atmosfera de I 00% N2), na 

ausência de luz e à temperatura ambiente. 

A composição da solução traço de metais usada nos metos de cultivo foi a 

seguinte: NTA (ácido nitrito acético) (4 ,5g/L); FeS04.7H20 (0,556 g/L); MnS04.H20 

(0,086 g/L); CoCL2.6H20 (0, 17 g/L); ZnS04.7H20 (0,2 1 g/L); H3B03 (0, 19 g!L); NiCh 

(0,02 g/L); Na2MoO.J. 2H20 (O,O ig/L). O NTA foi primeiramente dissolvido em 200 ml 

de água milli Q e o pH da solução foi acertado para 6,5 com KOH I ON. Posteriormente, 

a solução foi vert ida em 600 mL de água Milli Q, e então procedeu~se a adição dos 

demais sais, na ordem apresentada. O volume fi nal da solução traço de metais foi de I L. 

O fluxo de N2 (I 00%) foi introduzido na solução durante 20 minutos; e então alíquotas 

foram distribuídas em frascos de antibiótico de volume igual a 30 mL, sob fluxo do 

mesmo gás. A solução foi então esterilizada por autoclavação, e armazenada sob 

refrigeração, na ausência de luz. 
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A solução de vitaminas usada foi aquela descrita no meio 14 1 da DSMZ. Essa 

solução era composta de: biotina (0,002 g!L); ácido fólico (0,002 g/L); tiamina-HCI 

(0,005 g/L); ribotlavina (0,005 gfL); ácido nicotínico (0,005 g/L); pantotenato de cálcio 

(0,005 g/L);piridoxina-HCI (0,0 I O g/L); vitamina B 12 (0,000 I g/L); ácido lipóico (0,005 

g/L) e ácido para-aminobenzoico (0,005 g/L). Esta solução foi esteri lizada por filtração 

(sistema Millipore com tiltros de 0,22 J..lm) e distribuída sob fluxo estéril de N2 (l 00%), 

com auxílio do filtro "sterile acrodisc" (Coming), em frascos de antibiótico previamente 

esterili zados. Posteriormente, era estocada sob refrigeração e na ausência de luz. 

4.4- Coloração dos polímeros cxtracelulares 

No experimento LG3 utilizou-se o método colorimétrico de PASSOW & 

ALLDREDGE ( 1995) para identificar polímeros ácidos. O método consist iu em aplicar 

sobre a amostra, no caso os biofi lmes fonnados sobre os cupons de polipropileno e vidro 

retirados do MRD, 500 J..lL de uma solução aquosa de Azul de Alcian 0,02% em 0,06% 

de ácido acético (pH 2,5) por 2 segundos. Uma vez que o corante pode coagular, a 

solução foi previamente filtrada (em filtro Millipore de 0,2 J..lm) antes de ser usada. 

Depois de corada, a amostra foi lavada com água destilada, gentilmente, e em seguida 

observada ao microscópio de contraste de fase. A observação de regiões azuladas na 

amostra indicou a presença de polímeros ácidos. 

4.5- Caracterização filogenética da comunidade microbiana através da 

técn ica de hibridação in situ com sondas fluorescentes- FISH 

Para a caracterização filogenética da comunidade microbiana presente nos 

biofilmes e no inóculo colocado no frasco reservatório utilizou-se no presente trabalho 

sondas de oligonucleotídeos29 específicas ao RNAr 16S dos seguintes grupos: Domínio 

29 Sondas de oligonucleotídeos são oligômeros curtos de fita simples contendo cerca de 15 a 40 
nucleotídeos, que podem ser sintetizados quimicamente. 
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Bacteria, Domínio Arclwea, - bactérias redutoras de sulfato mesotllicas; - Archaea 

metanogênicas pertencentes à ordem Metlwnomicrobiales, famílias 

At/ethanosarcinaceae, At/ethanvcoccaceae, e, lv/ethanvhacteriaceae. As sondas 

específicas para as Archaea metanogênicas foram escolhidas segundo estudos anteriores 

(RASKTN et ai., 1994a e b e HARMSEN et ai., 1996a), nos quais verificou-se que essas 

sondas detectam a maioria das metanogênicas presentes em digestores de lodo de esgoto 

mesoftlico. As seqüências, posição de hibridação do RNAr e a especificidade das sondas 

estão descritas na Tabela 4.4. Todas as sondas foram marcadas com o corante 

fluorescente rodamina, na extremidade 5'; exceto pela sonda MSMX860 que foi 

marcada com Cy3. As sondas, com exceção da MSMX860, foram adquiridas 

comercialmente da Gibco Life Technologies, MO, USA, cujo representante no Brasil é a 

Ultrachem produtos químicos (Ribeirão Preto-SP). A sonda MSMX860 foi adquirida da 

Bio-Synthesis, Inc., USA, cujo representante no Brasil é a Promicro- Produtos 

Biológicos, SP. Todas as sondas foram purificadas via HPLC ( cromatografia líquida de 

alta performance) segundo dados do fabricante. 

A sonda NON338, comprovadamente incapaz de hibridar-se ao RNAr bacteriano 

(MANZ et ai., 1992) foi utilizada como controle negativo visando quantificar a 

porcentagem de hibridações não-específicas. A hibridação não-específica refere-se 

àquela que ocorre entre a sonda e uma porção do RNAr bacteriano não complementar a 

este. Isso pode ocorrer em função do uso de temperaturas inadequadas, ou devido à 

secagem indevida do tampão de hibridação e das células durante o processo de 

hibridação, ou mesmo da secagem do tampão de lavagem. 

Na Tabela 4.5 são apresentadas as características das sondas específicas para as 

Archaea metanogênicas, o conteúdo da tabela é importante para poder identificar quais 

os grupos metabólicos que as sondas detectam (metanogênicas hidrogenotróficas, 

acetotróficas, etc). Na Tabela 4.6, são apresentadas as concentrações estoque e 

concentração final das sondas utilizadas neste trabalho. 
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TABELA 4 4 S d d I" t 'd d - on as e o 1gonuc eo 1 eos usa as na I n ., (FISH) açao 111 st u 
Sonda Especificidade Scquência (5'~ 3') Sítio do Referência 

RNAr 

l6S ' 

NON338 controle negatim ACTCCTACGGGAGGCAGC 338-355 MANZ et ai. 

1992 

EUB338 Domínio /Jactcrta GCTGCCTCCCGTAGGAGT 338-355 AMANN et 

ai. 1990a 

SR.B385 .. Bactérias redutoras de CGGCGTCGCTGCGTCAGG 385-402 AMANNet 

sul fa to.mesoli licas. ai. 1990a 

gram negativas. da 

subdivisão delta de 

l'rotcohacterin 

ARC915 Domínio Arclwea GTGCTCCCCCGCCAATTCCT <) 15-934 STAHL & 

AMANN 

1991 

MCII 09 Afethanncoccaceae GCAACATAGGGCACGGGTCT 11 09- 11 28 RASKIN ct 

ai. 1994a 

MBI I74 Mcthnnobactcriacene TACCGTCGTCCACTCCTTCCTC 11 74- 1195 RASKIN et 

ai. 1994n 

M0310 Methannhactcnaceae CTTGTCTCAGGTTCCATCTCCG 310-33 1 RASKIN ct 

ai. 1994a 

MG 1200 Afethanomicrnbiales CGGATAATTCGGGGCATGCTG 1200-1220 RASKIN et 

ai. 1994a 

MSMX860 Alethanosarctnaceae GGCTCGCI I'CACGGCTTCCCT 860-R80 RASKrN et 

ai. 1994a 

• Numeração baseada no RNAr 16S de C.. ~·olt , de acordo com BROSIUS ct ai. ( 198 1 ). 
•• V<irios organismos niio-;llvo apresentam a scqliéncia complementar à essa sonda (AMANN et ai., 1992 c 
RAMSING ct ai.. 1996), enquanto que alguns organismos alvo (como por exemplo, Desulforhabdus amnigemts) 
apresentam vários nucleotidcos trocados em relação à seqüência da sonda (OUDE ELFERfNK et ai.. 1998b). 
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TABELA 4.5- Características Relevantes das sondas específicas para as Archaeae 
metanogemcas 
Sonda Grupo Alvo Características 

ivlC li 09 J\lfet/WIIOCOCCOCeae A maioria utiliza H2 e C02 e 
Gênero I: Aifethanococcus fonniato 

MBII74 e Metha1wbacteriaceae A mai01ia utiliza H2 e C02: 
MB310 Gênero 1: Methanobacleriwn aJgtms uti lizam H2 e C02 e 

Gênero li : At/eihanobrel'ibacter fonniato. 
Gênero 111: Melhanosphaera 

MGI200 Methanomicrobia/es A mai01ia utiliza H2 e C02 e 
Gênero I: Methcmomicrobium formiato. 
Gênero li : Melhanogenium 
Gênero lll : Melhanoculleus 
Gênero IV: At/ethanospirilum 

MS~vlX860 Metlum osarci1wceae Todos utilizam metano I e 
Gênero I: Methanosarcina metilaminas; alguns 
Gênero li : Methanococcoides utilizam acetato e H2 e C02. 
Gênero I V: Methanolobus 
Gênero V: /vfethanohalophilus 
Gênero 111 : Methanosaeta 

Fonte: modtficado de RASKIN et ai . ( l994a e b). 

TABELA 4.6- Concentração estoque e concentração final de cada sonda. 

Sonda Concentração estoque* Concentração final (sonda diluída) 
usada na hibridação 

NON338 543,5 ng/)lL 54,3 ng/)lL 
EUB338 500 ng/)lL 50,0 ng/)lL 
SRB385 727,3 ng/pL 36,4 ng/pL 
ARC915 984,04 ng/pL 32,8 ng/J.lL 
MC1109 775,9 ng/pL 38,8 ng/J.lL 
MB1174 493,0 ng/pL 49,4 ng/J.lL 
MB3 10 799,4 ng/)lL 40,0 ng/)lL 
MG1200 556,0 ng/)lL 55,6 ng/)lL 
MSMX860 292,0 ng/)lL 29,2 ng/)lL 

. . .. 
• A sondas adqumdas da GIBCO Ltfc Technologtcs vtcram ltoli lt zadas c foram reconstttmdas em volwtte tal de água 
MilliQ estéril de modo que a concentração estoque ficou em torno de I 00 ~tMolar. Para ter certeza da concentração 
estoque dctenninou-sc a absorbância em 260 nm; 
A concentração da sonda em ~tg/mL é igual a Abs (260nm) x peso da sonda por densidade ótica (a Gibco forneceu 
este valor) x fator de diluição. 
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A técnica de hibridação30 in s itu com sondas fluorescentes compreendeu três 

etapas, a saber: - tixação das células; - preparação da lâmina e hibridação; - observação 

da lâmina hibridada ao microscópio de epifluorescência e contagem das células. 

Fixação das amostras 

Cerca de I ,O a 3,0 mL das amostras provenientes do reservatório de células e dos 

frascos com as culturas puras foram centrifugadas ( I minuto a 13.000 rpm, em 

centrífuga para "eppendorf' - FANEM mod. 212, SP, Brasil), lavadas 2 vezes em 300,0 

j..tL de tampão fosfato salino (PBS; 130mM NaCI, 7mM Na2HPO~, 3mM NaH2PO~ ; pH 

7,2), e depois resuspendidas em 200 pL de PBS e mais 600 ~tL de tampão de fixação 

com parafonnaldeído 4% em PBS por no mínimo 3 horas no gelo, ou 12 horas à 4° C. 

As amostras foram lavadas 3 vezes por 5 minutos em PBS (e/ou em PBS com O, I% de 

detergente Nonidet P-40, Sigma) e estocadas em 500 à I 000 j..tL de 50% etano!/ PBS à -

20° C, até serem utili zadas. O tampão de tixação foi preparado através da adição de 2 g 

de parafonnaldeído, 15 llL de NaOH ION, 5 ml de PBS lOX em 45 mL de água MilliQ 

previamente aquecida à 60 °C. Depois do parafonnaldeído ter sido dissolvido, a solução 

foi resfriada em banho de gelo, o pH aj ustado para 7,2 c postcrionnente, estocada na 

geladeira até ser utilizada. O prazo máximo dessa solução era de 2 dias, a partir do qual 

novo tampão era sempre preparado. 

No caso das amostras dos biofílmes, os mesmos fo ram tixados diretamente sobre 

o cupom, usando o tampão de fixação mencionado anteriormente. Após a fixação os 

cupons foram imersos em solução de PBS (por 5 minutos), essa etapa foi repet ida por 

mais 2 vezes. Posteriormente, os biofilmes foram desidratados em solução de etano! 

50%, 80% e l 00% (3 minutos em cada) e por fi m estocados (secos) a -20° C até que 

tossem feitas as hibridações para posterior observação sob microscopia confocal de 

varredura a laser. Algumas vezes os biofilmes não foram hibridados com as sondas, mas 

corados com uma solução de DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol , SIGMA) que é um 

corante para DNA, cuja concentração era de lO j..lg. mL'1
, e observados ao microscópio 

30 O lemlO hibridação, usado neste trabalho, se refere à marcação do RNAr bacteriano com a sonda 
fluorescente (que é complementar à uma certa região do seu RNAr). 
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de epifluorescência. Em cada tempo de amostragem foram retirados cerca de 2 a 3 

cupons do MRD, dois foram usados nas análises do biofilme intacto, e um cupom foi 

usado para analisar o biofilme suspenso e posteriormente fazer contagem dos grupos 

bacterianos através do FISH. No último caso, o biofilme após fixação e lavagem em 

PBS foi removido do cupom por meio de raspagem mecânica com uma espátula e 

posteriormente as células eram suspensas em 100 J.!L de solução O, l% de pirofosfato de 

sódio em PBS. Depois levadas ao ultrasom (Thorton-Inpec eletronica Ltda, SP, Brasil) 

por 10 minutos, centrifugadas, e posteriormente resuspendidas em cerca de 50 à 200 J.!L 

de 50% etanoV PBS e estocadas à - 20° C até serem utilizadas nas hibridações in si tu. 

Hibl'idação 

1 ,O J.!L da amostra provenjente do reservatório de células, das culturas puras ou 

dos biofilmes em suspensão foi colocado sobre o pocinho da lâmina de vidro coberta 

com teflon (H.T.C. red, Dynatec, com 30 pocinhos, Figura 4.3; ou a Paul Marienfelder 

KG, Bad Mergentheim, Alemanha, Figura 4.4). Depois a mesma foi levada à estufa por 

20 minutos a 45°C, permitindo assim que as células se fixassem na lâmina. Após essa 

etapa, a lâmina foi imersa para desidratação em uma série gradativa de etano!, 50%, 80% 

e 100%, por 3 minutos cada. 

FIGURA 4.3- Fotografia de uma lâmina de vidro coberta com teflon usada no FISH. 

Cada poçinl10 tem cerca de 4mm de diâmetro. 

li-· •••• 
: -- ..... 

FIGURA 4.4- Fotografia de uma lâmina de vidro coberta com teflon usada no FISH. 

Cada poçinho tem cerca de 8mm de diâmetro. 
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A hibridação iniciou quando foram adicionados 9,0 J..tL de tampão de hibridação, 

previamente aquecido na temperatura de hibridação, em cada poçinho, ou 18,0 J..lL sobre 

o cupom no caso do biotílme íntegro, na presença de concentrações apropriadas de 

formamida para a estringência de cada sonda (Tabela 4.7). As sondas foram adicionadas, 

cerca de I ,O J..lL, para concentração final de 25 a 50 ng/J..lL, e as hibridações foram feitas 

em câmara úmida (tubos falcon com papel umedecido em tampão de hibridação, que 

tinha a função de evitar a secagem das células e manter a concentração do tampão de 

hibridação inalterada) na temperatura e tempo apropriados para a estringência de cada 

sonda (Tabela 4.7). Foram realizadas hibridações duplas, ou seja, colocava-se duas 

sondas no mesmo poçinho, somente nos experimentos LG2 e LG3. Esse procedimento 

foi realizado com as sondas MB 1174 e ARC915 para melhorar a intensidade do sinal 

tluorescente e diminuir problemas oriundos do baixo conteúdo de RNA ribossômico, ou 

de reduzida disponibilidade das seqüências alvo. Nesse caso, a sonda que necessitou de 

maior concentração de fonnamida para alta estringência (MB 11 74) foi hibridada e 

lavada primeiro, seguida da segunda sonda (ARC9 15). 

A temperatura de hibridação de cada sonda, corresponde à temperatura de 

dissociação, isto é, temperatura na qual a dupla hélice da molécula de RNAr se dissocia 

em duas cadeias monocatenárias. A dissociação é necessária para que a sonda 

fluorescente tenha acesso à porção da cadeia livre de RNAr com seqüência de bases 

complementar a sua cadeia. Esta temperatura depende de outros fatores, corno a 

composição de bases (CG ou AU) da seqüência a qual se deseja hibridar, do 

comprimento da cadeia, etc. Se a temperatura de dissociação for ultrapassada,ocorre a 

desnaturação da molécula de RNAr (ST AHL & AMANN 199 1 ). A formam ida usada no 

tampão de hibridaçào tem a função de reduzir a temperatura de dissociação da molécula 

de RNAr, evitando-se portanto, a sua desnaturação. 

Após a hibridação, iniciou-se a etapa de lavagem das lâminas, no mesmo tampão 

de hibridação ou em tampão semelhante, mas sem formamida e com menor 

concentração de NaCl (Tabela 4.7). Após esta etapa as lâminas foram lavadas com um 

leve jato de água destilada para remoção dos sais, secadas ao ar, e coradas com lO ou 20 

J..lL (por poçinho) de uma solução de DAPI ( 4' ,6-diamidino-2-fenil indo!) (Sigma), 10 a 
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20 )lg/mL, por I O minutos à temperatura ambiente. As células coradas com DAPI, que é 

um corante para DNA, serviram para enumerar o total de células. 

TA BELA 4 7 - Protocolos de hibridação 
Sonda Temperatura Tampão de Temperatura Tampão de Referência 

de hibridação Hibridação de lavagem lavagem 

ARC9 15 45° C por 2 h 0,9 M NaCI, 48° c por 20 20mM TrisHCI, HAHN et ai. 
20mM TrisHCI, minutos lmM EDTA, 1992 
lmM EDTA, 0,01% SDS (pH 
0,0 1% SDS (pH 7,2) com 225mM 
7,2) + 20% de NaCI. 
formam ida 

SRB385 45° C por 2 h 0,9 iv1 NaCI, 48° c por 20 20mM TrisHCI, HAIIN et ai. 
20mM TrisHCI, minutos IOmM EDTA, 1992 
IOmrv1 EDTA, 0,0 1% SDS (pl-1 
0,0 1% SDS (pH 7,2) com 80mM 
7,2) + 30% NaCI. 
formam ida 

EUTI338 e 46° C por I h c 0,9 M NaCI, 48° c por 15 20m.J'vl TrisHCI, ABE, 1998 
NON338 30 minutos 20mM TrisHCI, minutos IOmM EDTA, 

IOmM EDTA, 0,0 1% SDS (pH 
0,0 1% SDS (pl-1 7,2) com 225mM 
7,2), com 20% de de NaCI. 
formam ida 

MB 11 74, 37° C por 4 h 0,9 M NaCI, 37° c por 30 igual ao tampão de RASKfN et 
MB310, 20mM TrisHCI, minutos hibridaçào ai. 1994b 

MSMX860, 0,1% SDS {pH 
MG1200 e 7,2) + 40% 
MC1109 formamida . 

Observação e contagem das células 

As lâminas foram montadas em um montante de glicerol/PBS (80/20;v/v) pH 

maior que 8,5, cobertas com lâminulas e visualizadas em microscópio de 

epiOuorescência, Olympus BH2-RFCA, equipado com os seguintes filtros: UG-1 (com 

excitação na região UV do espectro) para visua li zar células coradas com DAPI; BP-545 

(excitação na região verde do espectro), específico para rodamina e Cy3 e, BP-490 

(excitação na região azul do espectro), usado para visualizar a autofluorescência (em 420 

nm) das Archaeae metanogênicas (EDW ARDS & McBRIDE, 1975; MINK. & DUGAN, 

1977). As contagens das células foram realizadas após a captura da imagem, na tela de 

17 polegadas do computador, usando câmera colorida digital Olympus U-PMTUC e 



98 

tempos de exposição de 0,08 segundos para o contraste de fase e de 0,5 a 4 segundos 

para a fluorescência. O software usado para aquisição das imagens foi o lmage pro-plus 

versão 3.0. I. A microscopia de contraste de fase foi usada para ajustar o foco da imagem 

antes de aplicar a luz ultravioleta. Foram feitas imagens digitais do mesmo campo 

microscópico, observando primeiro com o filtro para DAPI e depois com o filtro para 

rodamina (Figura 4.5- exemplo). Essas imagens foram temporariamente congeladas na 

tela do computador e só depois reali zou-se as contagens nas mesmas. Dessa fonna, 

evitou-se problemas de perda de fluorescência durante as contagens e pennitiu-se 

comparar as imagens de DAPI e rodamina através de sobreposição das mesmas, o que 

melhorou a identificação das células distinguindo-se células de partículas abióticas, que, 

as vezes, também apresentavam fluorescência com a sonda. O número total de células 

nas amostras foi detenninado contando-se o número de células coradas com o DAPI. 

Para cada amostra e para cada poçinho, contou-se cerca de 500 a I .000 células coradas 

com DAPI, de I O a 20 campos microscópicos escolhidos ao acaso. A porcentagem de 

células hibridadas com as sondas, em cada campo microscópico, foi calculada em 

relação ao total de células coradas com DAPL A média e o erro padrão das porcentagens 

foram calculados após os valores serem corrigidos pela transfonnação do arcoseno 

(ZAR, I 996; PURDY et ai. , 1997). 

No caso dos biofilmes intactos, o número total de células sobre o suporte foi 

detenninado observando-se 20 campos microscópicos (área do campo microscópico foi 

3,2 mm2
) escolhidos ao acaso em cada cupom. Portanto, detenninou-se o número médio 

de células por campo microscópico e, através de regra de três, determinou-se o número 

de células na área de cada cupom (vidro: 63,5 mm2
, polipropileno: 50,24 mm 2

). No caso 

dos biofilmes suspensos, que foram removidos do cupom, o número de células foi 

calculado contando-se o número de células na área do campo microscópico; depois 

através de regra de três simples detenninou-se o número de células na área do poçinho 

da lâmina ( I 2,56 mm2
) . Esse valor foi referente ao número de células presentes em 1 ,O 

~L de amostra (volume de amostra colocado no poçinho), e assim, através de regra de 

três, calculou-se o número de células em função do volume no qual as células do 

biofilme foram suspensas, por exemplo, em 100 ~L (50% PBS e 50% etanol). Esse 
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último valor foi referente ao número de células sobre o cupom. Para detenninar o 

número de células aderidas sobre o cupom, tanto de polipropileno quanto de vidro, 

utilizou-se o valor médio do número de células encontrado em dois cupons, um com o 

biofilme intacto e outro com o biofilme retirado e ressuspenso. 

Para cada amostra foram feitos dois controles negativos: um deles aplicando a 

sonda NON338, para verificar a proporção de ligação não-específica e o outro, no qual 

não se usou qualquer sonda, para verificar a porcentagem de células autofluorescentes. 

As porcentagens de hibridação com cada sonda, representando a porcentagem de cada 

grupo na amostra, foram expressas após subtrair a porcentagem de células detectadas 

pelo controle negativo (NON338) e a porcentagem de células autofluorescentes. As 

vezes os valores dos controles negativos foram iguais à zero. Os controles negativos 

foram importantes pois verificou-se que células com morfologia semelhante à 

Methanosaeta sp. e Methanosarcina sp. apresentaram algum sinal f1uorescente quando 

observadas sem sonda e com o filtro para rodamina. Além disso, sabe-se que 

naturalmente as Archaeae metanogênicas, com exceção daquelas pertencentes ao gênero 

Methanosaeta sp. apresentam autofluorescência a 420 nm quando observadas com o 

filtro BP-490, que também é o filtro para fluoresceína. Por esta razão foram usadas neste 

trabalho somente sondas marcadas com os corantes fluorescentes rodamina e Cy3. 

Como método de contagem usado no FISH considerou-se para as células 

semelhantes à Methanosaeta sp., cada filamento (contendo vários bacilos de 

/vfethanosaeta sp.) como sendo uma única célula. No caso das células semelhantes à 

Metlwnosarcina sp., geralmente estavam dispostas em aglomerados e nestes casos 

considerou-se, através da observação do limite de separação entre os aglomerados, cada 

"cacho" de células (que deve conter quatro células), como sendo uma única célula. Mas, 

quando as células de Methanosarcina sp. econtravam-se soltas, contava-se um coco 

como uma célula. 

Estudos de profundidade foram realizados somente com os biofilmes intactos 

formados sobre os cupons de polipropileno. Os biofilmes intactos hibridados com as 

sondas, ou às vezes, somente corados com DAPI foram analisados utilizando-se 

microscopia confocal de varredura a laser (CSLM), sistema confocal da BioRad MRC 
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I 024UV acoplado a um microscópio Zeiss Axiovert usando objetiva planapocromática 

de imersão a óleo de IOOx 1.4 NA. Imagens seriadas no sentido vertical (eixo Z) foram 

obtidas através da média de Kalman em 5 "frames" (512x512 pixels), em passos de O, 18 

a 0,36 ) . .un usando abertura máxima do diafragma ele 2,0 rnrn. O software usado para 

aquisição e processamento das imagens foi o lasersharp (versão 2.1 a). O CLSM foi 

utilizado sob a orientação elo Prof. Dr. Renato Mortara do departamento ele 

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal do Estado de São 

Paulo, Escola Paulista de Medicina. 

4.6 Hibridações controles utilizando culturas puras 

Foram usadas 4 culturas puras de Archaeae metanogênicas, anterionnente 

indicadas, e uma cultura de Escherichia co/i (A TCC 11 229, gentilmente cedida pelo 

projeto DBAA- Detenninação de Biodegradabilidade e Atividade Antirnicrobiana da 

UFSCar) corno organismos de referência para testar a especificidade das sondas que 

foram adquiridas e checar os protocolos de hibridação para cada uma delas. Nesse 

sentido, as espécies Methanosarcina barkeri, Methanospirillum lwngatei, Methanosaeta 

conci/ii, e Met!Janobacteriwnformicicum fo ram usadas como controles positivos para as 

sondas específicas para o Domínio Archaea (ARC9 15), para a ordem 

Methanomicrobia/es (MG 1200), para as famílias Methanosarcinaceae (MSMX860) e 

J'vfethanobacteriaceae (MB 1174 e MB31 0), respectivamente (Tabela 4.8). Células de 

Escherichia co/i, foram usadas corno controle negativo para as sondas de Archaeae 

metanoge nicas e como controle positivo para a sonda EUB338, específica para o 

Domínio Bctcteria (Tabela 4.8). Células de lvfetlwnosaeta concilii apresentaram sinal 

com a sonda NON338 (controle negativo) e com a sonda MBI174 (específica para a 

família Alethanobacteriaceae). Isto não chegou a ser um problema, pois quando aplicou

se uma sonda com a qual os bacilos de Al/ethanosaeta concilii não deveriam hibridar, no 

momento da contagem os mesmos não foram considerados, ou seja, o sinal foi 

considerado ligação não-específica. O mesmo aconteceu com Methanosarsina barkeri 

que apresentou sinal com a sonda MB 11 74, sem ser pertencente à família 

Methanobacteriaceae e sem possuir a seqüência alvo complementar a sonda Portanto, 
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essa ligação foi considerada não-específica. A partir desta observação, tomou-se sempre 

o cuidado de não contar células de Methanosarcina sp. quando as sondas aplicadas não 

eram específicas para este grupo. Células de Methanobacterium formicicum 

apresentaram sinal com a sonda ARC915 específica para o Domínio Archaea, mas não 

com a sonda MB31 O específica para a família Methanobacteriaceae, à qual pertence. 

Portanto, a sonda MB1174 também específica para a família Methanobacteriaceae foi 

usada nos experimentos com o MRD, exceto no experimento CP 1. 

TABELA 4.8- Hibridações controles 
Espécie 

Metlta1tosaeta 
COitcifii 
(DSM 3671) 

Met/w1tosarci 
11a barkeri 
(DSM 800) 

Metlumobacte 
ri 11m 
formicicum 
(DSM 1535) 
Metlumospiri-
/111m lm1tgatei 
(DSM 864) 

Escltericltia 
co/i .. + (pOSIItVO) 

_(negativo) 

NON338 EUB338 ARC915 

+ + -
ligação 

não-
específica 

+ - -

+ - -

+ - -
(Figura 

4.5) 

+ - -

MSMX860 MG1200 MB310 MB1174 

+ + - -
ligação 

não-
especifica 

+ + - -
ligação 
não-

especifica 

+ - - -

+ - - -

- - - -

FIGURA 4.5- Micrografia de fluorescência com células de Methanospirillum hungatei 

(DSM 864). Lado esquerdo: Coloração com DAPI. Lado direito: FISH realizado com a 

sonda ARC915 específica para Domínio Archaea (mesmo campo microscópico). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Introdução aos Resultados c Discussão 

O sistema experimental "modified robbins device"- MRD e frasco-reservatório 

foi usado para o desenvolvimento de biofílmes anaeróbios por ser possível fazer a 

amostragem de fonna não-destrutiva, ou seja, os biofí lmes foram retirados de forma 

intacta do MRD, ainda fixados nos suportes, e puderam ser analisados diretamente sob o 

microscópio. A autora da presente tese teve experiência na manipulação do MRD para o 

desenvolvimento de biofilmes aeróbios, mas com a presença de bactérias redutoras de 

sulfato, quando estagiou no EA WAG (Swiss Federallnstitute for Environmental Science 

and Technology) sob a supervisão dos pesquisadores Mary Power, Hauke Hanns e Jan 

Roelof van der Meer. 

Até onde se tem conhecimento esta tese representa o pnme1ro trabalho que 

utilizou o MRD para o desenvolvimento e estudo de biofilmes anaeróbios. A fonna 

como os experimentos foram desenvolvidos, usando meio anaeróbio Zinder para o 

cultivo das culturas puras de metanogênicas e do lodo granulado, fluxionando a mistura 

de gases N2:C02 (70:30) na atmosfera do frasco-reservatório, foi conduzida de acordo 

com os protocolos de rotina e condições disponíveis no laboratório. Assim, não foi 

possível dispor de uma câmara anaeróbia de modo que o MRD pudesse ser manipulado 

dentro dela. Não obstante, como será apresentado a seguir acredita-se que os resultados 

alcançados não foram prejudicados por isso. 

A caracterização fi logenética da comunidade microbiana presente nos biofilmes 

foi realizada usando a técnica de hibridação in situ com sondas fluorescentes -FISH, e a 

distribuição espacial dos grupos microbianos bem como a estrutura tridimensional do 

biofílme foi analisada usando a técnica de FISH associada à microscopia confocal de 
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varredura a laser. A técnica de FISH se constitui num avanço para as pesquisas na área 

de ecologia microbiana, pois rapidamente pode-se quantificar a presença de diferentes 

grupos microbianos presentes na amostra, sem que seja necessário cultivá-los 

previamente. Não obstante, alguns problemas freqüentemente são encontrados devido a 

ligação não-específica (da sonda com a células), presença de células autofluorescentes, 

como no caso das metanogênicas, e de partículas abióticas que também podem corar 

com a sonda. Na presente tese, conforme apresentado a seguir, deparou-se com alguns 

dos problemas mencionados anteriormente, mas estes foram contornados de modo que 

tem-se segurança com relação à qualidade dos dados aqui apresentados. 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos 5 

experimentos realizados na presente tese de doutorado. Dividiu-se os resultados de 

acordo com o tipo de inóculo utilizado para a formação dos biofilmes no sistema 

experimental MRD. Assim, os experimentos que utili zaram como inóculo três culturas 

puras de Archaeae metanogênicas são descritos no item 5.2. , e os experimentos que 

utilizaram como inóculo células anaeróbias oriundas de lodo granulado, mesoftlico, 

anaeróbio são apresentados no item 5.3. 
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5.2 Experimentos com as três culturas puras em conjunto, CPl e CP2 

5.2.1 Experimento CPl 

No dia anterior ao início do experimento, a concentração de metano na atmosfera 

do frasco-inóculo estava em torno 0,012 mmoles de metano. Isso evidenciou que as 

Archaeae metanogênicas estavam ativas e, portanto, em condições de serem testadas na 

colonização dos suportes confeccionados de polipropileno. 

A composição microbiana do inóculo no pnmetro experimento com culturas 

puras foi estimada baseada na amostra retirada do frasco reservatório no tempo zero do 

ensaio. O inóculo era composto de 17,0% de A4ethanosarcina barkeri, I ,0% de 

/vfetlwnosaeta conci/ii, ambas detectadas com a sonda MSMX860 (específica para 

família Metlwnosarcinaceae), e 82,0% de Metlwnobacterium formicicum, que não 

foram detectadas com a sonda MB31 O específica para a família lvfethanohacteriaceae. 

Como as células de lvfetlwnobacteri um jimnicicwn não apresentaram si na I com a sonda 

MB31 O, a proporção das mesmas foi estimada através de contagem baseada na sua 

morfologia e coloração com DAPI. Após 24 horas de experimento, verificou-se que a 

composição das células presentes no frasco reservatório havia mudado 

significativamente. A proporção de Arclwea metanogênicas diminuiu de 100 para 

69,0%, pois foram detectadas com a sonda EUB338, cerca de 31 ,0% de células 

pertencentes ao Domínio Bacteria. As células que apresentaram sinal com EUB338 

foram contaminantes, relacionados provavelmente a uma das culturas puras de Archaea 

rnetanogênicas, pois nesse período de ensaio o sistema MRD não foi aberto. 

Dentre as Archaea metanogênicas, a espécie lvlethanobacterium formicicum foi 

predominante, compondo 56,0% do total de células coradas com DAPI, e o restante, 

12,0% correspondeu à espécie lvfethanosarcina barkeri e I ,0% à lvfethmwsaela conci/ii 

(Figura 5. 1 ). Após 14 horas de experimento, verificou-se que o meio do frasco 

reservatório foi oxidando, indicado pela coloração rosa da resazurina na presença de 

oxigênio; ao fluxionar-se na atmosfera do frasco a mistura gasosa de N2:C02 (70:30) a 
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cada 3 horas, o meio de cultura voltou a ficar reduzido. Esse procedimento foi feito 

durante todo o experimento, e uma vez que alterava-se a composição dos gases na 

atmosfera do frasco reservatório devido a essa troca, optou-se pela não determinação do 

gás metano ao longo do experimento. Entretanto, observações microscópicas das células 

presentes no frasco reservatório ao longo dos 14 dias revelaram que mesmo com 

oxidação do meio, as células de Methanohacterium fonmcicum e Methanosarcina 

harkeri apresentaram auto fluorescência (devido ao fator F .n 0). A amostra retirada do 

frasco reservatório no 14º dia de experimento apresentou fragmentos celulares, células 

lisadas e pouquíssimas células de J\t/ethwwbacterium jàrmicicum e Methanosaeta 

concilii de modo que não foi possível realizar as hibridações na mesma e, portanto, 

estimar a composição microbiana do frasco reservatório nesse tempo. 

Quanto aos biofilmes formados sobre os cupons de polipropileno, foram 

observados somente os biofilmes intactos sobre o suporte. Não foram analisadas 

amostras dos biofílmes suspensos, pois as mesmas quase não apresentaram células, 

mesmo após terem sido concentradas e suspendidas em 20 J.!l de tampão fosfato de 

sódio. Portanto, não foi possível verificar a proporção de cada espécie de Archaeae 

metanogênica nos biotilmes. 

A presença qualitativa das espécies metanogênicas sobre o suporte fo i 

confirmada através da observação direta dos biofi lmes ao microscópio. Tais observações 

revelaram que, após 2 dias de experimento, os biofi lmes eram formados por poucas 

células aderidas sobre o suporte, sendo que estas se encontravam bem dispersas entre si, 

existindo ainda áreas completamente vazias. O biotilme era composto por células de 

Methanobacterium formicicum, Methanosarcina barkeri e pelos "bacilos 

contaminantes" (Figuras 5.2 e 5.3). Não foram encontradas células de Metlwnosaeta 

concilii colonizando o suporte após 2 dias de experimento. O biotilme formado após 14 

dias de experimento apresentou regiões com aglomerados de células, mas áreas com 

poucas, ou mesmo sem células ainda foram encontradas. Não foi observado crescimento 

em espessura do biotilme. 
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Nesse período foram encontradas células de Methanobacterium formicicum, 

Metlwnosarcina barkeri e lvfethanosaeta conci/ii colonizando o suporte (Figuras 5.4 e 

5.5). O não crescimento em espessura do biofilme e o fato elas células não terem 

colonizado todo o suporte talvez possa estar relacionado à questão da alimentação do 

frasco reservatório. Até o 13º dia de incubação, nenhuma alimentação foi realizada, o 

que talvez justifique também as condições das células no frasco reservatório no mesmo 

período. A alimentação do frasco reservatório foi feita no 13!.! dia com as fontes de 

carbono, acetato de sódio 30mM, metano! I OmM e formiato de sódio I OmM. 

A intensidade e não detecção do sinal fluorescente na técnica de hibridação in 

situ usando sondas complementares ao RNAr depende do conteúdo ribossômico celular 

e vem sendo usada para determinar a atividade metabólica de uma população 

(POULSEN et ai. , 1993). Desse modo, a não hibridação das células de 

Methanobacterium jàrmicicum com a sonda MB31 O, específica para a família 

Methanohacteriaceae, com a qual deveriam hibridar poderia ser conseqüência do baixo 

conteúdo de RNAr celular, e conseqüentemente baixa atividade metabólica das células. 

Não obstante, essas células apresentaram hibridação positiva e com sinal fluorescente 

forte com a sonda ARC915, e portanto, estavam ativas e poderiam ter hibridado com a 

sonda MB31 O, mas isso não ocorreu. Além disso, a observação direta dessas células, sob 

microscopia de fluorescência revelou que elas apresentavam autofluorescência (devido 

ao fator F.12o), indicando estarem ativas. 

Uma vez que o problema não foi em decorrência do baixo conteúdo de RNAr 

celular, considerou-se a possibilidade da sonda não estar penetrando na célula. Desse 

modo, para melhorar a permeabilidade da célula à sonda, foram feitos 7 ciclos de 

congelamento a - 80 o C e descongelamento a 60° C por 5 a I O min, após a amostra já ter 

sido fixada, de acordo com o trabalho de SEKIGUCHI et ai. ( 1999) e comunicação 

pessoal deste mesmo autor. Mesmo após esse tratamento, as células de 

Methanohacterium formicicum não apresentaram sinal com a sonda MB31 O. Assim, 

concluiu-se que o problema deveria ser de disponibilidade do alvo ("target availability"), 
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ou seja, a região do RNAr 16S (posição 310-331) que está dentro da célula (e que, sendo 

complementar à sonda, deveria hibridar com a mesma), por motivos de conformação 

espacial da molécula de RNAr, a mesma não estava acessível para que a sonda se 

ligasse. 

A solução encontrada para se poder detectar células pertencentes à família 

Jvlethanobacteriaceae foi usar outra sonda, a MB 1174, também específica para esta 

família , porém complementar à outra região do RNAr 16S (posição I 174-1195). Como 

esta sonda híbrida o RNAr das células de !vfethanohacterium jàrmicicum em outra 

posição, não foi verificado qualquer problema com disponibilidade das seqüências- alvo 

ou com permeabilidade da célula ao oligonucleotídeo. A hibridação controle usando 

células de Methanobacterium .fànnicicwn com a sonda MB 1174 foi positiva (Figura 

5.6), e não foi necessário fazer qualquer modificação no protocolo de fixação das 

células, tampouco foram feitos os ciclos de congelamento-descongelamento. Entretanto, 

essa nova sonda foi aplicada somente nos outros experimentos. 

Pelo exposto, considerou-se o experimento CP I com resultados preliminares, 

porém de grande valor para o estabelecimento de procedimentos de cultivo e 

manipulação do MRD, bem como da sonda específica à membros da família 

i\1/ethanobacteriaceae. Outro experimento empregando-se as culturas puras de Archaea 

metanogênicas como inóculo para a formação dos biofilmes foi conduzido, chamado de 

CP2. 
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FIGURA 5.1- Micrografia de fluorescência das células presentes no frasco reservatório 
após 24 horas de experimento. Lado esquerdo: Coloração com DAPI, na qual observam
se os bacilos contaminantes (indicados com a seta) e células metanogênicas, 
Methanosarcina barkeri e Methanobacterium formicicum. Lado direito: FISH com a 
sonda MSMX860, específica para membros da família Methanosarcinaceae; 
evidenciando as células de Methanosarcina barkeri que hibridaram com a sonda 
(mesmo campo microscópico). A barra indica 5 ~un. 

FIGURA 5.2- Micrografia de fluorescência do biofilme formado sobre cupom de 
polipropileno após 2 dias de experimento. As células foram coradas com DAPI. 

FIGURA 5.3- Micrografia de fluorescência do biofiJme formado sobre o cupom de 
polipropileno após 2 dias de experimento. As células foram coradas com DAPI. 
Observam-se células de Methanosarcina barkeri e uma das morfologias contaminantes. 
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FIGURA 5.4- Micrografia de fluorescência do biofilme formado sobre cupom de 
polipropileno após 14 dias de experimento. As células foram coradas com DAPI. 

FIGURA 5.5- Micrografia de fluorescência do biofilme formado sobre cupom de 
polipropileno após 14 dias de experimento. As células foram coradas com DAPI. 

FIGURA 5.6- Micrografia de fluorescência de células de Methanobacterium Jormicicum 
(DSM 1535). Lado esquerdo: coloração com DAPI. Lado direito: FISH com a sonda 
MB 1174, específica para membros da família Methanobacteriaceae. As células de 
Methanobacterium formicicum hibridaram com a sonda (mesmo campo microscópico). 
A bana indica 5 J.Hn. 



ll o 

5.2.2 Experimento CP2 

No dia anterior ao início elo experimento, a concentração de metano na atmosfera 

elo frasco-inóculo estava em torno de 0,0046mmoles ele metano. Isso evidenciou que as 

Archaeae metanogênicas estavam ativas e, portanto, em condições de serem testadas na 

colonização dos suportes confeccionados de vidro e polipropileno. 

A composição da comunidade microbiana presente no inóculo foi estimada 

baseada na amostragem das células planctônicas presentes no frasco reservatório no 

tempo zero (Figura 5. 7). Verificou-se que o inóculo era composto por 85% de células ele 

Methanobacteriwn formicicum, detectadas com a sonda MB1174, e 11.0% (erro padrão 

(E.P)= 3.0%, n= 15) de células de Metlwnosarcina barkeri e A4etlwnosaeta conci/ii , 

ambas detectadas com a sonda MSMX860 (Figura 5.8). A composição das células no 

frasco reservatório variou ao longo do experimento conforme apresentado na Figura 5.7. 

No início o inóculo era composto de I 00% de Archaea metanogênicas. Após dois dias 

de experimento essa porcentagem diminuiu, já que foram detectadas cerca de 27% 

(E.P.=5,0%, n=l6) de células pertencentes ao Domínio Bacteria com a sonda EUB338. 

O número de células de Bacteria continuou a aumentar até 89.0% (E.P.=6.0%, n=l4 ) 

no 7º dia. Por conseguinte, a proporção de Archaea metanogênicas detectadas com a 

sonda ARC9 15 diminuiu de I 00% no tempo zero para 26,0% (E.P.=3,0%, n= 4) no 9º 

dia. Uma vez que o MRD foi aberto desenroscando um dos parafusos de modo a poder 

amostrar os cupons contendo os biofilmes, é possível que a contaminação tenha sido 

proveniente dessa abertura, apesar de no momento da amostragem as circunvizinhanças 

do local do parafuso terem sido esterilizadas com etano! I 00,0 % e o local da abertura 

estar sob fluxo da mistura ele gases N2:C0 2 (70:30), que passou pelo filtro "sterile 

acrodisc" (Coming), de modo a evitar a entrada de oxigênio no MRD. Outra 

possibilidade seria a de que uma das culturas de Archaeae metanogênicas, 

provavelmente a cultura de lvlethanobacterium formicicum, após os sucessivos sub

cultivos teria sido contaminada. No frasco reservatório a condição de anaerobiose não 

foi a mais adequada, ou seja, o meio de cultura oxidou, apesar de a cada 2 horas estar 

submetendo a atmosfera do frasco reservatório a um fluxo de N2:C02 (70:30). Assim, as 
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células contaminantes podem ter encontrado condições propícias para se proliferarem 

(Figura 5.9), no caso anaeróbias facultativas. 
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FIGURA 5.7- Composição da comunidade microbiana presente no frasco reservatório 

(células planctônicas) no tempo O, e após 2, 7 e 9 dias de experimento. Abundância 

relativa das células pertencentes aos Domínios Bacteria (EUB338), Archaea (ARC915), 

às famílias Jvfetlwnobacteriaceae (MB 11 74), Methanosarcinaceae (MSMX860) e à 

soma das células pertencentes aos dois Domínios (ARC915+EUB338). Os valores de 

abundância relativa indicam a porcentagem de um grupo específico de células em 

relação à população total corada com DAPI. As barras indicam o erro-padrão. Os valores 

das hibridações apresentados nesta Figura encontram-se descritos nos Anexos. 
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FIGURA 5.8- Micrografia de fluorescência das células presentes no frasco reservatório 

no tempo zero do experimento. Lado esquerdo: coloração com DAPI; evidenciando 

células de Methanobacterium formicicum e Methanosaeta concilii. Lado direito: FISH 

com a sonda MSMX860, específica para membros da família Methanosarcinaceae 

(mesmo campo microscópico). As células de Methanosaeta concilii hibridaram com a 

sonda. A barra indica 5 11m. 

FIGURA 5.9- Micrografia de fluorescência das células presentes no frasco reservatório 

após 2 dias de experimento. As células foram coradas com DAPI. As células 

contami..nantes estão indicadas com a seta. 

De acordo com os dados obtidos através do FISH, verificou-se que os biofilmes 

desenvolvidos após 7 e 9 dias de experimento eram compostos principalmente de células 

de Archaea detectadas com a sonda ARC915 (Figura 5.1 0). Denh·e essa população, as 

células de Methanobacterium formicicum detectadas com a sonda MB 1174, 

predominaram em todos os biofilmes. A proporção dessas células variou de 42,0% 
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(E.P.=8,0%, n=8) (biofílme com 7 dias formado sobre o polipropileno) a 90,0% 

(E.P.=6,0%, n=9) (biofilme com 9 dias formado sobre o polipropileno). 

As células detectadas com a sonda MSMX860, específica para membros da 

família Methanosarcinaceae, constituíram um grupo pequeno no biotilme. Esse grupo 

representou cerca de 1,0% do total de células coradas com DAPI, e foram observadas 

somente células de At/ethanosaeta concilii. Células de Methanosarcina barkeri, também 

detectadas com a sonda MSMX860, não estavam presentes no biofilme após 9 dias de 

experimento, embora tivessem sido observadas nos biofílmes após 2 dias (observação do 

biofílme intacto, Figura 5.11) e 7 dias sobre o cupom de vidro, em somente um campo 

misroscópico (Figura 5. 14 ). A ausência de células de A4ethanosarcina barkeri no 

biofilme com 7 e 9 dias pode ser explicada pelo fato desta espécie não ter sido mais 

facilmente encontrada no frasco reservatório no 7º dia de experimento. Tal ausência 

pode estar relacionada com o fato desta espécie não apresentar qualquer tolerância ao 

oxigênio (KIENER & LEISINGER34 apud KA TO et ai., 1993a) e, conforme 

mencionado anteriormente, a condição de anaerobiose no frasco reservatório não foi a 

mais adequada, mesmo sob fluxos constantes da mistura de gases N2:C02 (70:30). 

As células pertencentes ao Domínio Bacteria , detectadas com a sonda EUB338, 

também foram encontradas nos biofilmes, porém em porcentagens pequenas. Os valores 

variaram de 9,0% no biofílme com 7 dias formado sobre o vidro a 15,4% (E.P.=4,4%, 

n=9) no biofílme com 9 dias formado sobre o polipropileno, do total de células coradas 

com DAPI. Confonne mencionado anteriormente, as células detectadas com EUB338 

não tàziam parte do inóculo desse experimento, elas contaminaram, provavelmente, por 

duas razões, ou estavam presentes em um dos frascos das culturas de Archaea 

metanogênicas, ou durante a manipulação do MRD. Não obstante, a presença delas nos 

biofilmes pode indicar que uma vez presente no frasco reservatório elas puderam se 

estabelecer na comunidade dos biofi lmes, tanto no vidro quanto no polipropileno. 

34 KIENER, A. ; LEISfNGER, T. ( 1983) Oxygen sensitivity o f methanogenic bacteria. S)1sf. Appl. 
Microhiol, v.4, p.305-312 apud KATO, M.; FIELD, J.A. ; LETffNGA, G. (1993a) High tolerance of 
methanogens in granular sludge to oxygen. Bioteclmology and Bioengineering, v.42, N. ll , p. 1360-1366. 
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O principio de "probe nesting" (RASKIN et ai., 1994b) é demonstrado pelo uso 

combinado de várias sondas específicas e uma sonda geral. Por exemplo, a soma das 

porcentagens de células hibridadas com ARC915 (Domínio Archaea), com EUB338 

(Domínio Bacteria) e com EUK516 (Domínio Eucarya) deve ser I 00, já que todas as 

formas conhecidas de vida pertencem à um desses três Domínios (WOESE et ai. , 1990). 

Neste experimento não foi utilizada a sonda para eucariotos, pois o inóculo utilizado 

somente possuiu culturas puras de Arclwea. Então, neste caso, a soma das porcentagens 

obtidas com as sondas ARC915 e EUB338 deveria ser de I 00 %. Em algumas amostras 

do frasco reservatório após 2 dias de ensaio, e de biofilmes no polipropileno com 7 e 9 

dias, isto não ocorreu, ou seja, a soma foi maior que I 00%. Em outras amostras, como 

por exemplo, de biofilrne no vidro com 9 dias de ensaio, a soma foi menor que I 00%. 

Ainda, seguindo o principio de "probe-nesting", a soma das porcentagens obtidas com as 

duas sondas específicas para as metanogênicas (MB 1174 e MSMX860) deveria ser igual 

ao valor encontrado com a sonda ARC915. Entretanto, este va lor foi menor para todas as 

amostras, exceto para o inóculo. Neste caso, pode ser que as porcentagens de células de 

Methanosarcina barkeri detectadas com a sonda MSMX860 e Methanobacterium 

formicicwn detectadas com a sonda MB I 174 tenham sido subestimadas, uma vez que 

essas células, mesmo após vigorosa homogeneização da amostra, permaneceram 

agrupadas, dificultando a contagem exata das mesmas. Outra possível explicação para a 

baixa porcentagem de células hibridadas com a sonda MB 1174, em relação aos va lores 

obtidos com a sonda ARC915, seria a seguinte: as células foram hibridadas somente 

com a sonda MB 11 74, não foi feita dupla hibridação (com as sondas MB 11 74 e 

ARC915 na mesma amostra), que geralmente melhora a intensidade do sinal 

fluorescente. Portanto, é provável que algumas células semelhantes à Methanobacterium 

tenham apresentado sinal fluorescente fraco com a sonda MB 11 74, que não foi 

detectado e, consequentemente, a porcentagem de células hibridadas com esta sonda 

deve ter sido subestimada. Então, é razoável acreditar que os valores corretos para 

MB 1174 sejam iguais àqueles encontrados para a sonda ARC915. 

Com relação aos dois tipos de suportes estudados, não foi verificada diferença 

entre ambos no que se refere à colonização do biofilme. As três espécies de 
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metanogênicas estavam presentes em ambos os suportes e o número médio de células 

por mm2 de cupom foi próximo após 7 dias de experimento: 1,4 x 102 células/mm2 de 

cupom de vidro (D.P.= 2,8 x 10) e 2,0 x 102 células/mm2 de cupom de polipropileno 

(D.P.= 9,5 x lO). Após 9 dias de experimento, o número de células aderidas em cada um 

dos cupons foi de: 2,7 x 102 células/mm2 de cupom de vidro (D.P.=4,4 x 10) e 2,0 x 102 

células/mm2 de cupom de polipropileno (D.P.= 2,8 x 10). POiianto, no cupom de 

polipropileno o biofilme formado se estabilizou por volta do 7º ou 9º dia. Já, no suporte 

de vidro, como o número de células quase dobrou, pode ser que o biofilme colonizando 

esse suporte ainda não estava totalmente formado e, no intervalo de 2 dias, mais células 

se aderiram. 
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FIGURA 5. 10- Composição da comunidade microbiana dos biofilmes após 7 e 9 dias de 
experimento, formados sobre os cupons de vidro e de polipropileno. Abundância relativa 
das células pertencentes aos Domínios Bacteria (EUB338), Archaea (ARC915), às 
famílias Methanobacteriaceae (MB 1174) e lvfethanosarcinaceae (MSMX860), e a soma 
das células pertencentes aos dois Domínios (ARC915+EUB338). Os valores de 
abundância relativa indicam a porcentagem de um grupo específico de células, em 
relação à população total corada com DAPI. As barras indicam o erro-padrão. Os valores 
das hibridações apresentados nesta Figura encontram-se descritos nos Anexos. 
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As observações realizadas do biofílme intacto sob microscopia de fluorescência 

estão comentadas nos itens a seguir, considerando-se a idade dos biofilmes nos suportes 

testados: 

Biofilme com 2 dias: Após 2 dias de experimento verificou-se que as 3 espécies de 

Arclwea metanogênicas estavam aderidas sobre os supm1es, tanto de vidro (superfície 

hidrofílica) quanto de polipropileno (superfície hidrofóbica), respectivamente 

apresentado nas Figuras 5.11 e 5.12. Observou-se também que a morfologia 

contaminante, células pertencentes ao Domínio Bacteria detectadas com EUB338, 

estavam sobre o suporte. O biofílme nesse tempo era irregular existindo regiões com 

aglomerados de células, que às vezes se sobrepunham formando mais de uma camada, 

e, outras áreas vazias. De modo geral, a maior parte do suporte era coberto por células 

bem espaçadas entre si . 

Biofilme com 7 dias: Nesse período, o biotilme se apresentou sob a forma de uma 

monocamada de células que quase cobriu todo o suporte de vidro (Figura 5. 13), mas 

áreas vazias ainda foram observadas. Verificou-se novamente a presença das 3 espécies 

de Archaea metanogênicas sobre o suporte. Entretanto, células de Methanosarcina 

barkeri foram raras. Dentre dez campos microscópicos observados, somente em um 

verificou-se a presença de um aglomerado com 8 células (Figura 5. 14). As células 

contaminantes também foram observadas sobre o suporte de vidro. 

Biofilme com 9 dias 

Suporte de vidro: O biofílme foi também formado por uma camada de células que 

quase cobriu todo o suporte (Figura 5. 15). Entretanto, nas extremidades do mesmo, as 

células estavam bem espaçadas entre si (Figura 5. 16). Essa camada apresentou as células 

contaminantes e a espécie de Methanobacterium formicicum, identificadas através de 

sua morfologia. Foram observadas poucas células de Methanosaeta concilii e não foram 

encontradas células de Metlwnosarcina barkeri. 

Suporte de polipropileno: A colonização do suporte ocorreu de modo mais uniforme, e 

foram iguais na extremidade e centro do suporte. As células contaminantes estavam 

presentes, mas não formaram uma monocamada compacta. Estas estavam mais 

espaçadas. Várias células de Methanobacterium formicicum se aglomeraram, umas por 
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cima das outras, contribuindo assim para o aumento da espessura do biofilme em pontos 

específicos. Foram observadas poucas células de Methanosaeta concilii sobre o suporte 

(Figuras 5.17). 

FIGURA 5.11- Micrografia de fluorescência do biofilme formado após 2 dias de 
experimento sobre o cupom de vidro. As células foram coradas com DAPI. As células 
contaminantes estão indicadas pela seta. 

FIGURA 5.12- Micrografia de fluorescência do biofilme formado após 2 dias de 
experimento evidenciando as espécies de Archaea metanogênicas colonizando o cupom 
de polipropileno. As células contaminantes estão indicadas pela seta. As células foram 
coradas com DAPI. 

FIGURA 5.13- Micrografia de fluorescência do biofilme formado após 7 dias de 
experimento, colonizando o cupom de vidro. As células contaminantes estão indicadas 
pela seta. As células foram coradas com DAPI. 
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FIGURA 5.14- Micrografia de fluorescência do biofilme formado após 7 dias de 
experimento, colonizando o cupom de vidro. As células contaminantes estão indicadas 
pela seta. As células foram coradas com DAPI. 

s .. 

FIGURA 5.1 5- Micrografia de fluorescência do biofilme formado após 9 dias de 
experimento colonizando o cupom de vidro. As células foram coradas com DAPI. 

FIGURA 5. 16- Micrografia de fluorescência do mesmo biofilme da Figura 5.15, porém 
evidenciando outro campo microscópico. As células contaminantes estão indicadas pela 
seta. As células foram coradas com DAPI. 
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FIGURA 5.17- Microgt·afia de fluorescência do biofilme formado após 9 dias de 

experimento evidenciando as espécies metanogênicas colonizando o cupom de 

polipropileno. As células contaminantes estão indicadas pela seta. As células foram 

coradas com DAPI. 

A manutenção de condições estritas de anaerobiose no sistema experimental 

frasco-reservatório e MRD não foi adequada. No experimento CP 1 isso também ocorreu. 

Em ambos os ensaios, CP 1 e CP2, como resultado, verificou-se o crescimento de 

bactérias contaminantes que hibridaram com EUB338, portanto pertencentes ao 

Domínio Bacteria, tanto no frasco-reservatório quanto no biofilme. Novamente, pode-se 

relacionar a origem dos contaminantes a dois fatores: - uma das culturas adqUiridas, 

sofreu contaminação após os sucessivos subcultivos; - durante a operação do sistema 

frasco-reservatório e MRD, pois este ultimo foi aberto no momento da amostragem dos 

cupons e o meio líquido presente no mesmo, circulava posteriormente no frasco 

reservatório. 

A cultura contaminante poderia ser bactéria facultativa ou mesmo aeróbia que no 

frasco reservatório se proliferou e passou a coexistir no mesmo meio e condições 

destinadas às espécies de Archaeae metanogênicas. 

A existência de anaeróbios facultativos em ecossistemas anaeróbios é comum, 

devido fundamentalmente a presença de oxigênio residual no sistema. A coexistência de 

bactérias anaeróbias estritas (Bifidobacteria) com organismos aeróbios estritos (fungos) 

foi relatado anteriormente (OMAR e AMPE, 2000). Segundo os mesmos autores, esse 
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fenômeno também já foi observado em digestores anaeróbios nos quats orgamsmos 

aeróbios estritos foram encontrados. Os organismos aeróbios provavelmente consomem 

rapidamente o oxigênio disponível , o que em alguns casos, tàz parecer que a 

concentração de oxigênio seja zero. 
'·' 

Fato semelhante foi relatado por KA TO et ai. ( 1993a), estudand6 a tolerância das 

metanogênicas, presentes em lodo granulado, ao oxigênio. Os autores verificaram que as 

metanogênicas foram altamente tolerantes ao oxigênio quando em culturas mistas; e isso 

se deveu em primeiro lugar à ação das bactérias facultativas, que sem dúvida alguma 

consumiram o oxigênio quando na presença de seus substratos. Em outro trabalho 

(KATO et ai. , 1993b), os autores verificaram que mesmo após o lodo ter sido exposto 

por 18 dias ao oxigênio, ainda foi encontrada uma população de metanogênicas 

saudáveis. 

Apesar da condição de anaerobiose não ter sido total no presente experimento, 

observações microscópicas revelaram que células de Methanohacterium formicicum e 

Metlwnosarcina barkeri (no Jº dia de experimento) estavam autofluorescendo (devido 

ao fator F.120), e portanto, supoem-se que a presença do oxigênio no frasco reservatório 

não tenha sido prejudicial à elas. Além disso, alguns estudos demonstraram que apesar 

das metanogênicas serem consideradas organismos anaeróbios estritos, e portanto, não 

possuírem a enztma superóxido dismutase, que é usual no metabolismo aeróbio 

(MORRIS35
, PIRT36

, PFENNING37 apud KA TO et ai. , !993a), algumas espécies 

apresentam tolerância a este composto. Espécies de Metlwnobrevibacter 

thermoautotro.ficum e Methanobrevibacter arboriphi/icus foram capazes de sobreviver 

por horas na presença de ar sem qualquer diminuição no número de unidade formadora 

3s MORRJS, J.G. ( 1979) Nature o f oxygen toxicity in anaerobic microorganisms. In : SHJLO, M. ed. 
Strategies of microbiall(fe in extreme enviromnents. Verlag C hem i e, Weinheim, p. 149-162. apud KA TO, 
M. ; FlELD, J.A. ; LETTINGA, G. ( 1993a) High tolerance o f methanogens in granular sludge to oxygen. 
Biotechnology and Bioengineering, v.42, N. ll , p. 1360- 1366. 
36 PIRT, S.R. ( 1975) Effects o f oxygen on microbial cultures. In: Principies oj microbe and ce/1 
cu/timtion. Blackwell Scientific, Oxford, UK, p. I 04-116. 
37 PFENNTNG, N. ( 1978) Fonnation of oxygen and microbial processes establishing and maintaining 
anaerobic environment. In: SHILO, M. ed. Strategies o f microbial/ife in extreme enl'ironments. Verlag 
Chemie, Weinheim, p. 137- 148. 
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de colônias (KIENER & LEISINGER38 apud KA TO et ai., 1993a). Culturas 

enriquecidas de Metlumotrix (lvfethanosaeta) puderam ser expostas por período de até 48 

horas sem causar a morte das células (I-IUSER39 et ai. apud KATO et ai., 1993a). A 

presença de metanogênicas em lodos ativados (HUSER et ai. apud KA TO et ai. , 1993a) 

sugere a existência de micro-nichos anaeróbios mesmo em ambientes altamente aerados. 

Não foram detectadas diferenças entre os biofilmes formados sobre os suportes 

de vidro (superfície hidrofílica) e de polipropileno (superfície hidrofóbica). Em tennos 

de número de células/mm 2 de suporte, ambos apresentaram números muito semelhantes 

em torno de 2,0 a 2,7 x I 02 células/mm2 de cupom, respectivamente de polipropileno e 

vidro após 9 dias. Neste experimento, assim como no CP I, ao contrário do que foi 

observado por VERRIER et ai. ( 1988), foram detectadas células de ,\tfethanosarcina 

barkeri e de Methanosaeta conci/ii colonizando ambos os suportes, tanto no biofilme 

com 2 dias, quanto nos biofilmes com 7, 9 e 14 dias de idade (esta última amostra 

refere-se ao experimento CP I). Os autores (VERRlER et ai. , 1988) verificaram que 

Methanosarcina ma::ei não aderiu em nenhum dos seis suportes testados, 

politetratluoetileno, polipropileno, polietileno, PYC, poliacetal e poliamida 6, e a 

espécie Methanothrix soehngenii (Methanosaeta concilii), célula hidrofóbica (segundo 

as condições e medidas realizadas por VERRIER et ai. , 1988) aderiu preferencialmente 

às superfícies hidrofóbicas. Além disso, resultados do mesmo trabalho indicaram que a 

espécie Methanosarcina mazei não estave diretamente envolvida na aderência inicial de 

suportes em reatores de filme fi xo, e como o acúmulo da biomassa foi mais rápido no 

polipropileno em relação ao PVC e quase não ocorreu na poliamida, os autores 

concluí ram que as superfícies hidrofóbicas são mais vantajosas ao processo de aderência 

celular. 

De acordo com os resultados obtidos nos experimento CP 1 e CP2, todas as três 

espécies de Arc/weae metanogênicas utilizadas estavam envolvidas na fonnação inicial 

do biofílme tanto em supert1cies hidrofóbicas (polipropileno) quanto nas hidrofilicas 

38 KIENER, A.; LEISfNGER, T. ( 1983 ) Oxygen sensitivity o f methanogenic bacteria. Syst. Appl. 
Microbiol, v.4, p.305-3 12. · 
39 HUSER, B.A. ; WUHRMANN, K.; ZEHNDER, A.J.B. (1 982) Methanothrix soelmgenii gen. nov. sp. 
nov., a new acetotrophic non hydrogen oxidi zing methane bacterium. Arch lvficrobiol. , v. 132, p.l-9. 
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(vidro). Não houve uma espécie em particular considerada pioneira na colonização dos 

suportes. As três espécies aderiram ao mesmo tempo, ou seja, no biofilme com 2 dias 

foram encontradas as três espécies de Archaeae metanogênicas colonizando o suporte. 

5.3 Experimentos com os lodos anaeróbios 
5.3.1 Experimento LG 1 

No dia anterior ao início do experimento, a atmosfera do frasco-inóculo LG 1 

apresentou concentração de metano de 0,019 mmoles. Portanto, as células 

metanogênicas estava ativas e conseqüentemente aptas a serem testadas na colonização 

dos cupons de polipropileno. 

A composição inicial do inóculo foi estimada baseada na amostragem das células 

presentes no frasco reservatório no tempo zero do experimento. O inóculo foi composto 

de 13,0% (E.P.= I ,0%, n= li) de células pertencentes ao Domínio Bacteria e 95,0% 

(E.P.=3,0%, n=12) de células pertencentes ao Domínio Arclwea, detectadas com as 

sondas EUB338 e ARC91 5, respectivamente (Figura 5. 18). A porcentagem de células 

detectadas com a sonda SRB385, específica para o grupo das bactérias redutoras de 

sulfato, mesofilicas, gram negativas, foi muito similar ao valor obtido com a sonda 

EUB338. Portanto, as células pertencentes ao Domínio Bacteria encontradas eram 

bactérias anaeróbias redutoras de sulfato (BRS). Entretanto, no biofílme amostrado no 

li º dia, não foram detectadas BRS com a sonda SRB385; apesar do número de células 

detectadas com EUB338 ter representado li ,0% (E.P.=2,0%, n= li) do total de células 

coradas com DAPL Nesse caso, a não detecção de BRS pode ter sido conseqüência da 

amostragem na soltura do biofilme, e não necessariamente, significou que as BRS 

desapareceram do biofilme, pois foram detectadas nos biofilmes até o 9º dia. OUDE 

ELFERINK et ai. ( 1998b) utilizando a técnica de hibridação com a sonda SRB385 

estimaram que a proporção de BRS em um lodo anaeróbio proveniente de reator 

alimentado com sacarose na ausência de sulfato foi de 19 a 2 1%, e para um lodo 

presente em reator alimentado com ácidos graxos voláteis, também na ausência de 

sulfato, foi de 35 a 39%. Portanto, a proporção de 13,0% de BRS presentes no inóculo 

desse experimento, que não continha sulfato, e cujas células foram oriundas de lodo 
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granulado anaeróbio proveniente de reator UASB tratando esgoto sanitário, apresenta-se 

próxima da faixa de valores encontrados na literatura para lodos anaeróbios. 

É importante ressaltar que a sonda SRB385 híbrida especificamente com BRS 

pertencentes aos gêneros Desu(!àvibrio, Desulfomicrobium, e, com espécies de 

Desulfobulbus; porém não detecta a maioria das BRS pertencentes à família 

Desulfobacteriaceae, ao gênero Desu(fotomaculum (bactérias gram-positivas 

fonnadoras de esporos) (RAMSING et ai., 1996), Desulfohacula, Desulfococcus e, 

espécies de Desulfonema (RABUS et ai., 1996). Portanto, a porcentagem de células 

hibridadas com a sonda SRB385 deve subestimar a quantidade real de BRS presente na 

comunidade. Não obstante, alguns trabalhos (RASKIN et ai. , 1996, OUDE ELFERINK 

et ai., 1998b e SANTEGOEDS et ai. , 1999) veri ficaram que Desu(fóbacter (um dos 

membros da família Desu((obacteriaceae) não é importante para a degradação de acetato 

em reatores anaeróbios, pois bactérias pertencentes à esse gênero precisam de 

concentrações altas de cloreto de sódio e magnésio para se desenvolverem (RASKIN et 

ai. , 1996). Levando isso em consideração e mais a morfologia das células que 

hibridaram com a sonda SRB385, que eram semelhantes a Desu(fovibrio sp., acredita-se 

que a porcentagem de BRS encontrada neste experimento esteve próxima da 

concentração real. 

A presença de BRS em reatores anaeróbios durante a degradação da matéria 

orgânica é muito comum, uma vez que em conjunto com as Archaea metanogênicas, 

elas catalisam as etapas fina is da degradação anaeróbia dos compostos orgânicos 

(RASKfN et ai, 1996). Alguns trabalhos (RASKIN et ai., 1996 e OUDE ELFERfNK et 

ai., 1998b) encontraram ampla população de BRS em reatores anaeróbios que não 

continham sulfato no afluente. RASKIN et ai. (1996) verificaram que as principais BRS 

presentes em reatores com e sem sulfato eram pertencentes ao gênero Desulfovibrio e 

Desulfobacterium. OUDE ELFERfNK et ai. ( 1998b) verificaram que Desu/fobulbus sp. 

foi a bactéria redutora de sulfato gram-negativa predominante na maioria dos lodos 

estudados, e a Desulfohacterium sp. somente foi detectada em reatores que continham 

sulfato. Nesses estudos, a atividade das BRS pode estar re lacionada à redução de prótons 

e à produção de acetato através da fennentação e, portanto, elas podem crescer 
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sintroficamente com as Archaea metanogênicas consumidoras de hidrogênio ou 

fonniato. É sabido que Desu/fobulbus sp. pode ser o orgamsmo degradador de 

propionato dominante em biorreatores anaeróbios (HARMSEN et ai., 1996b). 

Entretanto, na presença de sulfato, as BRS podem competir com as Archaea 

metanogênicas por substratos comuns, tais como hidrogênio ou formiato. No presente 

trabalho, já que o meio de cultura não continha sulfato, as BRS semelhantes à 

Desulfovibrio sp. presentes possivelmente agiram como acetogênicas ou redutoras de 

prótons. Neste caso, o sintrofismo entre as BRS e as Arclwea metanogênicas 

prevaleceu. A maioria das espécies pertencentes ao gênero Desulfovibrio sp. oxidam de 

fonna incompleta compostos orgânicos tais como o lactato à acetato e C02 (MANUAL 

BERGEY, 1984). 

A maioria das Arclweae metanogênicas presente no inóculo, cerca de 75,0% 

(E.P.=J,O%, n=9), foram membros da família Methanohacteriaceae, uma vez que 

hibridaram com a sonda MB 11 74 e apresentaram morfologia semelhante a 

Methanobacterium sp. Cerca de I ,0% (E.P.= I ,0%, n= I O) das Archaeae rnetanogênicas 

hibridararn com a sonda MSMX860, sendo que somente células semelhantes à 

Metlwnosarcina sp. foram observadas. Células de Archaeae metanogênicas semelhantes 

à Jvfethanococcus sp. e Methanospirillum sp. não foram verificadas no inóculo ou nos 

bioftlrnes formados, urna vez que as hibridações com as sondas MC li 09 e MG 1200 

específicas, respectivamente, para a família lvfethanococcaceae e ordem 

Methanomicrobiales foram negativas. 

Com relação aos biofílmes, eles também foram predominantemente formados por 

Arclwea metanogênicas hidrogenotróficas pertencentes à família lvfetlwnobacteriaceae e 

com morfologia semelhante à Metlwnobacterium sp. Conforme detectado pela sonda 

MBII74, a abundância relativa desse grupo variou de 76,0% (E.P.=J ,O%, n= l1) nos 

biofilmes formados após 2 dias de ensaio, até 86,0% (E.P.=J,O%, n= I O) nos bioftlmes 

formados após I I dias (Figura 5. 18). Com relação aos membros da família 

Methanosarcinaceae detectados com a sonda MSMX860, houve diminuição desta 

população ao longo da formação dos biofilmes. Nos biofilmes com 2 e 4 dias a 

proporção deste grupo foi de cerca de 4,0% (E.P. = 2,0%, n= I O) do total de células 
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coradas com DAPI, depois diminuiu para 2,0% (E.P.= I ,0%, n=l O) e I ,0% 

(E.P.= 1,0%, n=ll) nos biofilmes com 9 e li dias de idade, respectivamente (Figura 

5.18). 

Uma possível explicação para este declínio seria a de que as células semelhantes 

à kfetlwnosarcina sp. estariam situadas nas primeiras camadas do biofilme e no 

momento de promover a raspagem do mesmo durante a amostragem do biofilme 

suspenso nos tempos de 9 e I I dias esta não teria sido totalmente eficiente e, portanto, 

só foram retiradas aquelas células de !vletlumosarcina sp. que estariam mais na parte 

externa do biofilme e não as da base. Ainda pode-se supor que após 4 dias de formação 

do biofílme tenha ocorrido soltura de algumas células de /vletlwnosarcina sp. e, portanto, 

na amostragem dos biofilmes com idade superior detectou-se quantidade menor das 

mesmas. Células pertencentes ao Domínio 13acteria, detectadas com a sonda EUB338, 

estavam presentes nos biofilmes formados após 2 e li dias, nas proporções de 27,0% 

(E.P.= 3,0%, n= I O) e li ,0% (E.P.=2,0%, n= li) do total de células coradas com DAPI, 

respectivamente (Figura 5. 18). 

O princípio de "probe nesting" (RASKIN et ai., l994b) é demonstrado pelo uso 

combinado de várias sondas específicas e uma sonda geral. A soma das porcentagens 

obtidas com as sondas ARC915 (Domínio Archaea), EUK5 16 (Domínio Eucarya) e 

EUB338 (Domínio F3acteria) deve ser de I 00%, já que todas as formas de vida 

conhecidas pertencem à um desses três Domínios (WOESE et ai., 1990). Seguindo o 

mesmo raciocínio, a soma das porcentagens obtidas com as sondas para as 

metanogênicas: MB 11 74 (i'vlethanobacteriaceae), MSMX860 (lvlethanosarcinaceae), 

MG 1200 Uvletlwnomicrobiales) e MC li 09 (At/ethanococcaceae) deveria ser igual à 

porcentagem obtida com ARC915. Neste experimento, o princípio geral do "probe 

nesting" (soma de ARC915+EUB338 deve ser de I 00%) foi razoavelmente alcançado 

nas amostras dos biofilmes com 9 e 11 dias de incubação (Figura 5. 18). Entretanto, para 

as amostras do inóculo, e biofilmes formados após 2 e 4 dias de experimento, a soma foi 

maior que 100%. Possivelmente, a proporção de Archaea detectada com a sonda 

ARC915 pode ter sido superestimada no caso das· amostras inóculo e biofilme com 2 

dias de idade. Por algum artefato conseqüente da técnica, células que não apresentavam 
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seqüência de RNAr 16S complementar à seqüência da sonda ARC915 apresentaram 

ligação não-específica, emitindo sinal fluorescente com a mesma e, portanto, foram 

contadas. 
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FIGURA 5. 18- Composição da comunidade microbiana presente no inóculo (células 
planctônicas) e nos biotilmes fonnados após 2, 4, 9 e 11 dias de experimento. 
Abundância relativa das células pertencentes aos Domínios Bacteria (EUB338) e 
Archaea (ARC915), ao grupo das BRS (SRB385), às famílias Methanosarcinaceae 
(MSMX860) e Methanobacteriaceae (MB 1174), à soma dessas duas porcentagens 
(ARC91 5+EUB338). Os valores de abundância relativa indicam a porcentagem de um 
grupo específico de células, em relação à população total corada com DAPI. As ban as 
indicam o erro-padrão. Os valores das hibridações apresentados nesta Figura encontram
se descritos nos Anexos. 

De acordo com busca realizada no banco de seqüências do RNAr 16S do 

"Ribossomal Database Project" (RDP) (MAIDAK et ai. , 2000) com o programa 

CHECK_PROBE, verificou-se que não existem organismos não-alvos para a sonda 

ARC91 5; ou seja, somente membros do Domínio Archaea apresentam a seqüência alvo 

complementar à esta sonda. Além disso, essa provável superestimativa da porcentagem 

de Archaea pode ser confirmada quando verifica-se que a soma das porcentagens 
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obtidas com as quatro sondas de rnetanogênicas (MB 1174 + MSMX860 + MC li 09 + 

MG 1200), que compreendem todas as metanogênicas mesofilicas presentes em 

biorreatores anaeróbios (RASKIN et ai., 1994b ), para as duas amostras mencionadas 

anterionnente de inóculo e biofilme com 2 dias, foi menor em relação ao valor 

encontrado com ARC915. Considerando-se que as condições ambientais não 

favoreceram o crescimento de Arclwea não-metanogênicas, tais como os halófilos 

extremos, terrnoacidófilos, os Archaeoglobales, os Termocvcca/es, e os termófílos 

posicionados no Reino Crenarclweota, a presença de outras células de Archaea que não 

as metanogênicas era improvável neste experimento, bem como no lodo granulado 

anaeróbio usado como inóculo. No caso da amostra do biofilme com 4 dias, como a 

soma das porcentagens obtidas com as 4 sondas de metanogênicas (91 ,0%) foi quase 

igual ao valor encontrado com a sonda ARC915 (93 ,0%), é provável que a porcentagem 

de Archaea esteja correta. Então, para essa amostra, o tàto da sorna dos valores 

encontrados com EUB338 e ARC915 ter sido maior que 100% pode ter sido em 

decorrência de uma superestimativa da proporção de células detectadas com a sonda 

EUB338, ou seja, pode ter ocorrido ligação não-específica com essa sonda. 

Com relação às outras amostras de biofilmes com 9 e I I dias, verificou-se que a 

soma das porcentagens obtidas com as 4 sondas de metanogênicas foi maior que o valor 

encontrado com a sonda ARC91 5. Neste caso pode ter havido superest irnativa da 

proporção de células que apresentaram sinal com a sonda MB 1174. Novamente, isso 

somente poderia ter ocorrido em consequência de algum problema metodológico, pois 

não existem organismos não-alvos para a sonda MB 1174. Segundo busca realizada no 

"Ribosomal Database Project" (MAfDAK et ai. , 2000) com o programa 

CHECK_PROBE, somente organismos pertencentes à família Methanobacteriaceae 

apresentam seqüência complementar a sonda. Portanto, a ligação não-específica entre 

organismos não-alvos e a sonda MB I I 74 poderia ter ocorrido em função da secagem 

indevida do tampão de hibridação ou do tampão de lavagem da sonda. Neste trabalho, a 

sonda EUK516 (específica para eucariotos) não foi usada, ja que é sabido que células de 

eucariotos não são comuns ou podem estar presentes em baixíssimas concentrações em 

lodos granulados anaeróbios. 
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Observações microscópicas revelaram que o biofilme se iniciou através de 

aglomerados celulares que se encontravam distribuídos ao acaso ao longo da superfície 

do cupom. Os biofilmes desenvolvidos após 11 dias de experimento apresentaram 

espessura irregular, sendo verificadas áreas com somente uma camada de células, outras 

em que não haviam células e ainda, outras regiões nas quais a espessura do biofilme 

chegou a atingir de 7 a 9 J..lm, segundo observação ao microscópio confocal de varredura 

a laser (Figura 5.19). Os biofilmes foram predominantemente formados por Archaea 

metanogênicas hidrogenoh·óficas semelhantes à Methanobacterium sp., provavelmente 

não só porque esse grupo era o mais abundante do inóculo, mas também indicando que 

essas células estavam envolvidas na colonização inicial do suporte. Resultados obtidos 

por RASKIN et al. (1996) sugeriram que denh·o do grupo das metanogênicas 

consumidoras de hidrogênio (ou formiato ), membros da ordem Methanobacteriales 

apresentam vantagem competitiva sobre membros das ordens Methanococcales e 

Methanomicrobiales quando não há sulfato no meio e portanto, na ausência de redução 

de sulfato. Uma possível causa para esse padrão de competição é a diferença nos padrões 

cinéticos de utilização do hidrogênio (ou formiato) pelos diferentes grupos de 

metanogênicas. Portanto, a predominância de células semelhantes à Methanobacterium 

sp. no inóculo, e no lodo granulado anaeróbio pode ser explicada por esse padrão de 

competição, já que em ambos os casos o meio de cultura não continha sulfato. 

FIGURA 5.19- Micrografia do biofilme formado após 11 dias de experimento sobre 
cupom de polipropileno. Amosh·a corada com DAPI e observada ao microscópio 
confocal de varredura a laser. A barra é igual a 1 O J..lm. 
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5.3.2- Experimento LG2 

No dia anterior ao início do experimento, a concentração de metano na atmosfera 

do frasco inóculo (frasco-mãe) estava em torno de 0,033 mmoles. Isso evidenciou que as 

Arclweae metanogênicas estavam ativas e, portanto, em condições de serem testadas na 

colonização dos suportes confeccionados de vidro e polipropileno. Após 12 horas do 

início do experimento, o reservatório de células apresentou produção de metano de 

0,0023 mmoles. Após esse tempo a produção de metano do frasco reservatório não foi 

mais medida, pois quando notava-se que o meio estava ficando levemente oxidado, 

fluxionava-se N2:C0 2 (70:30) a cada 2 ou 3 horas, na atmosfera desse frasco. 

Consequentemente, isso alterava a composição dos gases conforme anteriormente 

comentado. 

A observação dos biofilmes em conjunto com a contagem das células aderidas 

sobre o suporte revelaram que após 14 dias de experimento o número de células aderidas 

por mm2 de cupom era igual e/ou menor ao número de células aderidas no 1 º dia (Tabela 

5.1 ), ou seja, não houve aumento no número de células aderidas ao longo do tempo 

experimental. Comparando-se os valores obtidos na Tabela 5. 1 com aqueles observados 

no experimento CP2, no qual cerca de 200 a 270 células/mm2 de suporte, 

respectivamente de polipropileno e vidro, estavam presentes após 7 e 9 dias de ensaio, 

verifica-se que realmente não estava ocorrendo fonnação do biofílme no experimento 

LG2 ao longo do tempo de ensaio. 

A provável causa para este fato foi relacionada a condições do inóculo no frasco 

reservatório, pois partículas sólidas derivadas de pedaços dos grânulos anaeróbios que 

foram macerados foram observadas. Neste experimento, após o tº dia , o MRD foi 

colocado na posição invertida ao usual , ou seja ao contrário da forma de operação do 

sistema (apresentada na Figura 4.2), a fím de evitar que as partículas sólidas presentes 

no frasco reservatório entrassem em contato com os cupons deixando, portanto, a 

superfície dos mesmos livre para ser colonizada. Não obstante, as células nessa situação 

tinham que vencer a força da gravidade para chegar até a superfície do suporte e devido 

a isso a colonização dos mesmos, e, conseqüentemente a formação dos biofilmes foi 
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prejudicada. Quando esse fato foi constatado, decidiu-se terminar o experimento e 

realizar outro. Desse modo o experimento seguinte, LG3, foi feito somente com células 

em suspensão e com o mínimo possível de material particulado no frasco reservatório. 

TABELA 5. 1- Número de células/mm 2 de cupom 

1 Biofilme I º Biofilme 3º Biofilme 3º Biofilme 7º Biofilme 14º Biofilme 14º 

dia- dia- dia- vidro dia- vidro dia- dia- vidro 

poli propi I e no polipropilcno polipropileno 

15,0 11 ,0 7, 1 10,5 13,9 7, 1 

É importante comentar ainda que o sistema experimental MRD em conjunto com 

o frasco reservatório de células, se constitui num dispositivo de grande va lia para 

pesquisas na área de biotllmes e aderência celular. O MRD permite com que os 

biofi lmes sejam amostrados de fonna não-destrutiva, ou seja, eles são retirados do 

sistema intactos, não sendo removidos da supert1cie, e podem ser ana lisados diretamente 

sob microscopia de fluorescência ou confocal de varredura a laser. Não obstante, a 

aderência das células sobre a superftcie dos cupons fixados na base dos parafusos 

depende unicamente da existência de contato entre a célula e o suporte. A ocorrência de 

material particulado, no meio líquido circundante no MRD, que pode se depositar sobre 

os suportes e impedir esse conta to, é prejudicial para o estudo. Por esse motivo, os lodos 

granulados anaeróbios utilizados na presente tese foram macerados para que se pudesse 

obter um maior número de células livres e não mais associadas na fonna de grânulos. 

Posteriormente estas células foram cultivadas nos frascos-mãe e subcultivadas nos 

frascos-inóculo de modo a tentar recuperar somente a fração líquida contendo as células 

em suspensão. Ainda assim, conforme comentado anterionnente, no experimento LG2 o 

frasco reservatório apresentava células em suspensão e um pouco de material particulado 

que foi o suficiente para impedir a continuação do ensaio. 

De acordo com a literatura consultada, o MRD sempre foi utili zado com culturas 

em suspensão e aeróbias. Este trabalho se constitui no primeiro exemplo do uso do MRD 

para a fonnação de biofílmes anaeróbios. Portanto, os procedimentos realizados e as 
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dificuldades encontradas com relação à obtenção do inóculo anaeróbio adequado (como 

macerar o lodo granulado, tiltrá-lo depois de macerado, etc), manutenção das condições 

de anaerobiose no MRD e no frasco reservatório foram baseados no bom senso e em 

experiência prévia da autora com a manipulação do MRD. 

5.3.3- Experimento LG3 

No dia anterior ao início do experimento, a concentração de metano na atmosfera 

do frasco inóculo foi de 0,031 mmoles e, no frasco reservatório, após algumas horas do 

início do experimento, foi de 0,002 mmoles. A presença de metano demonstra que as 

Arclweae rnetanogênicas estavam ativas e, portanto, aptas para serem testadas na 

colonização dos suportes confeccionados de vidro e polipropileno. 

A caracterização filogenética realizada com o FISH permitiu verificar que o 

inóculo formado pelas células planctônicas do frasco reservatório, amostrado no tempo 

zero, foi composto por 3,0% (E.P.= l,O%, n= l3) de células pertencentes ao Domínio 

Bacteria e 95,0% (E.P.=7,9%, n= 12) de células pertencentes ao Domínio Archaea, 

conforme detectado com as sondas EUB338 e ARC9 15, respectivamente (Figura 5.20). 

A proporção de células de Bacteria detectadas com a sonda EUB338 variou durante o 

experimento de 3,0% (E.P.= l,O%, n=13) na fase inicial para 17,0% (E.P.=2,0%, n=l5) 

no 9º dia, e estabilizou em torno desse valor até o final do experimento, no 22º dia. 

Dentre as Arclwea, cerca de 44 a 78,0% do total de células coradas com DAPI, eram 

metanogênicas hidrogenotróficas, membros da família Methwwbacteriaceae detectadas 

com a sonda MB 11 74 e apresentavam morfologia semelhante à Methanubacterium sp. e 

Met/wnobrevibacter sp. (Figura 5.2 1 ). As outras Archaea metanogênicas foram 

pertencentes à ordem Methanomicrobia/es, detectadas com a sonda MG 1200, e 

apresentavam morfologia semelhante à Metlwnospirillwn sp., que também são 

metanogênicas hidrogenotrófícas. Esse grupo estava presente nas proporções de I 0,4% 

(E.P.=2,0%, n= l2) no início do experimento e de 3,0% (E.P.= l,l %, n=ll ) no 22º dia. 

Não houve hibridação de células com a sonda MSMX860, específica para 

Methanusarcinaceae, apesar de poquíssimas células semelhantes à fvlethanosaeta sp. 
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terem sido observadas no frasco reservatório. Portanto, estas células estavam presentes 

mas em número inferior ao limite de detecção do FISH, que é de I 04 células/mL 

(AMANN et ai. , 1995). Células semelhantes à Metlwnococcus sp. não estavam presentes 

no frasco reservatório, já que a hibridação com a sonda MC li 09, específica para a 

família Methanococcaceae, foi negativa e, portanto, não é apresentada na Figura 5.20. 

A porcentagem de células detectadas com a sonda SRB385, específica para as 

bactérias redutoras de sultàto, mesofílicas, gram-negativas, não vanou 

significativamente ao longo do experimento. A proporção de BRS em relação ao total de 

células coradas com DAPI foi de 5,0% (E.P.= l,O%, n= IO) no início do experimento e de 

3,0% (E.P= I ,0%, n= I I) no 22º dia. As bactérias que apresentaram sinal com a sonda 

SRB385 tinham morfologia de vibriões e bacilos espessos com 2,8 a 4,0 pm de 

comprimento e 0,8 a I ,O pm de largura (Figura 5.22). Algumas células desses bacilos 

apresentaram esporos na posição terminal e subterminal, assemelhando-se à 

Desuljàtomaculum sp. Entretanto, a sonda SRB385 não detecta membros do gênero 

Desu/fotomaculum sp. (BRS formadoras de esporos pertencentes ao grupo gram

positivo, com baixo conteúdo de GC), Desu((obacula, Desuljàcoccus, espécies de 

Desu/fonema e a maioria dos membros da família Desu/fobacteriaceae (RAMSING et 

ai., 1996; RABUS et ai. , 1996). As outras bactérias formadoras de esporos com 

morfologia de bacilos são membros dos gêneros Clostridium sp. e Bacillus sp. Este 

último, não contém a seqüência alvo complementar à sonda SRB385. Não obstante, ao 

realizar busca no banco de seqüências de RNAr 16S do "Ribosomal Database Project" 

(MAIDAK et ai. , 2000) com o programa CHECK_PROBE verificou-se que várias 

bactérias que não são BRS apresentam a seqüência alvo para essa sonda [como por 

exemplo, Bilophila wadsworthia, Cytophaga sp. str. BD3-8, Nitrospira marina, 

Nitrm.pira moscoviensis, /vfagnetobacteriwn bavaricum, Flexistipes sinusarabici, 

Lepto!>pira parva, Syntroplwmonas wo!fei, ~),ntrophomonas MGB-C 1 srt. MGB-C I, 

Caldicellulosiruptor owensensis, Ca/dicellulosiruptor saccharolyticus, 14 membros do 

gênero 
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Themwanaerobacter, Caldice/lulosiruptor lactoaceticus, Anaeroce/lum thermoplzillum, 

Thermobrachiwn celer, Caloramator indicus, Caloramator proteolyticus, Ca/oramator 

fervidus, myxobacteria (dos gêneros Clwndromyces e Polyangium), bdellovibrios, 

actinomicetos (dos gêneros Frankya e Actinopolyspom), e espécies de Clostridium] e 

mais de 1500 espécies apresentam somente I nucleotídeo trocado na seqüência alvo. 

Muitas dessas bactérias são anaeróbias (como por exemplo, Clostridium sp., Pelobacter 

sp. , Geobacter sp.), as quais habitam os mesmos ecossistemas que as bactérias redutoras 

de sulfato (MANZ et ai. , 1998). Entretanto, outras, como por exemplo, Caloromator 

fervidus , Clostridium stercorarium, C/ostridiwn thermolacticum e as espécies de 

l'l1ermoanaerobacter ocorrem em áreas vulcânicas, solos com altas temperaturas, e em 

fezes de gado (BALLOWS et ai., 1992). Grupos de mixobacteria colonizam 

excrementos de herbívoros, a casca e as raízes de plantas (BALLOWS et al., 1992) e não 

são comuns em lodos anaeróbios. O gênero Frankya spp. é fixador obrigatório de 

nitrogênio, endossimbiontes de raízes (BALLOWS et al. , 1992). Portanto, as células 

com morfologia de bacilos espessos, com esporo na posição tenninal, observadas nas 

amostras do frasco reservatório foram consideradas falsos-positivos para a sonda 

SRB385, ou seja, hibridaram com a sonda, mas não eram bactérias redutoras de sulfato. 

Por essa razão, a porcentagem de fa lsos-positivos foi subtraída da porcentagem de 

células hibridadas especificamente com a sonda SRB385. As porcentagens apresentadas 

nas Figuras 5.20, 5.24 e 5.25, para a sonda SRB385 só contém células verdadeiras, ou 

seja, que realmente são BRS. 

A porcentagem de BRS foi bem menor em relação ao valor de células 

pertencentes ao Domínio Bacteria detectadas com a sonda EUB338, portanto, entre as 

células de Bacteria presentes no frasco reservatório existiram outros gn1pos 

filogenéticos além das BRS. Os bacilos espessos que apresentaram esporos na posição 

tenninal hibridaram com EUB338 (Figura 5.23). Portanto, pertencem ao Domínio 

Bacteria e podem ser membros do gênero Clostridium, já que este inclui as espécies 

fonnadoras de esporos. Vale salientar que dentre várias espécies de Clostridum, 

Clostridium aceticum é reconhecidamente uma bactéria homoacetogênica (forma acetato 
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a partir de H2 e C02) e foi isolada de lodo de esgoto (OHWAKI & HUNGATE40 apud 

NOV AES, 1986). 

Em estudo recente, lMACHI et al. (2000) isolaram uma bactéria t,rram-negativa, 

termofllica, sintrófíca oxidadora de propionato que formava esporos quando crescidas 

em meio com propionato e em cultura tripla com 1\11. thermoautotrophicum L:lH e 

Al/ethanosaeta thermophila. As células apresentavam morfologia de bacilos espessos 

com I ,7 a 2,8 pm de comprimento e 0,7 a 0,8 pm de largura. Embora estivessem 

proximamente relacionados com membros do gênero Desuljàtomaculum, baseado na 

comparação de seqüências do RNAr 16S, eles não utilizavam sulfàto como aceptor final 

de elétrons na presença de etano!, lactato ou propionato. 

Neste experimento, o princípio geral do "probe nesting" (RASKTN et al., 1994b), 

de que a soma das porcentagens de ARC915 + EUB338 deve ser igual a I 00%, foi 

razoavelmente obtido para as amostras do frasco reservatório, com exceção daquelas no 

9º e 22º dia. Para essas duas amostras, a soma foi menor que I 00% (Figura 5.20). Neste 

caso pode ter havido subestimativa da população de Archaea, já que para as demais 

amostras a proporção de células detectadas com a sonda ARC91 5 representou cerca de 

80 a 90% do total de células coradas com DAPI. Além disso, pode-se verificar que a 

soma das porcentagens obtidas com as quatro sondas específicas para as metanogênicas 

(MB 11 74+MSMX860+MC 11 09+MG 1200), foi quase igual ao valor obtido com a sonda 

ARC915 para todas as amostras do frasco reservatório, exceto para aquela do 22º dia 

(Figura 5.20). Assim, a porcentagem de células detectadas com MB 11 74 (77,6%) foi 

maior que a porcentagem obt ida com ARC9 15 (48,3%), ou seja, algumas células 

apresentaram sinal com MB 1174, mas não o fizeram com ARC915. Talvez isso tenha 

ocorrido porque algumas Arclwea metanogênicas, com morfologia semelhante a 

Methanobacterium sp. , apresentaram sinal fluorescente muito fraco quando hibridadas 

separadamente com ARC915 e com MB 1174 e, às vezes, nem puderam ser contadas. 

Então, para tentar melhorar a intensidade do sinal fluorescente e eliminar a possibilidade 

40 OHW AK.I, K. ; HUNGATE, R. E. ( 1977). Hydrogen utilization by clostridia in sewage sludge. App/. 
Environ. Microbiol. , v.33, p. 1270-1 274 apud NOVAES, R.F.V. (1986) Mkrobiology of anaerobic 
digestion, Wat. Sei Tech. ,v. l8, p. 1- 14 
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de estar ocorrendo problemas com disponibilidade da seqüência alvo, foram feitas 

hibridações duplas usando simultaneamente na mesma amostra as sondas, MB 1174 

(primeiro) e ARC915 (segundo). Portanto, todos os membros da família 

Methanobacteriaceae detectados com MB 1174 foram contados. Mas para as células de 

Archaea hibridadas somente com uma única sonda (ARC915), a intensidade do sinal 

fluorescente não foi aumentada. Portanto, é provável que a proporção de células de 

Archaea presentes no frasco reservatório no 22º dia seja igual ao valor determinado com 

a sonda MB1174 (77,6%, E.P.=8,7%, n= 3), e não ao valor encontrado com a sonda 

ARC915 (48,3%, E.P.=6,9%, n= 10). 
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FIGURA 5.20- Composição da comunidade microbiana presente no frasco reservatório 
(células planctônicas) ao longo do tempo experimental. Abundância relativa das células 
pertencentes aos Domínios Archaea (ARC915) e Bacteria (EUB338), à ordem 
Methanomicrobia/es (MG 1200) à família Methanobacteriaceae (MB 1174), ao grupo das 
BRS (SRB385), e aos dois Domínios (ARC915+EUB338). Os valores de abundância 
relativa indicam a porcentagem de um grupo específico de células, em relação à 
população total corada com DAPI. As barras indicam o erro-padrão. Os valores das 
hibridações apresentados nesta Figura encontram-se nos Anexos. 
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FIGURA 5.21- Micrografia de contraste de fase (lado esquerdo) e fluorescência (lado 
direito), do mesmo campo microscópico, das células presentes no frasco resetvatório no 
16º dia de experimento. As células apresentando autofluorescência devido ao fator F420 

indicam serem Archaea metanogênicas. A barra é igual a 5 J . .nn. 

FIGURA 5.22- Micrografia de fluorescência das células planctônicas provenientes do 
fi·asco reservatório amosh·adas no 9º dia. As células foram coradas com DAPI. Os 
bacilos espessos podem ser observados no canto 
superior a 5 

FIGURA 5.23- Micrografia de fluorescência das células do fi·asco reservatório no 9º dia 
de experimento. Lado esquerdo: Coloração com DAPI. Lado direito: FISH com a sonda 
EUB338 específica para Domínio Bacteria (mesmo campo microscópico). Os bacilos 
espessos, sendo que um deles apresentou esporo na posição terminal (indicado pela 
seta), hibridaram positivamente com EUB338. 
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Com relação à caracterização da comunidade microbiana presente nos biofílmes, 

verificou-se que eles também foram predominantemente formados por Arclweae 

metanogênicas hidrogenotróticas (Figura 5.24 e 5.25). Dentre a população de Archaea, 

células semelhantes à lvlethanohacterium sp. e A4ethanobrevihacter sp., detectadas com 

a sonda MB 1174, predominaram em todos os biofilmes amestrados nos diferentes 

tempos. A abundância relativa desse grupo variou de 43,0% (E.P.=3,7%, n= 15) no 

biofílme formado sobre o cupom de vidro após 6 dias de experimento (Figura 5.25), a 

89,6% (E.P.=9,9%, n= li) do total de células coradas com DAPI no biofilme fonnado 

sobre o cupom de polipropileno no 22º dia (Figura 5.24). Não ocorreu hibridação com a 

sonda MSMX860 específica para iv!etlwnosarcinaceae, apesar de pouquíssimas células 

semelhantes à lvlethanosaeta sp. terem sido observadas nos biofilmes. Portanto, estas 

células estavam presentes, mas em número inferior ao limite de detecção do FISH. Outra 

fração pequena da população de Arclwea, cerca de 0,3%(E.P.=0,2%, n= 8) à 2,2% 

(E.P.=0,7%, n= I 0), foi detectada com a sonda MG 1200, específica para a ordem 

Methanumicrobiales, e era composta ele células semelhantes à Methanospirillum sp. 

A porcentagem de células pertencentes ao Domínio Bacteria, detectadas com a 

sonda EUB338, apresentou variação significativa ao longo do experimento. O biofilme 

fom1ado após o 1º dia sobre o cupom de polipropileno era composto por 19,0% 

(E.P.= I ,4%, n=20) de células de Bacteria, enquanto que no biofilme fom1ado sobre o 

vidro foram detectadas somente 3,2% (E. P. =0,8%, n= 16). Esses valores foram 

detenninados hibridando os biotilmes intactos sobre o cupom (Figura 5.26). Os 

biotilmes formados após 5 e 6 dias de experimento, respectivamente nos cupons de 

polipropileno e vidro, apresentaram as maiores proporções de células de Bacteria, 

16,0% (E.P.=2,0%, n=9) e 14,5% (E.P.=3,0%, n=9) do total de células coradas com 

DAPI, em relação às outras amostras de biotilmes (Figuras 5.24 e 5.25). 

Dentre a porcentagem de células de Bacteria, as bactérias redutoras de sulfato 

detectadas com a sonda SRB385 corresponderam a fração pequena nos biofilmes, que 
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variou de 4,0% biofilme formado após 6 dias sobre o vidro a I ,0% do total de células 

coradas com DAPI no biotilme fonnado após 22 dias sobre o polipropileno. 

Exames microscópicos, sob microscopia confocal de varredura a laser (CSLM), 

da amostra do biofilme no 5º dia formado sobre o cupom de polipropileno e hibridado 

com a sonda EUB338 revelaram que as células de Bacteria (coradas de vermelho) 

estavam localizadas ao longo de toda espessura do biofilme, que neste caso era de 2,8 

J.Hn , como pode ser observado na Figura 5.27. Ainda, nesta fi gura , pode-se notar que o 

biofilme não formou uma camada compacta de células que cobria toda a superficie, pois 

é evidente a presença de áreas vazias, como se fossem poros ou canais de água no 

biofilme. 

Os biofilmes intactos formados sobre os cupons de polipropileno foram 

hibridados com as sondas EUB338, ARC9 15, SRB385 e MB 11 74 e posterionnente 

análisados no CSLM. Entretanto, exceto para a sonda EUB338 cujo resultado foi 

apresentado anterionnente (Figura 5.27), para as outras sondas não foram obtidos 

resultados, ou seja, o biofí lme inteiro corou com a sonda não sendo possível fazer a 

distinção entre sinal específico e não-específico. Em aglomerados celulares com grande 

quantidade de material polimérico pode ocorrer a ligação da parte fluorescente da sonda, 

ou seja, somente o fluorocromo fica retido nos aglomerados corando não 

especificamente os mesmos. fato semelhante também pode ocorrer em amostras de solo 

(AMANN et ai. , 1990b ). Provavelmente essa é a explicação para o que ocorreu com os 

biofílmes intactos hibridados com as sondas SRB385, ARC9 15 e MB 1174. 
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FIGURA 5.24- Composição da comunidade microbiana presente nos biofilmes 

formados sobre os cupons de polipropileno após 5, 9, J 5 e 22 dias de experimento. 

Abundância relativa das células pertencentes aos Domínios Archaea (ARC915) e 

Bacteria (EUB338), à ordem Methanomicrobiales (MG 1200), à família 

Metllanobacteriaceae (MB 1174), ao gmpo das BRS (SRB385) e aos dois Domínios 

(ARC915+EUB338). Os valores de abundância relativa indicam a porcentagem de um 

grupo específico de células, em relação à população total corada com DAPI. As barras 

indicam o erro-padrão. Os valores das hibridações apresentados nesta Figura encontram

se descritos nos Anexos. 
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FIGURA 5.25- Composição da comunidade microbiana presente nos biofílmes 

formados sobre os cupons de vidro após 6 e 9 dias de experimento. Abundância relativa 

das células pertencentes aos Domínios Archaea (ARC915) e Bacteria (EUB338), à 

ordem Methanomicrobiales (MG 1200), à família Methanobacteriaceae (MB 1174), ao 

grupo das BRS (SRB385) e aos dois Domínios (ARC9 l5+EUB338). Os valores de 

abundância relativa indicam a porcentagem de um grupo específico de células, em 

relação à população total corada com DAPI. As barras indicam o erro-padrão. Os va lores 

das hibridações apresentados nesta Figura encontram-se descritos nos Anexos. 
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FIGURA 5.26 -Micrografia de fluorescência do biofilme intacto formado sobre o 

cupom de polipropileno após o 1 º dia de experimento. Lado esquerdo: Coloração 

com DAPJ. Lado direito: FISH realizado com a sonda EUB338 específica para o 

Domínio Bacteria (mesmo campo microscópico). A barra indica 5 ~un. 

FIGURA 5.27 (Figura na página seguinte) - Micrografia do biofilme no 5º dia 

hibridado com a sonda EUB338 (específica para o Domínio Bacteria) e observado ao 

microscópio confocal de varredura a laser. A imagem mostra uma sequência, no eixo 

z, de planos transversais através do biofi lme. O intervalo entre cada plano é de 

0,1872 J.lm. Nessa série, a primeira imagem (O f.l111) corresponde à extremidade do 

biofilme e a última imagem (2,808 ~-tm), à base do biofilme (a primeira camada de 

células aderidas sobre a superficie do cupom de polipropileno). As células coradas de 

vermelho, que hibridaram com a sonda EUB338, são membros do Domínio Bacteria; 

as restantes, que coraram de azul (com o DAPI) são Archaeae metanogênicas (de 

acordo com os resultados apresentados na Figura 5.24). 
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Segundo DAIMS et ai. ( 1999), a sonda EUB338 não detecta todas os 

microrganismos pertencentes ao Domínio Bacteria. De acordo com recentes 

reavaliações desta sonda comparando a seqüência da mesma com todas as seqüências de 

RNAr 16S disponíveis nos bancos de dados, verificaram que membros dos filos 

Planctomyceta/es e Vermcomicrohia, bem como várias espécies de bactérias verdes 

não-sulfurosas ("green non-su1fur bacteria") e membros do filo candidato OP li não são 

detectados por esta sonda (DAlMS et ai. , 1999). Assim sendo, esses autores desenharam 

e testaram duas novas versões da sonda EUB338, chamadas de EUB338-II e EUB338-

III. Ambas são específicas para os organismos daqueles fi1os, mencionados 

anteriormente, que não são detectados com EUB338. Em uma amostra de biofílme 

proveniente de um sistema de tratamento de águas residuárias, cerca de 68-90% do total 

de células coradas com DAPI foram detectadas com a sonda EUB338 (STOFFELS et 

ai., 1998). Portanto, os I 0% restantes, que não foram detectados, poderiam ser membros 

dos filos Planctomyceta/es e/ou Verrucomicrobia neste lodo específico ou, poderiam ser 

membros do Domínio Arclwea, já que a sonda ARC915 não foi utilizada. Em outra 

amostra de biofilmc proveniente de um sistema de tratamento de esgoto, DAIMS et ai. 

( 1999) ver i ficaram que todas as células coradas com DAPT foram detectadas pela 

hibridação in situ quando se utilizou em conjunto as três sondas de EUB338 (EUB338, 

EUB338-H, EUB338-III). 

Com relação à soma das porcentagens obtidas com as sondas ARC915 e 

EUB338, verificou-se que para as amostras do frasco reservatório no 9º e 22º dia, bem 

como para a amostra do biofi lme após 6 dias esse va lor fo i inferior a 100%, ou seja, a 

porcentagem das células hibridadas com as duas sondas foi de 72,0, 84,0 e 62,7%, 

respectivamente (Figuras 5.20 e 5.25). Portanto, pode-se inferir que a porcentagem de 

células de Bacteria tenha sido subestimada já que a sonda EUB338 não detecta todas as 

células pertencentes a este Domínio (DAIMS et ai. , 1999). Assim sendo, membros dos 

filos Planctomycetales e Vermcomicrobia estariam presentes nas proporções de 16 à 

37% do total de células coradas com DAPI. Não obstante, para todas as outras amostras 

do frasco reservatório bem como dos biofilmes, a soma das porcentagens obtidas com as 

sondas EUB338 e ARC915 foi igual ou maior que l 00%. Desse modo, se bactérias 



144 

pertencentes àqueles dois filos não estavam presentes no inóculo e nem após 24 horas de 

experimento, é improvável que elas estivessem presentes no 9º dia. Além disso, elas não 

poderiam estar presentes somente em uma única amostra do biofilme (biofilme no 6º dia 

formado sobre o vidro). Portanto, acredita-se ser improvável que membros desses filos 

estivessem presentes neste experimento. Nesse sentido, o que provavelmente ocorreu 

nessas 3 amostras foi que a porcentagem de Archaea deve ter sido subestimada pelo fato 

de que nem todas as células metanogênicas estavam ativas e portanto, cerca de 16 a 37% 

não hibridaram com a sonda, uma vez que a técnica de FISH favorece a detecção de 

células metabolicamente ativas, com grande conteúdo de RNAr. 

É importante mencionar ainda, que todas as espécies já descritas de 

Planctvmycetales são bactérias de água doce ou marinhas (HIRSCH & MÜLLER, 1985; 

SCHLESNER, 1986) mas membros deste filo já foram detectados em lodos ativados 

(BOND et ai. , 1995; SNAIDR et ai. , 1997; NEEF et ai. , 1998) e em ambientes terrestres 

(UESACK & STACKEBRANDT, 1992; ZARDA et ai., 1997). Os membros do filo 

Verrucvmicrobia ocorrem em ambientes aquáticos (STALEY et ai. , 1976; 

SCHLESNER, 1987; HIORNS et ai., 1997; ZW ART et ai., 1998), nos sedimentos 

(WISE et ai. , 1997) e também em solos (LIESACK & ST ACKEBRANDT, 1992; 

JANSSEN et ai., 1997; FELSKE et ai., 1998). 

5.3.3.1 Formação dos biofilmes em superfícies de vidro c polipropileno 

Não foram verificadas diferenças s i~:,rnificativas entre os cupons de vidro e 

polipropileno no que se refere à colonização dessas superfícies pelas células e posterior 

formação dos biofilmes, conforme apresentado na Tabela 5.2. A média do número de 

células por mm2 de cupom não diferiu muito. Após 5 dias de experimento, observou-se 

cerca de 7, I x I O células por mm 2 de cupom de vidro e 9,9 x I O células por mm2 de 

cupom de polipropileno. Após 9 dias, verificou-se cerca de 6,3 x l 02 células por mm2 de 

cupom de vidro e 7,2 x l 02 células por mm 2 de cupom de polipropileno. Entretanto, após 

o 1º dia, um maior número de células 4,6 x I O células por mm2
, foi observado 

colonizando a superfície de polipropileno em relação ao vidro, apenas 8,2 células por 
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mm2
, além de, no polipropileno, as células praticamente terem coberto toda a superficie 

do cupom. Ainda assim, não se pode afirmar que o polipropileno seja um material 

melhor no que se refere à formação do biofi lme quando comparado com o vidro, pois 

outras características, como qualidade e composição química específica dos materiais 

suportes, rugosidade da superflcie, bem como composição do meio ele cultura 

(concentração de íons, que formará o filme condicionante sobre a superfície) e operação 

do sistema podem intluenciar a aderência das células aos suportes. 

Ainda, de acordo com os resultados da Tabela 5.2, nos pnme1ros 9 dias de 

experimento o número de células dos biofilmes formados sobre o vidro aumentou cerca 

de 77 vezes e no poli propileno, cerca de 16 vezes. Portanto, ver i fica-se que o vidro, 

superfície hidrotllica, foi colonizado mais rapidamente quando comparado com o 

polipropileno, superficie hidrofóbica, nas condições deste ensaio. Nos últimos 8 dias do 

ensaio (do 14º ao 22º dia), o número de células somente duplicou nos biofilmes 

formados sobre o polipropileno (não foram obtidos esses dados para os cupons de 

vidro). Isto pode indicar que a formação do biofilme sobre os cupons de polipropileno 

estava começando a se estabilizar após 9 dias de experimento, apesar de que até o 22º 

dia mais células ainda se aderiram sobre os cupons. Resultados similares foram 

encontrados no experimento CP2, no qual o número de células/mm2 de cupom não 

diferiu muito do 7º para o 9º dia de ensaio. Portanto, acredita-se que o tempo de duração 

dos ensaios realizados neste traba lho, que variou de 9 a 22 dias, foi adequado para o 

estudo de aderência das células e fonnação dos biofilmes anaeróbios. 

Esses resultados contrariam observações feitas anterionnente por outros autores. 

VERRfER et ai. ( 1988) verificaram em experimentos contínuos e com testes de 

aderência (colocando as superflcies diretamente num becker e analisando o número de 

célu las aderidas após 2 h) com culturas puras de metanogênicas alimentadas com meio 

complexo, que a colonização de superficies hidrofóbicas, como o polipropileno e o 

polietileno foi muito mais rápida em relação às superfícies mais hidrofilicas como o 

PVC e poliacetal. Não obstante, os autores (opt.cit.) salientaram que vários parâmetros 

como por exemplo, rugosidade e porosidade do material usado, composição mineral do 
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substrato, disponibilidade de cátions no meio, taxa de carregamento orgânico, forças de 

cisalhamento, entre outras, podem influenciar na fonnação inicial do biofílme. 

Comparando-se o número de células/mm2 de cupom presentes nos experimentos 

CP2 e LG3, verifica-se que após 9 dias de ensaio maior número de células foi observado 

sobre os cupons do experimento LG3. Os valores foram cerca de 2 e 3,6 vezes maior 

para os cupons de vidro e polipropileno, respectivamente. Como as condições 

experimentais como vazão (9,6 mL/minuto), tempo de permanência das células no MRD 

( 13 minutos), meio de cultivo Zinder, suportes estudados, temperatura (33°C), foram 

iguais para os dois experimentos supoem-se que tal fato seja conseqüência da 

concentração celular utilizada para cada um dos ensaios. No ensaio CP2 a concentração 

celular inicial foi de 2,7 x I 07 células/mL e no LG3, foi de 4,6 x I 08 células/mL. Além 

disso, deve-se levar em consideração que o experimento CP2 foi realizado com culturas 

puras de Archaeae metanogênicas enquanto que o LG3 continha células anaeróbias 

oriundas de lodo granulado, portanto, um inóculo "selvagem". Geralmente as culturas 

puras de laboratório são mais suscetíveis às condições ambientais e, portanto, são 

competidoras menos eficientes quando comparas com as culturas "selvagens", oriundas 

do próprio ambiente. 

Tabela 5.2- Número de células/mm2 de cupom 

Tempo Número de células/mm de Número de células/mm de 

1- dia 

sº dia 

9º dia 

14º dia 

22º dia 

cupom de vidro 

8,2 (OP=S,O) 

7,1 x 10 (0P=6,0 x 10) 

6,3 x 102 (OP= 4,2 x 102
) 

ND 

ND 

cupom de polipropileno 

4,6x 10* 

9,9 x 10 (0P=8,0 X 10) 

7,2 x 102 (DP=9,2 x 10) 

I ,4 X I 03 (OP= I ,3 X I 02
) 

3,0 X 103 (DP=3,0 X I 02
) 

ND- não determinado; *valor obtido de um único cupom. DP, é o desvio-padrão. 

Observações microscópicas revelaram que o biofílme se iniciou como 

aglomerados de células distribuídos ao acaso ao longo da superficie do cupom, como 

exemplo observar a Figura 5.28. Confonne apresentado na Figura 5.29, o biofilme com 
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14 dias de idade formado sobre o cupom de polipropileno apresentou espessura irregular 

com áreas com nenhuma cobertura celular, constituídas por poros e cavidades, e outras 

em que a espessura do biofilme atingiu cerca de 4,0 a 5,0 J..tm, conforme observação sob 

microscopia confocal de varredura a laser. Os biofi1mes desenvolvidos após 9 dias 

apresentaram espessura de 7,0 a 15,0 J..lm, e aqueles com 22 dias de idade apresentaram a 

maior espessura, igual a 22,0 Jlm. Porém, outras regiões do biofílme com 22 dias 

apresentaram espessura de 7,0 J..lm. Os biofilmes foram fonnados predominantemente 

por metanogênicas hidrogenotrófícas semelhantes à i\4etlwnobacterium sp. e 

lvfethanohrevibacter sp. (ambas detectadas com a sonda MB 1174 ). 

No trabalho de AMANN et ai. ( 1992), os autores estudaram a presença de BRS 

em biofilmes anaeróbios multi-espécies formados sobre lâminas de vidro. Verificaram 

que o biofilme formado após 3 semanas era constituído por várias camadas de células 

com espessura de 5 a I O J..lm. Portanto, o tamanho alcançado pelos biofilmes 

desenvolvidos neste experimento, 22,0 ~lm de espessura após 22 dias de ensaio, e no 

experimento LG I (7,0 a 9,0 J..lm após li dias), encontram-se dentro dos valores descritos 

na literatura para biofi lmes anaeróbios. Não obstante, é importante mencionar que os 

biofilmes passaram por etapas de desidratação, que fazem parte do protocolo de 

hibridação in situ, antes da observação sob microscopia confocal de varredura a laser. 

Portanto, os valores de espessura encontrados podem ter sido subestimados já que a 

desidratação provoca o colapso do biofilme. MüLLER et ai. ( 1996), verificaram que a 

espessura de um biofílme completamente hidratado foi cerca de 6 a 7 vezes maior em 

relação à espessura observada nesse mesmo biofilme após a desidratação. 

No caso de biofilmes aeróbios, como a velocidade de crescimento das células é 

muito maior em relação às anaeróbias, os biofilmes crescem muito mais rápido. POWER 

et ai. ( 1999) verificaram que após 4 dias de experimento os biofilmes formados 

apresentavam espessura desigual com áreas nas quais a camada celular era mínima e 

,outras, em que o biofilme atingiu 500 J..lm. No trabalho de RUSESKA et ai. (1982) com 

o "robbins device" para o desenvolvimento de biofilmes e testes com biocidas, 
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verificou-se que após 41 dias de experimento o biofilme formado podia ser visto a "olho 

nu" como se fosse uma película fina de limo. 

O uso do microscópio confocal de varredura a laser para a observação de 

biofílmes foi descrito anteriormente em outros trabalhos (CALDEIRA et ai., 1999; 

CALDWELL 1992a; CALDWELL 1992b, COSTERTON et ai., 1995, KORBER et ai., 

1994, LAWRENCE 199 1, MASSOL-DEYA et ai. , 1995, MüLLER et ai., 1996; 

STOODLEY et ai. , 1996). A microscopia confocal de varredura a laser se constitui num 

método não-destrutivo, ou seja, preserva a integridade da amostra e fornece informações 

detalhadas a respeito da organização estrutral dos biofilmes, bem como permite a 

quantificação de seus consti tuintes (CALDWELL 1992; MASSOL-DEY A et ai. , 1995; 

MüLLER et ai. , 1996). 

Estudos anteriores (KORBER et ai. , 1994; DE BEER et ai., 1994, COSTERTON 

et ai. , 1994, LA WRENCE et ai., 199 1 ), demonstraram que a maioria dos bio fí lmes 

bacterianos é composta por microcolônias de células imersas em uma matriz densa de 

exopolissacarídeos intermediadas por canais de águas. Tais observações levaram a 

elaboração do modelo conceitual de biofílmes chamado: modelo penetrado por canais 

('\vater channel model") (DE BEER et ai. , 1994 ; COSTERTON et ai. , 1994). De acordo 

com WIMPENNY & COLASANTI ( 1997), este modelo de estrutura de biofilmes, bem 

como os outros dois modelos conceituais mencionados pelos autores, devem estar 

relacionados com a concentração prevalescente de substrato no ambiente. Locais com 

alta concentração de recursos perm iti riam o desenvolvimento de biofílmes densos. Por 

outro lado, na presença de baixas concentrações de nutrientes, as células fonnariam 

aglomerados com algumas áreas vazias entre elas (WTMPENNY & COLASANTI, 

1997). 

Observações sob microscopia confocal de varredura a laser dos biofilmes 

anaeróbios desenvolvidos neste experimento revelaram que eles apresentavam espessura 

irregular, eram heterogêneos ou seja, não eram compactos, e apresentaram áreas vazias 

semelhantes a poros como pode ser verificado nas Figuras 5.27 e 5.29. 

A existência de um sistema intricado de canais em biofi lmes anaeróbios foi 

demonstrado previamente através de observações microscópicas sob microscopia 
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eletrônica utilizando cortes (transversais) ultra-tinos dos biotilmes (ROBINSON et ai., 

1984 ). Biofilmes metanogênicos produzem grande quantidade de gás, o que pode ter 

causado a estrutura do tipo esponja (porosa) (DE BEER et ai. , 1994 ). Biotilmes 

desenvolvidos em partículas de carvão ativado revelaram que o biofilme maduro possuía 

uma rede de canais fonnada por longos espaços vazios ou preenchidos com estmturas 

poliméricas. A espessura total do biofílme na superficie de carvão ativado foi de 

aproximadamente 20 ~un (CALDEIRA et ai. , 1999). Os canais e poros presentes nos 

biotilmes devem facilitar o transporte de nutrientes entre o meio líquido circundante e as 

camadas mais internas (DE BEER et ai. , 1994; LA WRENCE et ai., 1994). 

Nas Figuras 5.30 e 5.31 apresentam-se microgratias de contraste de fase dos 

biofilmes formados sobre cupons de polipropileno e vidro após I e 7 dias de 

experimento, respectivamente. Verifica-se em ambos os suportes uma região de 

coloração azul no meio das células. Esta coloração indica a presença de polímeros 

extracelulares ácidos. Portanto, demonstra-se a presença de polímeros extracelulares na 

formação dos biotilmes anaeróbios tanto no suporte hidrofóbico (polipropileno) quanto 

no suporte hidrofilico (vidro). Segundo COSTERTON et ai. ( 1995), os polímeros 

extracelulares produzidos pelos biofilmes ligam as bactérias entre si e portanto, 

favorecem os processos de agregação e aderência. A aderência de bactérias às 

superficies inertes é necessária para a fonnação inicial do biofilme. A aderência 

bacteriana depende das forças elétricas da dupla camada entre a célula e a superficie, das 

forças de London-van der Waals e de ligações químicas (ligações hidrofóbicas e 

iônicas); sendo que as duas últimas, são as forças predominantes que governam a 

interação atrativa entre as supert1cies. Esta fase de aderência é considerada reversível. O 

processo de aderência permanente ou irreversível, usualmente requer nova síntese de 

polissacarídeos ácidos extracelulares que ligarão as células aderidas ao suporte 

(COSTERTON et ai., 1981 ). A síntese de polissacarídeos, principalmente polímeros 

extracelulares, é um mecanismo crucial nas fases do crescimento bacteriano e da 

atividade metabólica, já que a síntese e o arranjo dos polímeros extracelulares é um 

processo dependente de energia (COSTERTON et ai. , 1987). 

Na Figura 5.32 apresentam-se os cupons de vidro e polipropileno observados a 
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"olho nu" após 1 e 9 dias de experimento. É possível constatar uma "película escura", 

que podem ser os biofilmes sobre os cupons. 

FIGURA 5.28- Micrografia de contraste de fase do biofilme formado sobre o cupom de 
vidro após 6 dias de experimento, apresentando dois campos microscópicos distintos do 
mesmo cupom. 

FIGURA 5.29- Micrografia de um biofilme formado sobre o cupom de polipropileno 
após 14 dias de experimento. Amostra corada com DAPI e observada sob microscopia 
confocal de varredura a laser. A barra indica 10.0 J.lm. ----· 

FIGURA 5.30- Micrografia de contraste de fase do biofilme formado após 1 dia de 
experimento sobre cupom de polipropileno. A amostra foi corada com Azul de Alcian 
0,02% (pH 2,5), para identificação dos polímeros ácidos. A barra indica 5,0 J.lm. 
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FIGURA 5.31- Micrografia de contraste de fase do biofilme formado sobre cupom de 

vidro após 7 dias de experimento. A amostra foi corada com Azul de Alcian 0,02% (pH 

2,5), para identificação dos polímeros ácidos. Cada painel representa um campo 

microscópico diferente do mesmo cupom. A barra indica 5,0 Jlm . 

FIGURA 5.32- Fotografia dos cupons de polipropileno e vidro observados à "olho nu". 

FIGURA 5.33- Fotografia do MRD evidenciando o material tloculento no interior do 
mesmo. 
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Após t 2 dias de experimento, observou-se no interior do MRD a presença de 

material tloculento no canal por onde passava o meio líquido (Figura 5.33). Esse 

material pode representar ·'pedaço'' de biofilme que se formou e soltou do interior das 

mangueiras que tàziam a conexão do frasco-reservatório com o MRD. Ao término do 

experimento, esse material foi retirado do MRD e observado ao microscópio. A 

observação revelou que o mesmo era formado predominantemente por Archaeae 

metanogênicas, com morfologias semelhantes à Metlwnobacterium sp., 

fvfethanobrevibacter sp. e /'detlwnospirillum sp., Figuras 5.34 e 5.35, respectivamente. 

Tal fato vem corroborar com os resultados obtidos nas hibridações in situ, nas quais 

verificou-se que as Archaeae metanogênicas hidrogenotróticas predominaram tanto na 

composição do inóculo quanto nos biofilmes. Aplicou-se a sonda ARC915, específica 

para o Domínio Archaea, nesse material para confirmar que haveria hibridação positiva 

dessas células com a sonda (Figura 5.36). 
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FIGURA 5.34- Micrografia de fluorescência do material floculento. As células 
apresentam autofluorescência devido ao fator F42o indicando que são Archaeae 
metanogênicas. 

FIGURA 5.35- Micrografia de fluorescência do material floculento. As células 
apresentam autofluorescência devido ao fator F420 indicando que são Archaeae 
metanogênicas. 

FIGURA 5.36- Micrografia de fluorescência das células presentes no material 
floculento. Lado esquerdo: Coloração com DAPI. Lado direito: FISH realizado com a 
sonda ARC915 específica para o Domúlio Archaea (mesmo campo microscópico). A 
barra indica 5 J..lm. 
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5.3.3.2 Conclusão do experimento LG3 

As amostras do frasco reservatório e dos biofilmes apresentaram quase a mesma 

composição microbiana conforme descrito nas Figuras 5.20, 5.24 e 5.25. Elas foram 

dominadas por Arclweae metanogênicas hidrogenotróficas, utilizadoras de hidrogênio 

ou formiato, semelhantes à Metlwnobacterium sp. e Metlwnobrevibacter sp., que 

hibridararn com a sonda tvffi 1174, específica para a família Metlwnobacteriaceae. Este 

grupo contribuiu com cerca de 44 à 90% do total de células coradas com DAPI. Outro 

grupo de metanogênicas hidrogenotrófícas foi detectado com a sonda MG 1200, 

específica para a ordem Metlwnomicrobiales, e apresentou morfologia similar à 

Met/l(.mo~pirillum sp. Este grupo compreendeu cerca de 2 à 17,8% do total de células no 

frasco reservatório e de O, I à 2,2% do total de células coradas com DAPI nos biofilmes. 

Archaeae metanogênicas acetotróficas, não foram detectadas com a sonda MSMX860, 

específica para a família At/ethanosarcinaceae, apesar de terem sido observadas 

pouquíssimas células semelhantes à Metlwnosaeta sp. tanto no frasco reservatório 

quanto no biofilme. Portanto, é provável que elas estivessem presente em número 

inferior ao limite de detecção do FISH. 

No trabalho de MACARIO & CONWAY de MACARIO (1988), os autores 

analisaram a composição microbiológica de 14 digestores anaeróbios através de ensaios 

imunoenzimáticos em lâmina e imunotluorescência indireta, e verificaram que células 

antigenicamente relacionadas à lvfetlwnobrevibacter arboriphilicus AZ e 

Metlwnobacteriumformicicwn MF foram as duas metanogênicas hidrogenotróficas mais 

freqüentes em todas as amostras. DUBOURGUIER et ai. ( 1988) verificaram que uma 

porção significativa das células presentes nos grânulos era constituída por 

metanogênicas (cerca de 20 a 50%). HARMSEN et ai. ( 1996b) observaram que a 

proporção de Archaea metanogênicas em lodo granulado alimentado com propionato 

variou de 30 a 55%. Portanto, a composição microbiana encontrada neste experimento, 

bem como no LG I, usando como inóculo células oriundas de grânulos anaeróbios não 

diferiu tanto dos resultados descritos na literatura. No trabalho de RASKTN et ai. 
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(l994b ), utilizando sondas de oligonucleotídeos complementar ao RNAr 16S, verificou

se que a população de Archaeae metanogênicas em 4 digestores anaeróbios de lodo de 

esgoto compreendia cerca de 12 à 20% do RNAr 16S total da amostra. Dentre as 

metanogênicas, as mais abundantes foram aquelas que hibridaram com as sondas 

MG1200 (específica para a ordem Metlwnomicrobiales) e MSMX860 (específica para a 

família J'v/ethanosarcinaceae). Estes dois grupos representaram cerca de 5 a 7% e 10 a 

13% do RN Ar 16S total, respectivamente. É importante salientar que a composição 

microbiana presente em grânulos e biofilmes, bem como a organização interna dos 

vários grupos tráficos, no c~so dos grânulos, depende da composição da água residuária 

e dos passos catabólicos dominantes (FANG et ai. , 1995; GROTENHUIS et ai. , 1991 ; 

SCHMIDT & AHRING, 1996). 

Células de Hacteria, detectadas com a sonda EUB338, estavam presentes na 

proporção de 3 a 17% do total de células coradas com DAPI. Dentre estas, as bactérias 

redutoras de sulfato detectadas com a sonda SRB385 representaram cerca de I a 5% do 

total de células. O restante das células de Bacteria, que foram bacilos com esporo na 

posição tenninal, poderiam ser bactérias redutoras de prótons obrigatórias, membros do 

gênero C/ostridium sp., degradadoras de butirato ou propionato, ou consumidoras de 

fonniato e/ou etano! (como p.ex, Clostridium aceticum), uma vez que estas fontes de 

carbono foram adicionadas ao frasco reservatório. Além disso, como a maior parte das 

Archaea foi composta por metanogênicas hidrogenotróficas, o hidrogênio poderia estar 

sendo consumido prontamente favorecendo, portanto, a oxidação do propionato e 

butirato que usualmente são reações tennodinamicamente desfavoráveis. O ~G' para a 

acetogênese a partir do propionato começa a se tomar favorável (- 5,3 KJ/ reação) em 

pressão parcial de hidrogênio de 10-4 Atm (DUBOURGUIER et al., 1988). Os princípios 

tennodinâmicos da digestão anaeróbia, especialmente aqueles que são importantes para 

as conversões mutualísticas dos ácidos graxos e álcoois já foram extensivamente 

discutidos em outros trabalhos (BR Y ANT, 1979; ZEHNDER, 1978). Em ambas as 

amostras do frasco reservatório e biofilme, as bactérias hidrolíticas, que compreendem o 

grupo de organismos envolvidos na primeira etapa de degradação da matéria orgânica 
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em sistemas anaeróbios (ZEHNDER, 1978), não estavam presentes. Este fato pode ser 

explicado já que os frascos inóculo e reservatório, bem como o MRD, foram 

alimentados com ácidos graxos de cadeia curta tais como, butírico, propiônico, acét ico e 

fórmico, e álcoois, como metanol e etanol. Não foram usadas moléculas de carboidratos, 

proteínas e lipídeos como fontes de carbono. Não obstante, a presença dos bacilos 

espessos com esporos na posição terminal, que podem estar relacionados ao gênero 

Clostridiwn sp., indicou que bactérias fermentativas poderiam estar presentes. 

Com relação ao número de células colonizando os cupons, não foram verificadas 

diferenças significativas entre os dois tipos de superfícies: hidrofí lica (vidro) e 

hidrofóbica (polipropileno ). Tal observação sugere que, nas condições testadas, não 

houve influência da hidrofobicidade dos suportes na fom1ação dos biofilmes anaeróbios. 

Tanto células de Bacteria quanto células de Archaeae metanogênicas foram 

encontradas colonizando ambas as superfícies, e estavam distribudas ao acaso ao longo 

do biotilme. Além disso, a composição microbiana dos biofi lmes fonnados sobre o vidro 

foi muito semelhante daqueles formados sobre o polipropileno; evidenciando que até em 

termos de proporção dos grupos de microrganismos, não existiram diferenças, e nem 

preferências, entre os suportes. Os biofilmes aqui formados não apresentaram estrutura 

. definida em camadas, como oconeu por exemplo com grânulos anaeróbios estudados 

por SEKlGUCHI et ai. ( 1999). Esses autores fi zeram hibridação in situ com sondas 

fluorescentes em cortes de b'Tânulos anaeróbios mesofíli cos e tennotll icos alimentados 

com substrato sintético contendo sacarose, acetato, propionato e peptona ou extrato de 

levedura. Verificaram que os grânulos apresentavam estrutura microbiana disposta em 

camadas, em que a camada mais externa foi dominada por células de Bacteria e a parte 

interna consistiu, principalmente, de Archaeae metanogênicas. Não obstante, 

HARMSEN et ai. ( 1996b) verificaram que grânulos alimentados com propionato 

consistiram de uma mistura de microcolônias de metanogênicas acetotrófi cas e de 

microcolônias sintróficas formadas por metanogênicas e bactérias acetogênicas. Neste 

caso, os grânulos não apresentaram uma camada externa formada por células de 

Bacleria. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

Os resultados desse trabalho demonstraram que o sistema experimental MRD 

juntamente com a técnica de hibridaçào in situ com sondas fluorescentes foram 

ferramentas adequadas para o estudo do desenvolvimento de biofilmes anaeróbios, pois 

permitiu a amostragem não destrutiva e posterior observação direta dos biofilmes ao 

microscópio. Além disso, a associação da técnica de hibridação in situ com a 

microscopia confocal de varredura a laser pennitiu verificar a organização espacial da 

comunidade microbiana no biofilme. 

Com relação aos principais gêneros microbianos que fom1aram os biofilmes 

desenvolvidos sobre os dois tipos de suportes, vidro (superfície hidrofilica) e 

polipropileno (superficie hidrofóbica), verificou-se nos experimentos com as culturas 

puras, que das três espécies de Arclweae metanogênicas utilizadas, todas estavam 

relacionadas com a formação inicial do biofi lme e foram encontradas colonizando 

ambos os suportes. Não houve uma espécie em particular considerada pioneira na 

colonização das superfícies. As três espécies aderiram ao mesmo tempo, ou seja, no 

biofilme com 2 dias todas as três foram observadas colonizando o suporte. 

Nos experimentos com células anaeróbias oriundas de lodo granulado mesofílico, 

verificou-se que as Archaeae metanogênicas hiclrogenotróficas, especialmente membros 

da família Metlumobacteriaceae, predominaram tanto no inóculo (no frasco

reservatório) quanto nos biofilmes fonnados ao longo do tempo experimental, portanto 

estavam envolvidas no processo de formação inicial do biofi lme. Este grupo contribuiu 

com cerca de 44,0 à 90,0% do total de células coradas com DAPI e foi 

morfologicamente semelhante à lvfethanobacterium e Methanobrevibacter. Células 
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detectadas com a sonda específica para membros da ordem Metlranomicrobiales 

(MG 1200) representaram cerca de 2,0 a 18,0% do total de células coradas com DAPI no 

frasco-reservatório e de O, I a 2,0 % nas amostras do biofilme. Estas células foram 

morfologicamente semelhantes à Metlrano.\piril/um, também uma metanogênica 

hidrogenotrófica. Não foram detectadas células pertencentes à família 

Metlranosarcinaceae, pois a hibridação com a sonda MSMX860 foi negativa. Células 

que hibridaram com a sonda específica para o Domínio Bacteria (EUB338) 

representaram cerca de 3,0 a 18,0% do total de células coradas com DAPI. Este grupo 

foi constituído de bactérias redutoras de sulfato e bactérias semelhantes ao gênero 

C/ostridium, que também foram importantes no processo ele formação dos biofilmes. Os 

resultados mostraram que as Arclweae metanogênicas hidrogenotróficas que foram 

predominantes no inóculo também dominaram os biofilmes que se desenvolveram em 

ambas as superficies, vidro e polipropileno. Além disso, não foram verificadas 

diferenças significativas entre as superficies de vidro e polipropileno, no que se refere ao 

número de células aderidas por mm 2 de cupom e a velocidade de colonização. Portanto, 

os dados desse trabalho sugerem que a hidrofobicidade do material suporte não 

influenciou o desenvolvimento e a composição microbiana dos biofilmes anaeróbios, 

considerando as condições específicas dos ensaios realizados. 

Os biofilmes formados nos experimentos cobriram o suporte de forma irregular, 

ou seja, existiram áreas densamente colonizadas onde as células se sobrepuseram umas 

as outras contribuindo para o aumento da espessura do biofilme, e outras, com poucas 

células e até mesmo vazias, apresentando cavidades. 

Com relação à importância de cada grupo metabólico, acidogênico, acetogênico e 

metanogênico, na formação inicial dos biofilmes, verificou-se, nas condições estudadas, 

que ambos os grupos acetogênicos (bactérias que hibridaram com a sonda EUB338 e 

que podem ser bactérias sintróficas degradadoras de propionato e butirato) e 

metanogênicas hidrogenotróficas foram importantes na colonização do suporte. Foi 

verificado também que os dois grupos tróficos encontrados no biofilme estiveram 
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dispostos de forma aleatória, ou seja, não existiu uma distribuição ordenada de camadas 

específicas contendo cada um dos grupos metabólicos. 

A hibridação in situ com sondas fluorescentes se constituiu numa ferramenta útil 

para se estudar a composição microbiana de lodo anaeróbio e biofilmes. Entretanto, 

quando se aplica esta técnica deve-se ter em mente que a eficiência da mesma depende 

única e exclusivamente de se fàzer a distinção entre células que hibridaram 

especificamente com a sonda daquelas que são autofluorescentes ou que apresentaram 

hibridação não-específica. 
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7 PERSPECTIVAS 

O monitoramento dos microrganismos presentes em reatores anaeróbios é de 

ext rema importância para se avaliar em que direção está indo o processo, por exemplo, 

se está ocorrendo metanogênese ou sulfídogênese. 

A caracterização e quantificação dos microrganismos em reatores anaeróbios é 

difícil , mas essencial , para otimizar os processos que ocorrem no reator. Bons resultados 

vêm sendo obtidos combinando métodos clássicos de caracterização (p.ex, 

enriquecimento em meio seletivo, número mais provável, entre outros) com outros mais 

modernos baseados na biologia molecular. Especialmente técnicas baseadas no RNA 

ribossomal 16S usando sondas de oligonucleotídeos e no DNA ribossomal vêm 

proporcionando novas oportunidades para a identificação de espécies, bem como para a 

caracterização da estrutura espacial dos microrganismos presentes em lodos e biofilmes. 

A utilização de técnicas de biologia molecular na área de saneamento se faz 

presente, há alguns anos, em diversos laboratórios de institutos de pesquisa e de 

universidades do mundo como por exemplo, no EAWAG (Swiss Federal lnst itute for 

Environmental Science and Technology), Wageningen Agricultura! University

Holanda; Max Planck Institute for Marine Microbiology-Bremem, Alemanha; 

Technische Universitaet Muenchen-Alemanha, fNRA-Laboratoire de Biotechnologie de 

L'Environnement-França; Northwestem University; University of Illinois at Urbana

Champaign; University of Idaho - E.U.A.; Hokkaido University - Japão, entre outras. 

A criação do laboratório de Biologia molecular dentro do laboratório de 

Processos Biológicos do departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC-USP , com 
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o apoio da Fundação André Tosello, dentro de projetos temáticos da F APESP e do 

PRONEX - CNPq, desde julho de 1998 se constituiu num grande avanço para as 

pesquisas na área de saneamento e tratamento de resíduos dentro do Departamento de 

Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Com o 

desenvolvimento de trabalhos integrados de engenharia e microbiologia poder-se-á 

monitorar e identificar até mesmo em nível de espécie os microrganismos responsáveis 

pela degradação de um determinado composto ou resíduo, de forma relativamente rápida 

e precisa utilizando as técnicas de biologia molecular disponíveis. 

A utilização do sistema experimental MRD para o desenvolvimento de biofilmes 

anaeróbios neste trabalho, abre espaço para que outros estudos sobre aderência 

microbiana e biofílmes utilizem esse mesmo dispositivo. Nesse sentido, pesqutsas 

futuras poderiam avaliar o efeito da variação da temperatura, ou outra condição de 

estresse, na aderência das células e formação do biofilme, bem como, na atividade 

metabólica das mesmas. Através da hibridação in situ com sondas fluorescentes seria 

possível avaliar a quantidade de RNA ribossomal presente nas células e correlacionar 

esse dado com a variação de temperatura. Além disso, estudos sobre aderência e 

formação de biofilmes anaeróbios utilizando culturas puras de metanogênicas, em 

separado, e diferentes tipos de material suporte poderiam ser realizados. Essas seriam 

algumas sugestões para trabalhos futuros na área de biofi lmes microbianos. 
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ANEXOS 
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Valores das hibridações in situ com sondas fluorescentes do experimento CP2 após a 

transformação do arcoseno (ZAR, 1996). E.P., representa o erro padrão. Os valores 

apresentados para cada uma das sondas já foram corrigidos subtraindo-se a porcentagem de 

ligações não-específicas obtidas com a sonda NON338 (controle negativo). Os valores 

representam porcentagens determinadas com uma sonda específica em relação ao total de 

células coradas com DAPI. Os valores dessa tabela estão apresentados nas Figuras 5.7 e 5.10. 

Amostra EUB338 ARC915 MB1174 MS!\'LX860 NON338 

Bacteria Archaea lvlethafwbacteriaceae lvlethanosarcina Controle 

ceae negativo 

Inóculo o 100 85,0 11 ,0 o 
(tempo zero) EP=O EP=O EP=3,0 

2 dias 27,0 88,0 68,0 2,0 o 
EP=5,0 EP= IO,O EP= IO,O EP= I,O 

7 dias 89,0 15,0 * 3,0 o o 
EP=6,0 EP=7,9 EP= I,O 

9 dias 77,0 * 26,0 6,0 o o 
EP:::5,0 EP=J,O EP= I,O 

Biofilme 7 dias 9 95,0 62,0 1,0 o 
vidro EP=O EP=6,0 EP=9,0 EP=O 

Biofilme 7 dias 20,0 88,0 42,0 o o 
polipropileno EP=O EP= IJ,O EP=8,0 

Biofilme 9 dias 13,7 * 71 ,O 50,0 o o 
Vidro EP=3,9 EP=8,0 EP=4,0 

Biofilme 9 dias 15,4 * 98,0 90 1,0 o 
polipropileno EP=4,4 EP=4,0 EP=6,0 EP=O 

*média dos valores brutos (conforme contagem ao microscópio) que não sofreram a transformação do 
arcoseno. 
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Valores das hibridações in situ com sondas fluorescentes do experimento LGl após a 

transformação do arcoseno (ZAR, 1996). E.P., representa o erro padrão. Os valores 

apresentados para cada uma das sondas já foram corrigidos subtraindo-se a porcentagem de 

ligações não-específicas obtidas com a sonda NON338 (controle negativo). Os valores 

representam porcentagens determinadas com uma sonda específica em relação ao total de 

células coradas com DAPI. Os valores dessa Tabela estão apresentados na Figura 5.18. 

Amostra 

Inóculo 

(tempo 

zero) 

Biotllme 

2 dias 

Biofilme 

4 dias 

Biofi lme 

9 dias 

Bioti lme 

11 dias 

EUB338 SRB385 ARC915 MSMX860 MBII74 MCII09 MGI200 NON338 

Bacteria Bacterias Archaea Methanosar J'v!ethanohac lvfethmw Methmw Controle 

redutoras 

de sult~1 to 

13,0 13,0 95,0 

EP= I ,O EP= I ,O EP=3,0 

27,0 

EP=3,0 

16,0 

EP=3,0 

16,0 

EP= l ,O 

11 ,O 

EP=2,0 

24,0 

EP=2,0 

13,0 

EP=3,0 

7,0 

EP= I,O 

o 

98,0 

EP=5,0 

93,0 

EP=4,0 

78,0 

EP=6,0 

78,0 

EP=5,0 

cinaceae 

1,0 

EP= l ,O 

4,0 

EP=2,0 

5,0 

EP=2,0 

2,0 

EP= I,O 

1,0 

EP= I,O 

teriaceae coccaceae micmhia negativo 

75,0 

EP=3,0 

76,0 

EP=3,0 

86,0 

EP=4,0 

83,0 

EP=5,0 

86,0 

EP=3,0 

o 

o 

o 

o 

o 

/es 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 
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Valores das hibridaçõcs in situ com sondas fluorescentes do experimento LG3 após a 
transformação do arcoseno (ZAR, 1996). E.P. representa o eno padrão. Os valores 
apresentados para cada uma das sondas já foram corrigidos subtraindo-se a porcentagem de 
ligações não-específicas obtidas com a sonda NON338 (controle negativo). Os valores 
representam porcentagens determinadas com uma sonda específica em relação ao total de 
células coradas com DAPI. Esses valores estão apresentados nas Figuras 5.20, 5.24 e 5.25. 

Amostra ARC915 EUB338 MGI200 MB 1174 MSMX860 

Archaea Bacteria ,\lethanomi Metlwnobac Methanosar 

Inóculo 95 

(tempo zero) EP=7,9 

I dia 96,2 

EP=7,5 

9 dias 55,0 

EP=4,0 

15 dias 88, I 

EP=4,7 

20dias 81 ,7 

EP=4,2 

22 dias 48,3 

EP=6,9 

Biofilme 48,2 

6dias vidro EP=4,0 

Biotilme 9dias 89,9 

vidro EP=4,8 

Biofílme 5dias 83,0 

polipropileno EP=5,8 

Biofílme 9dias 90,8 

polipropileno EP=5,0 

Biofilme 99,9 

EP=2, 1 

99,2 

3,0 

EP= l ,O 

14,7 

EP=l ,8 

17,0 

EP=2,0 

18.0 

EP=2,0 

17,0 

EP=3,0 

16,0 

EP=3,0 

14,5 

EP=3,0 

o 

16,0 

EP=2,0 

o 

o 

7,6 

crobiales 

10,4 

EP=2,0 

17,8 

EP=3,0 

5,3 

EP= I,5 

12,7 

EP=2,4 

2, 1 

EP=0,9 

3,0 

EP= I, I 

1,2 

EP=0,6 

2,2 

EP=0,7 

0,3 

EP=0,2 

0,6 

EP=0,4 

O, 1 

EP=O, l 

0,7 

15dias 

polipropileno 

Biofílme 

22dias 

polipropileno 

EP=2,7 EP=2,3 EP=0,4 

teriaceae 

75,8 

EP=8,6 

67,1 

EP=4,6 

44,0 

EP=3 

69,4 

EP=2,5 

76,5 

EP=4,8 

77,6 

EP=8,7 

43,0 

EP=3,7 

84,8 

EP=4,2 

82,0 

EP=6,0 

89, 1 

EP=5,6 

99,6 

EP=2,8 

89,6 

EP=9,9 

cinaceae 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

SRB385 

Bactcrias 

redutoras de 

su11:1to 

5,0 

EP= I,O 

1,0 

EP=O 

6,0 

EP=2,0 

EP= I,O 

0,8 

EP=0,4 

3,0 

EP= I,O 

4,0 

EP=O 

o 

4,9 

EP= I,2 

o 

o 

1,0 

EP=O 

NON338 

Controle 

negativo 

0,3 

EP=0,1 

0,8 

EP=0,3 

18,0 

EP=1 , 1 

18,0 

EP= I,l 

18,0 

EP= I , I 

18,0 

EP= l ,l 

18,0 

EP= 1,1 

18,0 

EP= l,I 

18,0 

EP= 1,1 

18,0 

EP= 1,1 

18,0 

EP= 1,1 

18,0 

EP= I,l 
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Monitoring th.e development of anaerobic biofilms using 
fluorescent in situ hybridization and confocallaser 
scanning microscopy 

J.C. Araujo, G. Brucha, J.R. Campos and R.F. Vazollor 

Departmcnt of Hydraulics and Sanilation, University of São Paulo (USP), São Carlos School of Engineering, 

Av. Dr. Carlos Botelho, 1465 ·São Carlos ·SP, 13560·970, Brazil (E·mail: calabria@sc.usp.br) 

Abstract In this study we investigated the development oi anaerobic biofilm using a laboratory rcactor. We 

were ospecially interestod in comp;uing lho organization o i anaorobic colls (particularly thoso lha! nro vory 

common in domostic sowago sludgo) in a hydrophilic (glass) versus a hydrophobic (polypropylono) surlaco. 

Fluoroscent in situ hybridization (F ISH) with domain and group spocific probos diroctod against 16S 

ribosomal RNA were used to quantily microbial composition in tho biofilm. FISH and conlocal laser scanning 

microscopy (CLSM) were used to elucidato spatoal distribution oi microbos in tho biofilms. Two oxporimonts 

were carried out. o no with puro mothanogonic organisrns and lho othcr with a microbial anaorobic 

consort ium. lho puro mothanogon culturas, Mcrhano/J:tc lctium lonllictcflm (DSM I 535) ; Mcrhanos<~cla 

conctlli (DSM 367 I) and Methanosarcina barkcri (DSM 000) wero used to sccd lho modified Robbins 

Devico (MRD) to allow lhe dovelopmcnt oi biohlms on polypropylene and glass surlaccs during tho 9 ·days 

cxperiment. The results showed that ali tho threo species were colonizing both surfaces alter two and nino 

days oi experimental pcriod. In anothcr oxporimont, with polypropylono coupons only, MRD was socdcd with 

a microbial anacrobic consortium and biol1lm lormation was studiod dur•ng 1 I days. AI lho cnd ol this poriod, 

the biofilms gencrated were oi uneven thickness with arcas oi minimal o r no surlacc coverago and arcas 

where lhe biofilm allained a thickness oi 7 .O to 9.0 ~m <~s rcvealed by CLSM. The rcsults showed thatthe 

modified Robbins Devicc logclhcr with thc·nuorcscent in siltl hybridization and confocallascr scanning 

microscopy aro suitablo tools to study anacrobic bio folm dovelopmcnt in dilforenl kinds oi support materiais. 

Koywords Anaerobic biohlm; in sil11 hybridization; mcthanogons; oligonucleotido probos; Robbins dovico 

lntroductio n 
Bacterial hiulilms reprcscnl a common mmle ur hacterial growlh in many natural cnviron
mcnls. i\llhuugh il is acknowlcdgt·d lhatl·omplcx inlcraclions should cxisl hclwcen groups 
nf bacleria. more informalion aboul spccilic rclationships belwcen differenl spc<.:ies of 
ha<.:lcria within hiolilms is la<.:king. 

i\ licrohia l ecology of hiofilms a nu cnvironmcnlalmi<.:rohiology has auvan<.:eu rapidly in 
lhe pasl dccauc wilh lhe advenl o f mole<.: o lar nnd microscopic lOols. cnabling resear<.:hcrs lo 
<.:haracterize and localc bncleria in lhe cnvironmenl. In silll hybridizalion lechniques using 
oligunucleotidc probes againsl lhe I (>S r RNA h ave hecomc common lo dc tccl and sluuy 
microurganisms in thei r natura l habitais (Amann ct a/., 1995). 

In lhis sludy we invesligaled lhe dcvclopmcnl of anaerohic biofilm usi ng a lahoralory 
reaclor. Wc were cspeci ally intcrestcd in comparing lhe organizali on of anacrohic cclls 
(parlicularly those lhnl are very common in uomeslic sewage sludge) in a hydrophili<.: 
(glass) versus a hytlrophohi<.: (polyprupylcne) surface. Bcsidcs lh is wc wanled lO lcsl lhe 
use of lhe mouilied rohhins dcvicc (MRD) as a reaclor lo ucvclop anacrobic biofil ms. 
rluorcscenl in sitrr hybriuizalion (I'ISH), with domain and group spcci fi c probes dircclcd 
againsl 16S ribosomnl RNA , wcre uscd lo quantify microhial composi tion in lhe hiofilm. 
FI SH and cnnfo<.:al laser scanning microscopy wcrc used lo elucidale spalial dislrihution or 
mi<.:robcs in lhe hiofilms. 
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Methods 

Cullurlng condltlons 

Two scts o f expcrimcnts wcrc carricd out, onc using thrcc purc mcthanogen cultores as sccd 
for the hiolilm development and thc othcr using cclls fro m an anaerohk mcsophil ic granu
lar sludgc from an upllow anacrohic sludgc hlankct n.:actur ( UASL3), uscd tu trcat dumcstic 
sewage. 

The three purc mcthanogcn cultures: Metlumobacterium fvrm icicrtm (DSM 1535); 
Ml'tlumosarta nmcilli (DSM 367 1) and tHetlwno.\·cudna lwrkai (DSM 800); were 
ohtained from the Dcutsche Sammlung von Mikrourganismcn (L3raunschwcig, Germany). 
Stock cultures wcre cultivated according tu DSM protocols (available on the internet) for 
30 days. Arte r this periml, 30 mi o f c a~.: h culture were puttogethcr in a chemostat containing 
41 O ml uf culture medi um containing 0.5 g/L NH4CI, 0.4 g/L K211 P0.1• 0.1 g/L MgCI2 · 
61-1 20, ll.05 g/L CaCI2 · 21120, I 0.0 mi/L o f a trace metal solu tion ano 1.0 mi/L o f a 0.1 % 
rcsazurin solut iun. Aftcr autodaving lhe media, I 0.0 mil L o f a vi tamin solu tion was addcd, 
plus I O mi/L o f a 5% Na2Sx9 11 20 solution. Thcse cclls wcn.: incuhatcd at 30"C for une 
month before beginning the expcriment. The medi um was enrichcd with 0.32 g/L methanol, 
0.68 g/L sodium formate and 4.1 g/L sodiurn acctalc. The trace metal solu tion containcd: 
4.5 g/L nitrilotriacetie ado. OS'i(l g/L res0.1 · 71-1 20 ,0.086 g/1. MnS0.1 · 1-1 20.0. 17 g/L 
CoC12 · (11-1 20, 0.21 g/L ZnS0.1 · 711p. 0. 19 g/L 1-1)303, ll.02 g/L NiCI2 anti 0.01 g/L 
Na2Mo04.2H20. The vitamin solution was composed of0.002 g/L hiotin, 0.002 g/L folic 
;Kio, 0.005 g/L thiamine-IICI, 0.005 g/L riho llav in . 0.005 g/L nicotinic acid, 0.005 g/L 0-
Ca-pantothenatc. 0.0 I g/L piridoxin-I-I CI, 0.000 I g/L vi tamin L3 12• 0.005 g/L lipoic ac id and 
0.005 g/L p-am inobcnzoic acid. Thc culture medi um and anaerohic procedurcs were based 
on Zimlcr and Kuch ( 1984) and Vawller ( 1995). The chemostat was kept at 30± 3°C with a 
li ~/C02 (X0:20) atmosphcrt•. 

The anacrohic granular sludgc studicd was ground hct'orc cu ltivation in onkr toobtai n 
l.'c lls in suspcnsion. Thcse cc lls werc inoculatco inl:!OO ml o f culture medi um, undcr anacru
bic condit ions as describcu prcviously. The carhon sourccs wcrc 1.36 g/L sodiu m acetate, 
1.1 O g/L sodium hutyralc. O.C1X g/L sou i um formate, 0.46 g/L ethanol and 0.32 g/L 
mcthanul. Thcsc cclls wcrt· incuhatcd al 300C for une munlh hct'ure heginning the 
exp.:ri ment. 

Olofllm roacl or and blofllm oonc tntlon 

13iolllrns were grown on S mm diarncter pulyprupy lenc nnd gla~s coupons inscrteu into the 
wall of a rnotlilicd Rohbins Dcv ice (MRD; Ruscska et ai., 1992). The MRD was connceted 
in a closcd loop to a chemostat containing thc cells. In lhe chemustat hcad space. N2/C0 2 
(70:30) was introduced fromtime to time to mninlnin anaerobic condi tions. Thc chcrno~tal 

was stirrcd and l'cd by adding the carbon sourccs every 4 tlays (with a syri nge), according to 
cach experi rnent. The Oow rale through lhe MRD was 9.6 mllmin . In the firs t experimcnt, 
bioli lms were grown by scedi ng lhe M RD with 1.3x I 0 10 ccll s (containing the thrce pure 
methanogen cultures) in a total volume (MRD+chemostnt) of 500 ml. Iliofilm fonnation 
was followed for nine days. In the secund expcrimcnt (with polypropylenc coupons on ly), 
hioli lms were forrncd by seeding the MRD with 6.6xl06 cclls of the anncrobic granular 
sludge in a tola! volu me (MRq+ chemostat) of 600 ml. In this case, biuli lm formation was 
followed for li tlnys. Coupons were remuved from thc MRD and analysed on 7th and 9th 
days for lhe experimcnt wi th purc cultures, and on 2nd, 4th, 9th and IIth days for lhe sccond 
cxpcrirncnt. Planktonic cclls frorn thc chcmostat were samplcd at time zero, 2nd. 7th and 
9th days (for lhe fin>l cxpcrimcnt ), and only attimc zero for thc sccond expcriment.l n bolh 
cxpcrimcnts thc chcmoslal ano MRD wcre mninlaincd at :no± 2u C. 



'- ·· 

•' 

•' 

Table 1 16S rRNA-targeted oligonucleotido probes for in situ hybridization 

Probe na mo OPD na me' Targot group nororencos 

EUB338 S-D-bact-0338-a-A-18 Bacteria doma in Amann cl ai., t 990a 

ARC9 15 S-D-Arch-09 15·a·A·20 Archaoa domain Amann ct a/., 1990b 

SRB385 S· Srb·0385·a·A· 18 SRB general group Amann cl ai., 1990a 

MC 1109 S·F·Mcoc· t t09·a·A-20 Mothanococ<~coao Raskin ct a/., 1994 

MB1174 S·F·Mbac· t t74·a-A-22 Mothanobactoriaccao Raskin c t ;1/., 1994 

MG 1200 S·O·Mmic· 1200-a-A-2 1 Mothanomicrobialcs Raskin el a/., 1994 

MSMX860 S·O·Msarc-060·a·A·21 Methanosarcinalos Raskin c l ai., 1994 

• OPD, oligonuclootide probo dat<1base (Aim cl a/., 1996) 

In silu hybrldlzallon 

Thc oligunuclcotidc probcs uscd in this study are listed in Tablc I. Pruhcs were 5' end 
labeled wi th rhodamine, cxc.:cpt for thc MSMX860 probe that was labcled wi th CY3. 

13ioli lm cuupons removcd from thc MRD, planktonic cclls rcmovcd fromthc chcmostat 
and purc mcthanogcn culturcs wcrc lixcd wi th 4rh, paraformaldchydc in phosphatc bullcrcd 
salinc sulution ( PI3S; 0. 13 M NaCI, 7mM Na211 P04• 3 mM Na2H 2PO~; pl-1 7 .2) for 12 h ai 
.t~c. Samplcs wcrc washcd twicc for 5 min in I'BS an ti storcd in 50% cthanoi/PI3S at - 20"C 
hc forc tl~l'. lnordcr to analysc hiolilm minl•hialull ll iHls it ion using FI SII. it was ncccssary 
to rl· mow the hioli lms from thc coup11ns' surfacc. In this case hiulilm samplcs wcrc tlis
pcrsctl (hctll'd orth callctl "tlispcrsctl bioli lms" ) by re~uspcntl i ng lhe samplc scrapcd from a 
coupon in I 00111 of U. I% Na- pyrophospha1c in PBS in a Thorton sonic bath (Thorton-1 npcc 
cktroni<.:a Lttla. SP. l3 razi l) for I O min. alk r lixation anti washing. Thcsc !\amplcs wcrc thcn 
stor<.:d in 501/í· l'lhanni/PBS as 1ksnihl·d ahllvc. 1\l iquots o f I pl wcn: spollctl ontn glass 
~l i1ks and tlricd for 20 min at45"C. Coating o f thc g lass si ides wit h gclatin was om iucd. Por 
thosc hinlilms that wcrc lixcd on thc cnu pon (i ntart h i o li lms), hcforc thc hyhridiza tion . thcy 
wcrc dricd for 30 min at 45°C in onk r to incrcase adhcsion to the coupon th roughmll thc 
hyhridizatinn protocol. Thcn. ali sam ples wcrc dchyd ratcd furthcr in 50%, XO% anti I 00% 
et hanol for threl' minu tcs cach. Thc purc mctha nogl' ll l'Uiturl'S wcrc hyhridizctl with thc four 
~pcrili<.: mctlwnogcnic prohcs in ortlcr to han· the positi vc anti ncgativc c.:ontro ls for thcsc 

prohcs. 
1-nr lhe EUB33X. t\RCIJ I5 and SRB3X5 prohcs. hyhridit.at ions werc pcrformcd follow

tng thl' protol'ol of Hahn c•t 11l. ( I1J1J2J. in IJ ltl o f hyhridi1ation hul'l'l:r (O.IJ lvl NaCI. 20 mlvl 
Tri~- 1-!CI (pl-1 7 .!. ). I O mlvl EDTi\, 0.0 I% SDS) and I p io f thc probc (final conccntrat ion o f 
::!5 mivl). Thc hyhritlit.atiuns wcrc ~.:a rried out in humid dwmhcrs at 45•c for 2 h. Thc 
hyhrid i1.ation ~tringency was adjusted hy adding formamitlc to thc hyhridization lmflcr 
(~0':? for ARCIJI5. 30% for SRI33X5, anti 0 '7< for EUI333X). Washing was ~.:arrictl out for 
~O min al 4X"C in hybridization buiTcr (diffcri ng only in thc NaCI ~.:unccn tration : 0.225 M 
for 1\ RCIJ 15 anti O.OXivl for SRI3385). For thc mcthanogcn i ~.: prohcs. hybritl izations wcrc 
pcrfnrmcd following thl' protoc11l of Raskin <'1111. ( 1994), in IJ ~ti of hybridization hu!Tcr 
(O.IJ i\'1 NaCI. 20 mM Tri ~- II CI (pl l 7 .2). 0. 1% SDS+40% forma mitlc). \Vashing wa~ ~.:arr i cd 

out at 37°C for 30 min in thc smne hybridizatiun huffcr. Slidcs wcrc washcd hric lly in 
tldl-1

2
0 to remove sa lts. staincd with I O )l i o f a 20 !Lg/111 so lution o f DAPI (4 ' , 6-tliamitlino-

2-phcnylindolc. s igma). washctl briclly in ddH !0. a ir tlricd, anti mountcd with a 
glyccroi/Pl3S (20/80) sulu tion wi th a pll <':!U. 

Samplcs wcrc cxaminl'd wi th an Olympus 13 H2-RFCJ\ lluorcsccn~.:c microscopc using 
111tcr sct UG-1 for DAPI ~ ta i nctl samplcs anti li ltcr I3 P545 for rhotlaminc and CY3 stai nctl 
samplcs. Ccll cou nts wcrc tlonc in accordancc with Snaidr l'l ai. ( 1997). for cach probc anti 
samplc. bctwccn 500 anti 1.000 Di\PI-stainctl cclls anti the respc~.:tivc hybridized ~.:clls in 

--
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I O to 20 indcpcndcn t microscopic lidds wcrc coutllcd. Dcpth studics on intact hiofilms 
hybrid izcu in thc abuvc manncr wcrc carricu uut un a lliorau MRC-1 024-UV with a Zciss 
ax iovcrl 1.4 I OOx cunfocal lascr-scanning microscope (CLSM). Serial confoca l images 
wcrc s.canneu at 0.1 H-0.36 ~1m steps and s:wed as a digi tal image. Thc image software uscd 
was lasersharp (vcrsion 2. 1 a) . 

Results and dlscusslon 

Flrst cxporlmont 

In lhe ex per i mcnt usi ng purc mct ha tlll!!CII l'Ui tu rcs thc ini ti a l iiHll'llhllll was esti matcd hascd 
on the chemostat composition in the lirst uay (Figure I). \Ve founu that the inm:ulu m was 
composcd of HS% Mellwnolmcleriumformicinun cells, detcctcd with the Ml31 174 prohc, 
aliO 15.2% (±26.4%) Melhano.\'clt'/(/ concilli aliO MC' Ihcmo.wrcina barkeri cclls, both ~CICCI

cd with thc MSMX860 prohc. Thc composi tion cha 11gcd signi ficnntl y. lnthc bcgin11ing thc 
i11m:ulum had 100% of archacal ce lls. 1\ft cr two uays this perccntagc dccrcnscd, sincc the 
EUB338 probe detcctcd 33.3% (±23.lJ%) of bacterinl ccl ls. The numbcr or cells dctcctcd 
with lhe EUB338 probe continucd to incrcnsc to 76.2% (±24.4%) 011 day 7. Thus, archacnl 
cell numbcrs decrc:tsed inthc chcmostat from I 00% (in thc bcginning) to 26.8% (±12.4%) 
on day lJ. Sincc the MRD was open undcr ascps is conui tion, to remove lhe eoupons. it is 
pus~i hl e that the contaminationramc fmm one o f lhe mcthanogen cultures. 

l3ased 011 probc hybridization. it scems thatthc hiofi lms dcvcloped aftcr sevcn and nine 
days are composed mainl y of arr haea l l'e ils (Figure 2). In thc an:haeal popu lation, 
Mellwnol>acleriumformicic·uml'ells (dc tcctcd with thc M131 174 prohe) prcuuminated in ali 
thc hio lilms. The relativc ahu nd<~llre o f thcse cells vnried from 40% (hiofilm on polypropy
lene roupon at day 7) to H7'7r (hio lilm on polypropylcnc coupon ai day 9). Cells hybrid izing 
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Fig ure 1 Microbial community composition in tho chcmostat attimo zoro (inoculum), chomostat 2d, 7d and 

9d (chcmostat altar 2, 7 and 9 days of experimental time), dotermined by in situ hybcidizaion. flelative 

abundanco oi cell membors o f lhe domains Bacleria (EUB338) and Arcl1aea (ARC915), thc sum of these two 

pcrccntagos (ARC9 t5)+(EUB38). and of two spocilic methanogonic probes: Mctllanobaclcrinccac 

(MB 1174) and Mctllnnosnrcinnlos (MSMX060). Tho rolat1vo abundanco valuos indica to lho pcrcontaoo of 

ono specific group of cells, rola tive to tho total DAPI stained population. The error bars indicate lhe standard 

doviations 
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Figure 2 Microbial community composil ion in dispcrsed biofolms after sevcn and nine days of incubation 

limo formed on polypropylone and glass coupon surfaccs. dotcrmincd by in situ hybridization. Relativo 

abundanco of ccll mombcrs oltho domains Bactcrm (EUB33B) nnd Archncn (ARC915), lho sum of lhoso lwo 

perccnlagcs (ARC915)+(EUB3B), and of lwo spccii1C molhanogonic probos: Mollumobactoriaccac 

(MB 11 7 4) and Mcthanosarcinalcs (MSMXB60). lhe relativo abundance valucs indicale lhe porconlago o f 

one specifoc group of cells, relativo lo lhe tola I DAPI slaincd populalion. lho error bars indica lo lhe slandard 

dcvial ions 

to MSiviXS60 pruhe, whi<.:lt iúcntilictlmcmhcrs o f the múer Mctlwllo.wrcillalcs, reprcsenteú 
a vcry small group in the hiolilms. This group accountcd for 0.3% to 2.4% of thc DAPI
staincd cells. and only Mctlrallo.ICI<'Itt mllcilli cclls wcrc obscrvcu. 1-t'!etlullw.l·môlw IJllrkeri 
celb. abo dctcctcú with lhe MS~v1XX60 proiH.:. wcrc nol prcscnl in lhe hiofilms nrter sevcn anti 
nine days of experimental lime. hulthcse cl'lb wcrc ohscrved aftcr two dnys of expcrimcnt in 
inlal:l hinlilms slaineu with DAPI. 13aclerial n.:lls wcrc also founú in lhe hiofilms hut in small 
pcrcentagcs. This group accnunlctl for 9.0':', (hiofilmon glass al'ter day 7) to 15.4% (binfilm 
on polyprupyknc on d:ty 9) of lhe Di\Pl-~taincd re lls. As menlioncd carlicr, these hnclcrial 
rclls Jid not hclnng to thc original inm;ulum. thcy are contaminants prohably dcrivcd from 
onc of the pure mcthanogen culturcs. Hnwcvcr, lheir prcsencc later in the expcrimcnt 
inuiratcs that once inthcchcmostatthey c:m estahlish thcmselves inthe hiofilms. 

Aftcr nine days o f experiment,the developcu hiolilms werc thin , with only two layers o f 
rells at some spccilic points, anu Jiu nnt covcr the entire coupon surface. No complete 
mLmolaycr covered the entire coupon, and are:~s free o f cells could still he observed. A IIth c 
thrce spccics (MI' tlw11osarcina barkeri, Met/uuwsaeta condi/i and Metlwnobactaium 
formicicum ) fountl colonizing lhe surfacc atthc heginning o f lhe two days were also found 
atthe end o f lhe incuhation pcriou. In lhe few spots where thickness w:~s ohscrved it was due 
to the presence o r Ml'tltmwbacterium formiricum cells that agglomeraled o ver cach othcr 
contributing to incrcased biolilmthickness. 

No differcncc w:~s obscn•cd hctwcen polypropylcne and glass coupons in tcrrns of 
hiolilm colonization. i\11 the three specics were found to colonize both surfaccs anti the 
avcrage number o f cclls per coupon were vcry si milar aftcr scvcn days ( I.Ox l 04 cc lls per 
glass coupon and J.4x I 04 cc lls per polypropylenc coupon, according to cell-count in two 
coupons). Aftcr nine tlays the number o f cells h:ttlnot dwnged significantly ( l.lJx I 0'1 cclls 
per gl:~ss coupon~ and 1.1 x I 04 cd ls per polypropylcne coupon) suggcsting that hiofilm 
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fonnalion swbilizcs a !'ter scvcn or nine uays. HowcYcr. to contirmthis. lon!!er l'\J'criment ~ 

are necdcd. 

Second expcrlment 

In lhe expcrirnenlusing cclls o f thl' anaerobic granular sluJgc lhe initial inocuh11n " :a~ ~~ti· 

rnated hascd onthc firsl day samplc. Wc fuund thattlll' inoeulurn \la~ cornp<,scJ ,,f 1 .~ . 7c; 

(± 7.7%) hactcria l and 93.3% (±(,.4'« ) archaeal crlb a~ dctcctcu "ith thc El ' U.t .~ 8 :-t nd 
ARCI.J 15 prohcs, respcctivcly (se c f-igure J). The percentagc o f cclls detccted " ith thl' SRB 
385 prohc wns vcry similar to lhe vnlue obtained with lhe EU B.D8 prohe. HerKe. ha~· t eri :t l 

cclls found here belong to lhe sul fale reducing bactcria 1 SRB I group. H o\\CI"Cr. f•'r the di<
persed hiolihn sa mplcd at li days. lhe SRB proportion 11. 7CJ ) was lo11 c r than thl' nurnh~r 

o f bacterial cells found ( 13.1l7r ). SRB ce ll s are very common in anaerobic reaçt•'r< during 
organic nwller degrmlation si ncc. togcthcr with lhe rncthanogens, they ca ta i ~ zc th;: tcmlinal 
stagcs o f the anacrobic mincrali ta tion o r organic compounus ( Raskin t'l ai .. l4lJ(i r. Stil l. 
according lo Raskin r i n/. ( 19Yií). rcccnt studics h ave f ou nu largc populations o f SRB in <u i· 
fate-depleted environrnents. fnth ose studies SRB activit~ ean hc rclatcd to protl'n r.:du,·ti <-n 
and acetale produetion and thus they can grow synt rophically with hydrogen· N fnnnatr · 
consurning rnethanogcns. elirni nat ing thcir nccd to reduce sulfatc. H011 C\ c r. in th,· r rc<cn( e 
o f sul fale, SRB canlcad to a compctition with methanogcn cells for common sub<tratcs. a..; 

hydrogcn o r formate. lnthe prescnt study. since lhe culturc medi um did not con ta in sul f ate. 
the SIUJ ecl ls prcscnt wcre prohahly worki ng as acelllgens or proton rcduccrs. ln this (3~c 

they wcrc not compcting wi th mcthanngcns. hut growing syntrophirally. \h' <t c.f thc 
arehaeal ce lls were memhcrs o r lhe fam ily Metanobcll'teriaet•ae. 5Íncc mo~ t h ~ bridized 
with rviB 11 74 probc atltl were rnorphnlogkally similar lll .l/c·rlrcmo/l,rctairmr ~ I' · Onl~ :' .l''l· 
(±14.1 7<·! ur thc archacal cclls hybriui zcd wi th the \ I S~ I X860 probc. altiH•ugh t'nl~ 
M rthwro.wrcina sp. likc cc lls wcrc dctccted . tlfctlrallocclccus- . . lfnlraltcHf• i · il!t"l· :mJ 
iVI rtlrano/n·(' l'il)(ll'fC'I'· likc cclls wcre not prcscnt in thc inoculurn or in th.:- Jc , ci•TCÔ 
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l=lgure 3 111icrobial communily composition in lhe inoculum and in rhe d•spersed biofo'ms fc r rr~; a':e· rt.o 
(biolifm 2 d), lour (biofilm 4 d), nine (biof•lm 9 d). and 11 (biofilm 11 d) days of e•perimental torr.e ::~ :e•"' · -ed 

by in si lu hybridizalion. Relalive abundance oi cell members oi lhe domains B acte11a (EUB338 3-d A ·era e a 

(ARC915), lhe sum ollhese lwo perccnlages (ARC915+EUB338). SRB group (SRB385'. a"c ~ · 'cu• 

specific mclhanogenic probes, U ethanobacleriaccae (MB 1174)./.fethanococC<Jceae IMC 11 C9 

Mctl•anomictabia /es (IAG 1200) and .\lell•ar•osafcinales (IASIAX860). The r e la tive abunda"C'? . ~ -~s 

indica te lho percent:~ge oi one specilcc group oi cclls, relal ive lo lhe total 0~1 stainc<J JX'P~'a : <" - TI-e e• ·c-· 

bars indica te lhe s landard deviations 



hio lilms sincc hyhridin llion with MCIIOIJ and MGI 21Jf) prohe~ (spcl· ili t· for lhl' family 

,\fi'lhwlncm'C'lll'l'llt' aml order Merlwnomicrvhia/es. respccti vc ly) wrts ncgali,·c . 
Uinlilms wcre abo predominantly formed hy mcmbcr~ tJf lhe l'amily 

MctlumohactrriatTtU' . As dctcctcd by thc f\·1 B 1174 probe, lhe rclal i ,.c nhundancc o f 
Mcrhtmohacteriacca<' ,·aricd from 74.6o/r (± 12.R7r) in hiolilms with twn days nf incttbation 
time to R5. 17r (±tl .l 17t J in hiolilms arter li days of incubation time . 1\k-lnhcr~ oi' lhe ordcr 
,\ft•thallosarcillales. dctcetcd by lhe MSMX8ó0 prohe. decrcascd in lhl' hiolilm during 
l'Xpcrimcntaltime. Thi~ group accounted for 11.7% (±21 .8%) o f the Dt\PI-stained ccll~. in 
biolilms aftcr two and four days of incubation. and decreased to 4.5 ~( t±7 .9CJ J and ~ . 8 ~"\· 

1±9.\l%) uf thc DAPI ·~laincd cells in hiolilms aftcr 9 and li days of incubation time . 

rcspcctivcly. Bactc rial cdls. dclcctcd hy thc EU B:ns probc. accountcd for 28.-Vf 1 ± l-t.IJ 1~ 1 

to 1.\. 1 '/'n (±9. 1 %) of thc DAPI-staincd ccll ~ . in thc biolllms aftcr ~ and li day~ nf 
incuhal inntime, respctt ivc ly. 

The principie of "prohe ncsting" (according to Raskin el ai .. 1994 1 is demonstrat~d h~ 

lhe r omhincd use of sn era I spccilk probcs anda general prnhc. Thc ~um t•f pcrccnt<Ígc ~ of 
ARC915 (;\rclwca dornain). EUK5 16 (Eucarra domai n) and EUB~~8 tBat'faia domain) 
~hould cqunl I 00. sincc ali knownlifc forms bc long to onc ofthcsc thrce domains I Woesc et 
a/., 1990). Alsn. tht• stun of the perccntagcs of MB 1174 (M erhmrobacteriaceael. 

I\ ISM XR60 (Metlumr• HIIÔIIIIIes). MG 1200 (MN/umomicmbialc.n anti MC li 09 
IM erhtnuwot ·t·act•tu•) ~ hou ld cqual perccntngc of ARC915 (t\n·/uwal. In lhe pre ~enl stud~ . 

lhe gcnn nl prolw -ncsting rcqnrrcmcnt (lhe Slllll o r J\RC915+EUIB~R shnuld cqurrl IOO"'r l 
was rca~onahly wclllll l' l for hiolilm samplcs afie r nine anti li dnys o f inl·ubatiun. Howc' l'L 
fo r samples of inocuh11n and hinfihn ~ alkr (\\o and four day~ 111' inru l'a lÍ01l tlw $ LIIIl ,,·as 
highL'I thrrn I 00' ·; . A pn,~ i h lc cxplanation is th:rt ~orne cc lls h~ hridizcJ "ith ARClJ I:' prnlx
' ' ithmll hcing mcrnlw r•. oft hc ,\ r-dwl'a dolllain Thcsl' are c:rl lcd fa i Sl' -po~ ili\'co; anti C<>uld 
IHI\T inrn::r ~t'd til(' AIH ''J 15 pcrn· ntrrgc. This h: polhes i ~ i ~ conl1rmcd 1': ,·crifyin~ th:llthe 
stllll nf lhe pcr,·c ntagr' nf lhe lonr spcrilk mct hanogenie prohcs C.\IB 11 7-1-1 1\!SI\ IXlk,ll+ 
Ml' IIO!J+M(i 1200), wid r <·ircumsctihc ali kno\\'11 mcsophi lic mcthaqogcns for lhe 1hree 
~nmplc •; lllL' nlioncd ahm c. wn~ lowcr thanthc 'alue fo nnd with ARC9l 5 probc. Sim·c cn' i . 
rnnmcntal n mditions did rHll fa,·or thc gnmt h of nonmcthanogenir Archaca l<'"Oremt' 
h a l11phi lcs. l hcrmoar idophi lcs. lhe A rclweog lohales. 1 h c l i'r11uwocmlr•s. nr11.J lhl' th,• r. 

rnophilcs placed in lhe ( 'rt·narl'hrlt'Oia Kint•dcH n). no :u chaL·:tl ccll~ nthl'r thannwthath1!-!l'll' 
., ,· rr cxpt' L' Ied In hc pll·~c nt inthis expcrimcnl (and inlhc an:~crobi c g r<~ nular ~ lucl ge used l. 
\n alternatÍ\ e hypothc,is is that thc pcrrc ntagc oi ce ll s hybridizcd \\Í lh thc four spt•citk 

ntc lhnll l't' ''IIÍt: prohc<. i ~ lowrr hcc:tu ~c unknown. non-mcth:rnu!!cnic arrhacrtl cclls are 
ptt'Sl'lll. SllfliHll ( lorr hb h~ pothcsi:-. n•nrcs lt <•ll tlhc facllhut a lllllllhct ufstud il·~ in di,crsc 
t•nvironnwnts fn11nd a wide di vl'rs it y nl unrll'snihcd nnnmrthano~t·nic ,\ r.-lr!l<'fl la.; 
1('\'i('\\l'd in r~nskin 1'1 oi .. Jl)l)()l Thc Slllll .. r lhl' rc:-.ull ~ c•hl:tinL·d h~ " ' ing lhe f<•lll 

ll' t: lhaiHl)!CIIk pr oiH:~. ''" ~ rc:lati vl'ly l'losc to lhe rcsulr nhtaincd \\i lh lht• .·l rchaca -·.pcc ilic 
pr ol•r fnr !\a mpll'~: : inonrlnm anel hioliims \\'ith 1wo and fl>tll drry' or ag,·. Fnr hi·.'lilm ~am · 

p ll'~. takcn alkr 9 o~nd l i tia ) s oi inn rhatinn rim.:. lhe P<'rú·ntagc of Ml311 7-! 

(,\ J.otlltmnlltlctcr ian •a('\ was hi ghct than thc ' al11c ohtailll·d "ith ARC'J 15. Pr ohabl~. in thi ~ 

r ast·, thr fn lsc · posili \ • · ~ PLUII ITd . showing o; ignal with tlw l\ 1111 17J p;0l'r In thic. <.lu d ~. 

I ~UK.'l i Cí prohc 1\'a ~ ' '' ' 111\ L'tl. ~int•• it wa' knm\ nlhatlhc anac ruhil. gr.n1UI.u ' ludge r nuld 
nnt cnntain Cor wou iJ l'ontai nonly a vcry small fract ion uf l cucarynlir ú ' ll5. 

f\licmscopic obsnvalitms revca lcd lhat hiolilms tl c\elopcd af1cr li Jrr ~ s of inr uhalion 
period werc nf tlllcvcn thickness 1\'Ílh arca' of mini mal or no surfan· l'L" c·racc and uthc·r 
arca~ wilh hi olil m thi d: nc ~~ of 7 O lo Y.O p m "' can b.:- '\tcn in Fig<~rc -t h~ us ing CLS.\1. 
Binlilms \Vere predominanll y l<•nncd hy M t·l lltl llohw·lr riurll · li l-;· n· ll <. pr ol!ably l :~cau' :' 

tlus !!rnup "<rs thc m <;-t al:undanl in thc i noculum a nó thc\c cc l b ''·\' I<' in\( th·ed 111 thc initi ;ll 
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F igure 4 Biolilm wilh 11 days lormnd over polypropyleae coupor1. Sampl~ Sl'l•ned w•lh 01\PI .\"-:l 'ie·n ed by 

CLSM <li a ·,ooo-lold rr•açJrrilicalion 

hiolilm rormalion. Rrsulls nhtaincd hy Rrtskin ('/c li. (! l)'}(l j ~li!!~t' ~ tlhal. \\ ichin :hl' p vup L'i '· 
hydrogcn- (or f01ma1c -) ulili ti ng mclhanog~n s. M ohcmc>lwctcria/t's haw ,-, t:nmpeliti\·e 

advantagc nvcr Mt·lhwwcocndes and ,\1, rlwnvmicro/nalr•.5 whcn thcre is no ~ulf,ll<' redur-

linn. t\ pos~ ibl c cause fc1r Ih i ~ rnmpl'lition pall~rn i~ a difkrcnrr in h~ drogcn- c t' f formatt' -) 
uli li zation kinct ic~ for lhe dilfc1c nt ·m clhanog·~n ic gn•ups. Thu~. lhe pn.•J,,minJiKC of 

Mclhanohac lcrium-likc cc ll .; in thc infJculttm ano in lhe anacro!>ic )!ranular <!udge. might 

hc cxplaincd hy this compclilinn paiiCl ll ~ince. in boi h c:J~e~. lhe growth md:um cliJ nol 
conlain ~ui fali.'. 

Conc lusion !i 
Rcsu:1-. showcd lhal lhe 1:11 rt' ~ Pl'l·ie~ ~ 1 udi•.".t . \fohrlllllhcl< lt'rll1111 ,, ,., ,! I• i.'lllll. 

tHNhr·IIIISOI'II/ omdlli and .lfr•tlrrmnJtrn·illll borkt•ri. cmllcl coinni 7.e l•· ··.;l g!,J •.~ and 

polyrt opyl<·ttr s ur! at·es . u nJt• r h !RD opn <ll inn c.J;:ditin n~. 11 • ·. a~ ;;pp:lr•'lll t'·::l i ll~ t ! ,· r the 
-:oncli t i·. li)S ""! hts ex pct illh'lll l i ter:: \'.{'I c llO di I fe l ::•.cc-. ntl\\ C:CII 11 ~ 1}! nplci li<. .::•:1 h :;di npltcJ

hi(' s wf;u c~ I'Oil\'Cining lhe: •! IC' hatH>)!e•ri;· c tl lonitati n n h~ Ih C''•' thn:l' '· t: l~: : t ~' :::11 ar~ ' rr~· 

nHHI<lOtl in ;n:ae: c •f'.u.: hinrcat 11 >I •;. Cclh •H i c i natc:ú I H"t: ~ r:1r.11 l.1r ~ I uci,!•.' ~!11'" '' , ,~,1 :o ~1:1•?t.! 

hit •li t<' •' n vc:r pol tllll fl) k nc· c·oliP<•ll '. Thr. pt c d t~min;~•l: \lr!l'atw::; . !: ·~;! '·':.!' 1 

M: : '•·wnl>t ll ·'rl i11m -l!k e n :ll , :•, clncrtll lll!'d h~ i11 'i1:1 h:- ltr :diz;:•iull i 11 • ,·n:w· :1 'i'Jfl<t•.'C'' ir~ 

}tnlh ,. , Pl' l i llh'l!l \, ,.. , ,\n nfh ·J tt :•t1d! I tl.1~ ''· \\f h~ ntti '"''lll ('!rh:l: .. ,\, ,·;:-ci ~~.\ ~ .. I! .. !'!'('.J' \'( 

•ni"H!J ·I n: nq \ttrl:tl'l'l"OV"' I\~ ~ ·t.' hring ~ ~ j,_;( P l. H''''t"'·\'L hit\J i lfli' .d!.~ nh--<; ri · .. l i .~:n .. u t'":t~~J 

lh:r!. i!,'\ DI 7 .O tn 1l.ll fllll . !I in li ltn :k\ t'lll!' ·IIC'l: 'L! IIC:t! ;h Í'llÍ;<Il'<! r lir:lh"· '• ' .. _.p, i .• :".\('1~1 -

1) ch .,ll ihut·~d ll\T I I hc; ' '(I II Jl<~ll , 1111 a· ·· .. 'l h r dh!<:l inn ',J •'111 l'\1'1 i it :l·· n: I!'. I . .. , . ,,j :. " '· dt<• r.•r
lll:tl ion qf i1 thick biolilm . . , l;r r,·~ul l ~ .; l• •i \',(' d th:ll Ih:: o!1·.•·.! llit' d ;_:.,blun'>; ., .. ;,_. ... '"!!'' lhrr 

\1 ol h th•. llun o,:M·<. oll 111 .1ÍI11! ;• !Hidi1al to11 a:uJ : \•llh•r;c! l;hçr ·., .tlõfiÍII:.: " "· '·' : • i"· ,;,~ •,;•il
ahk lt>ols In siud: an;u: rnhic bi• ·hhn ck. ,· lu plllt' t; l ; , • . J jff c· ;~"'· ki1uh ;,J ·ltj'!'•'" q · •ll'llóll~ . 

:\in>:' lhe ' " Pflllllll!:Jtl'riallw:. a sigoi liL:: nl ÍPII >.:r oll.' t' . ·;t tht• ,\;11!-'.ll' ·111! fi:!.: ,., ,, ,::·::,;\ •' I !hr: 

:til<H'I• •hic: ptor",~~~ i11 a11arrnhi\' li ~cr! liltn r•·ac!· •r·:. l'<f' c;;p,•; t !iq: tl•i •. ·!;o.l; prn\id~d ;1 

o(uod p~:•~ pt'• ·ti\'r. l i tr lhe i\ 11<1> u·:l' in qthh'' ut badet!:ll .idh ·-ton an.~ it •tH:•· ,J ,· ,.:I.'~·ll!·:n l 

o f ;JJ tac·mbit hioti hn~. 

Ac lwowltH.Iuements 

\\';- lh;o uk F:\PESP (Sàc• l'mdn Rr• (•:lfdl S\l rp• ·n F.•rJJ:clatu' t' l i"r 'llfll'<lrl c I thi' rc ~.:atdi 

tlu :n • ·~l: ~rantl'!Cl . lJt,/Ollll~) 1. !·cdnal td t·dic" ' ~c: l· ·•:• l fli ~ .< c• P·!ldn. i'ar:i: · .l' ;, P;c.J L'r. 

Renato M1111ara inr I lu· 11 ~L' oi ( '!.Sl\1 11n•t . IJ1. Fa;,JI li ( hl!tdhr.• ·:•Jd f)J i •:.!.• l ~t"t'r fo.•r 
(IH~ i· ,., Íl i l::tiH: aciÍll)! nf Ih C.: 111,111U <, t.:rÍpL 
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Comparison of anaerobic biofilms microbial composition 

developed on two different surfaces using Fluorescence in situ 

hybl'idization 

Juliana C. Araujo,~' Renato Mortara/ José R. Campos,1 and 

Rosana F. Vazoller1 

Dcpartmento tlc Hitlraulica c Saneamento, Univcrsitlatlc Jc São Paulo tUSP). Escola Jc Engenharia de Sdo Carlos, I\ v. 

Trabalhatlor São Carlcnsc, 400, Silo Carlos-SP, 13566-590 1 und Departamento de Microbiologia, lmunolo@.in c 

Parasitolo@.ia, Escola Paulista Jc Medicina, UFESP. Rua 13otucatu !!62, São Paulo-SP. 0~023~2.1 13 rnzil. 

Fluorescencc in situ hybridization (FISH) with domain and group specific probes that larget 

intracellular 16S rRNA and confocal laser scanning microscopy (CLSM) wcre used to invest igate 

the microbial composition of anaerobic biofilrns developed on both polypropylene (hydrophobic) 

and glass (hydrophilic) surfaces. Cell s from an anaerobic granular sludge, were used to seed an 

anaerobic biofilm reactor containing both surfaces and biofi lms were allowed to develop for 22 

days. Biofilm and inoculum samples showed nearly the same microbial composi tion, both were 

dominated by hydrogenotrophic methanogenic Archaea related to the Methanobacteriaceae as 

detected by the specific probe (MB 11 74). This group accounted for 44 to 90% of the DAPI-stained 

cells and morphologically resembled Methanobacterium and Methanobrevibacter. Cells detected 

with the Methanomicrobiales speci fíc probe (MG 1200) accounted for 2- 18.0% of the DAPI-

stained cells in the inoculum and 0. 1-2.0% in the biofi lm samples. These cells were 

morphologically similar to Methanospirillum, also a hydrogenotrophic methanogen. No cells were 

detected by the Methanosarcinaceae specific probe (MSMX860). Cells which hybridized to the 

Bacteria specific probe (EUB338) accounted for the remaining 3- 18% of the DAPI-stained cells. 

The resu lts showed that the hydrogenotrophic methanogcnic Archaea cells which predominated in 

the inoculum and also dominated the biofilms that developed on both surfaces (glass and 

polypropylene). Ou r data suggest that the hydrophobicity o f the support material did not influence 

the development and lhe microbial composition of anaerobic biofílms. 

* Corresponding author. Mailing address: Departmcnto de Hidrnulica c Saneamento, Universidade de São Paulo (USP), Escola de 
Engenharia de São Carlos, Av. Trabalhador São Carlense, 400, São Carlos-SP, 13566-590,13rnzil. E-mail: juli.calabria@ ig.com.br. 
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Anaerobic microbial communities have been extensively investigated using conventional 

microbiological techniques, including selective enrichments, pure culture isolations, most 

probable number est imations, and phenotypic characterizations. However, the limitations of 

these techniques has meant that natural and engineered anaerobic systems remain poorly 

understood (39). More recently, molecular biology techniques have been used to circumvent 

some o f these limitations. 

Fluorescence in situ hybridization (FISH) with rRNA-targeted ol igonucleotide probes has 

become, over the past decade, a much-used tool to detect and study microorganisms in their 

natural habitats (5). The use of l6S and 23S rRNA sequences has been especially valuable 

since ribosomes are ubiquitous, may be present in high numbers, and sequence divergences 

reflect phylogenetic relationships. Thus, very general or very specific probes can be designed 

to target various taxonomic leveis from domain to species. Molecular tools and particularly 

FISH, are valuable techniques in probing wastewaters treatment systems for their potential to 

identi fy and quantify microbial populations throughout the different layers of a biofilm in a 

rapid and precise way wi thout cell cultivation. FISH has been previously used to detect 

specific groups of Bacteria and Archaea in order to characterize microbial populations in 

anaerobic biofílms (4, 6, 39) and anaerobic granular sludge ( 19, 20, 32, 45). FISH combined 

with confocal laser scanning microscopy have been used to examine the spat ial distribution of 

ce lls in a variety ofstudies (6, 24, 35, 44). 

In this study FISH was used to quantify the microbial community of anaerobic biofilms 

fonned on polypropylene and glass surfaces in a biofilm reactor. We were particularly 

interested in comparing the biofilm microbial composition on a hydrophilic (glass) versus a 

hydrophobic (polypropylene) surface. 
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MATERIALS AND METHODS 

lnoculum prcparation for biofilm dcvelopmcnt. Anaerobic cells were sampled from a 

mesophilic granular sludge from an anaerobic sequential batch reactor treating a synthetical 

wastewater which mimics sewage composition. Granular sludge ( 150.0 ml) was crushed 

before cultivation and inoculated in a serum bottle nask (2 liter capacity) with 850 ml of 

sterile culture medium as described elsewhere (49, 55). The trace metal and vitamin solutions 

were prepared as described previously (6). Culture medium contained 0.5 g/L NH4Cl, 0.4 g/L 

K2HP04, 0.1 g/L MgCl2.6H20, 0.05 g/L CaCb.21-h0, I 0.0 ml/L o f a trace metal solution, 1.0 

mi/L o f a 0.1% resazurin solution, I 0.0 mi/L o f a vitamin solution, I O ml/L of a 5% 

Na2S.9H20 solution, and IOml/L of a 10% NaHCO_~ solution under N2-C02 (70/30, vol/vol) 

atmosphere. The tinal pH was 7.0. Media was enriched with 2.7 g/L sodium acetate, 1.1 O g/L 

sodium butyrate, 0.68 g/L sodium formate, 0.96 g/L sodium propionate, 0.46 g/L ethanol and 

0.32 g/L methanol as carbon sources. The sludge nask cultivation was kept at 30 ± 3°C with a 

N2/C02 (70:30) atmosphere for 143 days without shaking. During ali the incubation period 

cells were fed once a week by adding the carbon sources (the same amount every time as 

mentioned above). Cells growth and activity were checked by measuring methane production 

in the biogas. On the day before beginning the experiment the anaerobic cell culture (720.0 

ml) was transfcrrcd to a sterile culture vcsscl (I li ter capacity). 

Biofilm reactor and biofilm generation. Bioftlms were grown on 8 mm diameter 

coupons o f polypropylene, a hydrophobic surface with the water contact angle o f 93 ± 2° (50, 

51) and glass, a hydrophilic surface with the water contact angle o f 12 ± 2° (26), inserted into 

the wall o f a bioftlm reactor called "modifted Robbins Device" (MRD; 31, 41) connected in a 

closed loop to a culture vessel containing the inoculum (Fig. I). The MRD was seeded with 

3.3 x 10 11 cells in a total volume (MRD+culture vessel) of 720 ml. Media was pumped 

through the MRD at 9.6 ml/min. The culture vessel was stirred continuously, gassed 
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periodically with N2/C02 (70:30) to maintain anaerobic conditions and additional carbon 

sources (as above) were added every 4 days. 8oth MRD and culture vessel were maintained at 

33°C. Glass coupons were removed from the MRD and analysed on I st' 6th and gth days , while 

polypropylene coupons were taken at I ~', 5t1\ gth, 15th and 2211
d days. Al each sampling day, 

two coupons were removed from the MRD and analysed; one biofilm was left intact and the 

other was removed from the coupon surface. Planktonic cells from the culture vessel were 

sampled at time zero and on I 5', 9th, I 5th, 20th and 22nd days. 

Oligonucleotides. The oligonucleotide probes used for FISH are listed in Table I. Probes 

were 5' end labeled with rhodamine, except for the MSMX860 probe, specifíc for the family 

Methanosarcinaceae that was labeled with Cy3. For each sample, two negative controls were 

used: one of these controls was performed to assess nonspeciftc binding with rhodamine

labelled probe NON338, and the other, leaving out the probe, was used to monitor 

autofl uorescence. 

FISH. Biofilm coupons and planktonic cells from the culture vessel were fíxed with 4% 

paraformaldehyde in phosphate buffered saline (PBS; 130mM NaCI, 7mM Na2HP04, 3 mM 

Nal-hPOo~; pH 7.2) for 12 h, at 4°C. Samples were washed three times for 5 min in PBS and 

stored in 50% ethanoi/PBS at - 20°C until used. In order to analyse and quantify bioftlm 

microbial composition using FISH, it was necessary to remove the biofilms from the coupon 

surface. For this, bioftlm samples were dispersed by suspending the sample scraped from each 

coupon in I OOJ..d o f O. I% Na-pyrophosphate in PBS in a Thorton sonic bath (Thorton-fnpec 

eletronica Ltda, SP, Brazil) for I O min, after fíxation and washing. Aliquots of l ~ti were 

spotted onto glass si ides and dried for 20 min at 45°C. Coating of the glass si ides with gelatin 

was omitted. For those biofílms that were fíxed on the coupon, intact bioftlms, before the 

hybridization, they were dried for 30 min at 45°C in order to increase adhesion to the coupon 

throughout the hybridization protocol. Then, ali samples were dehydrated further in 50%, 
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80% and I 00% ethanol for three minutes each. For biofilms formed on glass and 

polypropylene coupons after the I st day, the EUB338 values found were determined by 

hybridizing the intact biofilms on the coupon. Hybridizations were performed as described 

previously (6, 38). For the probe NON338 (an antisense EUB338 probe), hybridization was 

performed at 46° C for 1.5 h with the same hybridization and washing buffers as that used for 

ARC915 probe ( 18). Double probing was performed using both MB 1174 and ARC915 probes 

in the same well, to enhance signal intensity and minimize problems of low rRNA content or 

reduced target availability. In this case, the probe requiring a higher concentration of 

formam ide (MB 1174) for higher stringency was hybridized and washed first , followed by the 

probe for the second hybridization (ARC915). After hybridization, slides were stained with 

IO)ll ofa 10 ~tg/ml solution ofDAPI (4' , 6-diamidino-2-phenylindole, sigma), washed brietly 

in ddH20 , air dried, and mounted with a glyceroi!PBS (20/80) solution with a pH ~ 8.5. 

Samples were examined on an Olympus BH2-RfCA fluorescence microscope using filter 

sets specific for DAPI or rhodamine (and Cy3). Cell counts were done after image capture on 

a 17-inch color screen using a color digital camera set (Olympus U-PMTUC) at exposure 

times of 0.08 s for phase-contrast and 0.5-4 s for epitluorescence. Digital images of 

rhodamine and DAPI-fluorescence from the same microscopic fíeld wcre taken and 

temporarily stored before counting. For each sample, standard errors of the mean (SE) were 

calculated after arcsine transformation of the data (36, 53) based on enumerating at least lO 

microscopic fíelds per well , or from 500 to l ,000 DAPI-stained cells. Counting results were 

always corrected by subtracting values obtained with the probe NON338. For the intact 

biofilms, total cell counts were done in 20 microscopic fields for each coupon. Depth studies 

on intact biofilms, hybridized or only DAPI-stained as described above, were done only for 

biofilms developed on polypropylene coupons. They were carried out on a BioRad MRC 

I 024UV confocal system coupled to a Zeiss Axiovert microscope using a 1 OOx 
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Planapochromatic oil immersion 1.4 NA objective (CLSM). Serial confocal images were 

collected by Kalman averaging 5 frames (512x512 pixels) at 0.18 - 0.36 11m steps using an 

aperture (pinhole) of 2.0 mm maximum. The image acquisition and processing software was 

lasersharp (version 2.1a). 

RESULTS 

Culture vessel composition. On the day before beginning the experiment, the atmosphere 

of the sludge nask was measured and accounted for 73.0% of methane composition. 

Therefore, methanogenic Arclwea cells in the culture vessel were active and thus were able to 

bc tested in the MRD. Thc inoculum was composed of 3.0% (SE- 1.0%, n=13) bactcrial and 

95.0% (SE= 7.9%, n= 12) archaeal cells as detected with the EUB338 and ARC915 probes, 

respectively (Fig. 2). The number of bacterial cells detected with EUB338 probe varied from 

3.0% (SE= 1.0%, n=13) on the beginning, to 17.0% (SE=2.0%, n= 15) o f the DAPI-stained 

cells on day 9 and stabilized around this value ti li the end of the experiment. The majority o f 

the archaeal cells (around 44 to 90% of the DAPI-stained cells) were members of the family 

lvfethanobacteriaceae since most hybridized with MB 1174 probe and morphologically 

resembled Methcmobacterium and Methanobrevibacter. The remaining archaeal cells were 

members of the arder /vletlwnomicrobiales (lvlethanogenium relatives) detected by MG 1200 

probe, comprising around I 0.4% (SE= 2.0%, n= 12) at the onset decreasing to 3.0% 

(SE= 1.1 %, n= li) o f the DAPI-stained ce ll s on day 22 and these cel ls resembled 

Methanospirillum. Using lvlethanosarcinaceae specific probe (MSMX860) cells were not 

detected, although very few cells morphologically simi lar to Methanosaeta were observed in 

the culture vessel. Probably they occurred under the FISH detection limit which is 104 

cels.mL-1 (5). The hybridization to the /vlethanococcaceae specific probe (MCII09) was 

negative for ali samples and thus is not shown in Fig. 2. The percentage o f cells detected with 
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the SRB385 probe, specific for the delta subdivision sultàte reducing and mesophilic bacteria 

(SRB-group), did not change significantly during experimental time. SRB group accounted 

for 5.0% (SE= I.O%, n=IO) at the onset decreasing to 3.0% (SE= 1.0%, n=ii) ofthe DAPI

stained cells on day 22. The remaining bacterial cells which hybridized with EUB338 probe 

were rod-shaped cells with terminal spore (Fig. 3). 

Biofilm composition. Based on probe hybridization, the biofilms developed in the course 

o f ou r experimental conditions are composed mainly o f archaeal cells (Figures 4 and 5). The 

hydrogenotrophic methanogenic Archaea related to the Methanohacteriaceae prevailed in ali 

the biofilms. This group accounted for 43.0% (SE=3.7%, n= 15) to 99.6% (SE=2.8%, n= 9) of 

the DAPI-stained cells and morphologically resembled lvlethanobacterium and 

Methanobrevibacter. Another hydrogenotrophic methanogen were detected with 

Methanomicrobia/es specific probe (MGI200). These cells were morphologically similar to 

Methanospirillum and represented around 0.3% (SE=0.2%, n= 8) to 2.2% (SE=0.7%, n= I O) 

ofthe DAPI-stained cells. No cells were detected with the Methanosarcinaceae specific probe 

(MSMX860), although very few ce lls resembled Methanosaeta were observed in bioftlms 

developed after 5, 9 and 15 days o f experimental time. 

Bacterial cells percentages detected by the EUB338 probe changed significantly in the 

biofilms during the experimental time. The biofilm formed after the I st day on polypropylene 

coupon was composed of 19.0% (SE=l .4%, n=20) o[ bacterial cells while in the biofilm on 

glass were detected only 3.2% (SE=0.8%, n=l6) of the DAPI-stained cells. Biofilms 

developed after 5 and 6 days of experimental time, respectively for polypropylene and glass 

surfaces showed the greatest numbers for Bacleria, 16.0% (SE=2.0%, n=9) and 14.5% 

(SE=3.0%, n=9) of the DAPI-stained cells, respectively. For biofilms developed after 9 (on 

both polypropylene and glass surfaces) and 15 days no bacterial cells were detected, while in 

the 22 day old biofilms they accounted with 7.6% (SE=2.3%, n=l4) of the DAPI-stained 
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cells. The SRB cells detected with SRB385 probe were present in the biofílms in small 

amount. They accounted for 4.0% of the DAPI-stained cells for biofilm developed after 6 

days on glass surface to 1.0% of the DAPI-stained cells for biofilm on polypropylene at the 

2211
d day. 

Biofilm examination. Microscopic exams revealed that biofilm development on both 

surtàces began as isolated patches of cells randomly distributed over the coupon. CLSM 

exams revealed that biofilms developed after 5, 9 and 14 days of incubation period were of 

uneven thickness with sites covered by a few cells next to areas where the biofilm attained a 

thickness of 2.8 J . .un, 7.0 to 15.0 )..lm and 4.0 to 5.0 )..ltn , respectively. Furthermore, in the 5-

day-old biofilm bacterial cells (detected with probe EUB338) were present over the whole 

biofilm depth (data not shown). Biofilms developed on polypropylene after 22 days were the 

thickest , which was around 22.0 )..lm, but areas with 7.0 11m were also observed in the same 

coupon (Fig. 6). Also, even after 22 days biofilms did not cover the entire surface and were 

not compact, empty spaces resembling pores were observed (Fig.6). 

DISCUSSION 

FISH procedure was very efficient to evaluate the microbial community of the culture 

vessel and biofilm samples developed over 22 days. Biofilm and culture vessel samples 

showed nearly the same microbial composition, both were dominated by hydrogenotrophic 

methanogenic Archaea relatcd to the lvfethanobacteriaceae as detected by the specific probe 

(l'v1Bll74) (figures 2, 4 and 5). This group accounted for 44% to 90% of the DAPI-stained 

cells and morphologically resembled !11/ethanobacterium and lvfethanobrevibacter. Cells 

which hybridized to the Bacteria specific probe (EUB338) accounted for the remaining 3-

18% of the DAPI-stained cells. These bacterial cells whiéh are rod-shaped with a tenninal 

spore (Fig. 3) could be members o f the genera Clostridium, since it includes species o f spore-
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forming bacteria. They might be fem1entative or obligate proton reducers bacteria oxidizing 

butyrate or propionate, since both organic compounds were added to the culture vessel. 

The principie of "probe nesting" (38) is demonstrated by the combined use of severa! 

speciiic probes and a general probe. The sum o f the percentages o f MB 1174 

(lvlethanobacleriaceae), MSMX860 (lvletlwnosarcinaceae), MG 1200 (Methanogenium 

re1atives) and MC1109 (Methanococcaceae), which circumscribe ali known mesophilic 

methanogens, shou1d be equal to percentage of ARC915 (Archaea). In the present study the 

sum of the percentages of the two speciftc methanogenic probes was relatively close to the 

result obtained with the probe ARC915 for ali the culture vessel samples, except for the one 

obtained on day 22 (Fig.2). In this case, the sum (81%) was much higher than the ARC915 

.. value ( 48.3%), indicating that some cells hybridized with MB 1174 probe and did not 

hybridize with ARC915. This could be related to the fact that methanogenic Archaea cells, 

morpho1ogically resembled Methanobacteriwn and lvlethanobrevibacter, showed a very weak 

fluorescent signal with ARC915 and with MB 1174 in separate hybridizations, and sometimes 

they could not be counted. However, in order to improve this signal and eliminate problems 

with target availability we did double probing using simultaneously MB 1174 probe (ftrst) and 

ARC915 (second); hence ali the members of the family lvfethanobacteriaceae could be 

detected. But, for those archaeal cells hybridized only with ARC91 5 probe, the fluorescent 

signal could not be improved. Thus it is likely that the archaea1 cells percentage for the 22nd 

day sample was similar to MB 1174 percentage (77.6%, S.E.=8.7%) 

For bioftlm samples developed after 5, 6, 9, 15 and 22 days of incubation time the sum of 

the percentages o f the two specific methanogenic probes (MB 1174 + MG 1200) was almost 

equal to the value found with ARC915 probe (Figures 4 and 5). Then, the principie o f probe 

nesting (38) was reasonably well met for these samples. It is worth noting that the 

experimental conditions did not favor the !,TfOwth of nonmethanogenic Archaea (extreme 
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halophiles, thermoacidophiles, the Arclweoglobales, the Termococca/es, and the thermophiles 

placed in the Crenarchaeota Kingdom). Thus, no archaeal cells other than methanogens were 

expected to be present in this experiment, or in the anaerobic granular sludge used as 

inoculum as well. rt is also important to mention that probably nol ali bacterial cells were 

detected by the EUB338 probe. Recent reevaluations o f probe EUB338 coverage based on ali 

publicly available 16S rRN!\. sequences, indicated that important bacterial phyla, most 

notably the Planctomycetales and Verrucomicmbia, as well as severa! green non-sulfur 

bacteria and members o f the candidate phylum OP li are missed by this probe ( 12). Ali the 

Planctomycetales species already described are freshwater or marine bacteria (23, 42) but 

members of this phylum were detected in activated sludge (9, 33, 47) and in terrestrial 

habitats (28, 54). Members o f the phylum Verrucomicrobia occur in aquatic environments 

(22,43,47,56), sediments (52) and also in soi ls ( 15, 25, 28). In a biofilm sample from a 

wastewater treatment plant ( 48) around 68-90% o f the DAPI-stained cells were detected with 

the EUB338 probe. Thus, around I 0% could be members o f the phyla Planctomyceta/es 

and/or Vernu;vmicrvbia in this speciíic sludge or could be members of lhe Archaea domain 

since ARC915 probe was not used in this study. In another biofilm sample from a sewage 

treatment plant, nearly ali 0!\.PI-stained cells were detected by in situ hybridization when the 

three probes, EUB338, EUB338-II, EUB338-III, were applied in combination ( 12). In the 

present study, except for samples: plancktonic cells on days 9 and 22, biofílms on day 6 

(developed on glass) and 9 (developed on both surfaces), for ali the others the sum of the 

Bacteria- and Archaea- specific probe counts were around 100% or even greater (Figures 2, 4 

and 5). Therefore might be unlikely that members of the phyla Verrucomicrobia and 

Planctomycetales were present in our samples, since in the inoculum and in the first two days 

o f the experiment, I 00% o f the DAPI stained cells were detected with probes ARC915 and 

EUB338. 
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No significant difference was observed between hydrophobic (polypropylene) and 

hydrophilic (glass) surfaces in tenns o f biofilm microbial composition, as shown in Figure 4 

and 5, respectively. The hydrogenotrophic methanogenic Arclwea cells which predominated 

in the inoculum and also dominated the biofilms that developed on both surfàces (glass and 

polypropylene). Therefore, the hydrophobicity of the support material did not influence the 

development and the microbial composition of anaerobic biofilms as one could expect 

considering previous observations (50, 51) that hydrophobic surfaces favor adhesion o f 

methanogenic cells. Attachment studies o f tissue cells o f severa I types ( 1 O, 21, 30) have 

indicated that many show a preference for negatively charged, hydrophillic surfaces, in 

contrast to what was found in reference ( 17) and contrary to what is expected i f e1ectrostatic 

and dispersion forces are the dominant factors in cell adhesion ( 17). Thus, our results are in 

agreement with the conclusions of other studies (7, 8) that showed that the initial processes in 

biofilm fonnation often depend more on the roughness than on hydrophobicity or the charge 

ofthe solid surface. 

8oth archaeal (hydrogenotrophic methanogens) and bacterial cells were colonizing the 

surfaces and were distributed throughout the biofilm. Thus, the structure of the anaerobic 

biofilms developed in this study is different and can not be compared with that observed for 

granules (44). They observed that mesophilic and tem1ophilic granules showcd a multiple~ 

microbial~layer stnrcture in which the outer layer was dominated by bacterial cells and the 

inner layer consisted mainly o f archaeal cells. 

CLSM examinations of the anaerobic biofilms developed in this study revealed that they 

were o f uneven thickness and had pores (Fig. 6) These features are consistent with the water 

channel model described by Costerton et ai ( 11 ). The existence o f an intricate system o f 

channels has already been demonstrated in anaerobic biofilms through electron microscopy 

examinations using thin sectioning techniques ( 40). Methanogenic biofilms produce vast 
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amounts o f gas, which might have caused the sponge-like structure ( 13 ). Channel structures in 

biofilms may facilitate the transport o f nutrients between the bulk solution and the inner deep 

layers ( 13,27). 
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Table l. 16S rRNA-targeted oligonucleotide probes for in situ hybridization. 

Probe name OPD name* Target group Sequence (5' to 3') Reference 

NON338 S-D-bact-0338-a-S-18 Negative control ACTCCTACGGGAGGCAGC 29 

EUB338 S-D-bact-0338-a-A-18 Bacleria doma in GCTGCCTCCCGTAGGAGT 2 

ARC915 S-D-Arch-0915-n-A-20 Archaea domain GTGCTCCCCCGCCAATTCCT 46 

SRB385** S- Srb-0385-a-A-18 Gram-negative SRB CGGCGTCGCTGCGTCAGG 2 

MCII09 S-F-Mcoc-1109-a-A-20 Melhanococcaceae GCAACATAGGGCACGGGTCT 37 

MBII74 S-F-Mbac-1174-a-A-22 Mellumobaclerlaceae TACCGTCGTCCACTCCTTCCTC 37 

MGI200 S-0-Mmic-1200-a-A-21 Me1hm1omicrobiales CGGATAATTCGGGGCATGCTG 37 

(Melilanogeniwn 

relatives) 

MSMX860 S-F-Msarc-860-a-A-21 Melhanosarcinaceae GGCTCGCTTCACGGCTTCCCT 37 

* OPD, oligonucleotide probe databasc (1). 

**Severa( nontarget organisms share the target sequence of this probe for gram-negative sulfate-reducing 

bacteria (4 ), while some target organisms (e.g., Desulforhabdus amnigenus) have severalmismatches with the 

probe (34). 
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FIG. l. Modifíed robbins device and culture vessel. 
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FJG . 2. Microbial community composition of the planktonic cells in the culture vessel during 

the experimental time. Time zero shows the inoculum composition. Percentages of DAPJ-

stained cells detected by FISH with probes for Archaea (ARC9 15), Bacteria (EUB338), 

lvfethanomicrobia/es relatives (MG 1200), At/ethanobacteriaceae (MB 11 74 ), SRB group 

(SRB385) and the sum of the percentages of ARC9 15 and EUB338. Bars indicate standard 

erro r (11 ranged from 1 O to 15) . 
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FIG. 3. Epifluorescence micrograph of the planktonic cells from the culture vessel at the 9th 

day. CeHs were stained with DAPI. The rod-shaped cells with terminal spore can be observed 

in the upper left comer ofthe micrograph. Bar = 5 )..liTI. 
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FIG. 4. Microbial community composition in biofílms fonned on polypropylene coupons. 

Percentages of DAPI-stained cells detected by FISH with probes for Archaea (ARC915), 

Bacteria (EUB338), Methanomicrobiales (MG 1200), Methanobacteriaceae (MB 11 74 ), SRB 

group (SRB385) and the sum of the percentages of ARC915 and EUB338. Bars indicate 

standard error (n ranged from 9 to 14). 
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FIG 5. Microbial community composition in bioti lms formed on glass coupons after six and 

nine days of experimental time. Percentages of DAPI-stained cells detected by FISH with 

probes for Arc/wea (ARC915), Bacleria (EUB338), lvfethanomicrobia/es (MG 1200), 

i\lletltanobacteriaceae (MB1174), SRB group (SRB385) and the sum of the percentages of 

ARC915 and EUB338. Bars indicate standard error (11 ranged from 9 to 15). 

FIG.6. Confocal laser scanning micrograph of a 22-day-old biofilm formed on polypropylene 

coupon. Sample stained with DAPI. Bar indicates 10 ~tm. Biofilm thickness was about 6.0 to 

7.0 ~m as measured by CLSM. 
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Abstract The development of anaerobic biofilms using a modified robbins device was 

investigated. The at1achment behavior of three methanogenic Archaea and others 

anaerobic cells to a hydrophobic (polypropylene) anda hydrophilic (glass) surfaces was 

compared. Two sets of experiments were carried out, one using three pure methanogen 

cultures as seed for the biofilm development, Methanosarcina barkeri, Methanosaeta 

concilii and Methanobacterium formicicum and the other using a mixed microbial 

population from an anaerobic mesophilic granular sludge. Methanosarcina barkeri and 

Methanosaeta concilii cells were found colonizing both hydrophobic and hydrophilic 

surfaces in the beginning (2-day-old biofilm) and at the end of the experiment (7- and 9-

day-old biofílms). Furthermore, mixed culture biofilm development on polypropylene 

(hydrophobic) and glass (hydrophilic) coupons showed no differences between the two 

support materiais concerning the number of cells at1ached and colonjzation time. The 

average number of attached cells/mm 2 was almost similar after 5 days, 7.1 x I O 

cells/mm2 ofthe glass coupon and 9.9 x 10 cells/mm 2 ofthe polypropylene coupon, and 

after 9 days, 6.3 x I 02 cells/mm2 o f the glass coupon and 7.2 x I 02 cells/mm2 o f the 

polypropylene coupon. Confocal laser scanning microscopy examinations of the mixed 

culture biofilms revealed that they were of uneven thickness, heterogeneous and had 

pores. Our data suggest that surface hydrophobicity has no major impact on the 

adhesion o f methanogenic Archaea cells and on the development o f anaerobic biofilms. 

Introduction 

Biofílms occur tn virtually any system where microorganisms are present. Hence, 

scientists in rather different fields (biofouling, biocorrosion, bioconversion, medicine, 

limnology etc.) have been studying biofilm growth (Yan Loosdrecht et ai. 1995). In 

bioconversion fíeld , biofílm formation inside reactors is very important in order to 

uncouple solid and liquid retention times enabling the treatment of more waste in a 

smaller space and within a short time. The performance o f the reactors was shown to be 
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partly dependent on the support material (Coop and Kennedy I 983 ; Van den Berg and 

Kennedy 1981 ; Wi1kie and Co11eran 1984). When the substrate to be treated is diluted 

or contains few suspended solids (e.g. pharmaceutical, chemical, pulp and paper 

wastewaters), the support has always a signifícant influence on the start-up and the 

effíciency o f the process, beca use the fírst bacterial layer may be o f a major importance 

for further biofílm growth and stability (Verrier et ai. 1988). Some tàctors (e.g. bacterial 

cell wall hydrophobicity, electrophoretic mobility, electric surface charges, etc.) 

influencing initial adhesion of bacteria to supports have been investígated (Van 

Loosdrecht et ai. 1987a; Van Loosdrecht et ai. 1987b; Van Loosdrecht et ai. 1989). The 

influence of the hydrophobicity of the support material on the adhesion of 

methanogenic Archaea and initial development o f anaerobic biofílms has already been 

shown (Verrier et ai. 1987; Verrier et ai. 1988; Mozes & Rouxhet, 1990). Also, a 

number of studies have been shown a greater tendency for marine bacteria (O'Neil and 

Wilcox 1971 ; Sechler and Gundersen 1972) and other aquatic organisms (Eiben 1976) 

to attach to hydrophobic surfaces, whereas one in situ investigation (Dexter et ai. 1975) 

has demonstrated higher numbers of organisms on hydrophilic substrata . 

The aim o f this study was to develop anaerobic biofílms using the modifíed robbins 

device (MRD) in order to compare the adhesion o f three methanogenic Archaea, usual 

species in anaerobic wastewater treatment systems, and other anaerobic cells to a 

hydrophobic (polypropylene) and hydrophilic (glass) surfaces. The non-destructive 

sampling of biofílm material was achieved by removable polypropylene and glass 

coupons inserted into the wall o f the MRD. Subsequently, the development, structure o f 

the anaerobic biofílms and number of cells attached over time were examined by 

microscopic techniques such as phase-contrast, epifluorescence and confocal laser 

scanning microscope (CLSM). 
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Materiais and methods 

Inoculum preparation for biofilm development 

Two sets of experiments were carried out, one using three pure methanogen cultures as 

seed for the biofilm development and the other using a mixed culture, which were 

sampled from a anaerobic mesophilic granular sludge from an anaerobic sequential 

batch reactor treating a wastewater which composition mimics sewage. 

The three pure methanogen cultures [Methanobacterium formicicum (DSM 1535), 

Methanosaeta concilii (formerly Methanothrix) (DSM 3671) and Methanosarcina 

barkeri (DSM 800)] were obtained from the Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 

(Braunschweig, Germany). The culture medium and anaerobic procedures have been 

described before (Araujo et ai. 2000). Granular sludge ( 150.0 ml) was crushed before 

cultivation and the cells were inoculated in a serum bottle flask (2 liter capacity) with 

850 ml o f sterile culture medimn, as described previously (Araujo et ai. 2000), enriched 

with 20mM sodium acetate, lOmM sodium butyrate, lOmM sodium formate, lOmM 

sodium propionate, I OmM ethanol and I OmM methanol. The sludge flask cultivation 

was kept at 30 ± 3°C with a Ni C02 (70:30) atmosphere for 143 days. During ali the 

incubation period cells were fed once a week by adding the carbon sources (the same 

amount every time as mentioned above) and growth were checked by measuring 

methane production. On the day before beginning the experiment methane composition 

was 73.3% in the biogas. Then, the anaerobic mixed culture (720.0 ml) were transferred 

to a sterile culture vessel (I li ter capacity) and the experiment started-up. 
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Surtàces 

Two surfaces were tested: polypropylene and glass. The first is a hydrophobic surface 

with the water contact angle of 93 ± 2° (Verrier et ai. 1987; Verrier et ai. 1988). The 

!ater one is a hydrophilic surface with the water contact angle of 12 ± i ' (Jucker et ai., 

1996 ). They were cut to obtain 8 111111 dia111eter round coupons. 

Biofil111 reactor and biofil111 develop111ent 

Biofi1111s were grown on polypropylene and glass coupons inserted into the wall of a 

Modified Robbins Device (MRD; Ruseska et ai. 1982, Power et ai. 1999) connected in a 

closed loop to a culture vessel containing the cells (Figure I). In the fírst experi111ent, 

biofil111s were grown by seeding the MRD with 500 1111 o f 1.3 x I 010 of pure 

methanogen ce lls and biofilm develop111ent was 111onitored over 9 days. In the second 

experi111ent , the MRD was seeded with 720 111! o f 3.3 x I 011 o f mixed culture and 

biofi1111 formation was followed for 22 days. The culture 111ediu111 containing the cells 

was pumped through the MRD at 9.6 1111/111in. The culture vessel was stirred 

continuously, gassed periodically with N2/C0 2 (70:30) to 111aintain anaerobic conditions 

and additional carbon sources were added every 4 days according to each experi111ent. 

The carbon sources were: 10mM methanol , 10mM sodium formate and 30111M sodiu111 

acetate for the pure cultures experiment and for the 111ixed cuJture, the same amount as 

111entioned above. Both MRD and culture vessel were maintained at 33°C. Coupons 

were removed from the MRD and analysed on days 7 and 9 for the experi111ent with 

pure cultures, and on days 1, 5, 6, 9, 14, 15 and 22, for the 111ixed culture experiment. At 

each sampling day, two coupons were re111oved from the MRD and analysed such as, 

one biofil111 was left intact and the other was removed from the coupon surface. 

(Figure I) 
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Biótilm sampling and observation 

Biofilms grown on coupons were removed from the MRD and immediately fixed with 

4% paraformaldehyde in phosphate buffered saline solution (PBS: 130 mM NaCI, 7mM 

Na2HP04, 3 mM NaH2P04, pH 7. 2) for 12 h at 4°C. Coupons were washed two times 

for 5 min in PBS and thus, non-at1ached cells were lost with this procedure. Fixed 

biofilm samples were dispersed by suspending the sample scraped from each coupon in 

I OOJ..tl o f 0.1% Na-pyrophosphate in PBS in a Thorton sonic bath (Thorton-Inpec 

eletronica Ltda, SP, Brazil) for I O min. These biofilm cell suspension were then stored 

in 50% ethanol/PBS at -20°C untilused. Aliquots of I ~ti were spotted onto glass si ides 

and dried for 20 min at 45°C. Ali samples were dehydrated further by sequential 

immersions in 50%, 80%, and I 00% ethanol for three minutes each. Subsequently, they 

were stained with IOJ.!I or 20 J..ll of a I O ~lg/ml solution o f DAPI ( 4' , 6-diamidino-2-

phenylindole, sigma), washed briefly in ddH20 , air dried, and mounted with a 

glyceroi/PBS (20/80, v/v) solution with a pH ;::: 8.5. Samples were examined on an 

Olympus BH2-RFCA epifluorescence microscope using a fílter set suitable for DAPI 

excitationlemission. Cell counts were done after image capture on a 17-inch color 

screen using a color digital camera set (Oiympus U-PMTUC) at exposure times of 0.5-

2s for epifluorescence. Digital images of DAPI-fluorescence from at least ten 3170 J..tm2 

microscopic tlelds were taken and temporarily stored before counting. For the intact 

biofilms, total cell counts were done in I O to 20 randomly chosen fields for each 

coupon. To evaluate the number of adhered cells per coupon, the mean of total cell

count in two coupons was calculated based on cell nw11bers found in cell suspension 

and in intact biofilms. Depth studies on intact biofílms, from the experiment with mixed 

culture, were carried out on a BioRad MRC 1024UV confocal system coupled to a Zeiss 

Axiovert microscope using a I OOx Planapochromatic oi! immersion 1.4 NA objective 

(CLSM). Serial confoca l images were collected by Kalman averaging 5 frames 

(512x512 pixels) at 0.18 - 0.36 J..lm steps using an aperture (pinhole) of 2.0 mm 
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max1mum. The 1mage acquisition and processmg software was lasersharp (version 

2.la). 

Alcian blue staining to determine acidic polysaccharides 

Exopolymer structures (EPS) produced by procaryotic cells may have acidic 

polysaccharides. EPS are visualized by staining with alcian blue (copper-phtalocyanin 

with four methylene-tetramethyl-cisothiouronium-chloride sidechains), a hydrophilic 

cationic dye that complexes with anionic carboxyl or halfester-sulfate groups of acidic 

polysaccharides (Passow and Alldredge 1995). Intact mixed culture biofilms were 

rcmovcd from thc MRD and immcdiately stained for I to 2 s with 500 J .. d of a 0.02% 

aqueous solution of alcian blue in 0.06% acetic acid (pH 2.5) according Passow and 

Alldredge ( 1995). After staining, the coupons covered with biofilm were gently washed 

with distilled water to remove the excess dye, fi xed onto standard microscopic slides 

(with Super Bond glue- Three Bond do Brasil lnd. e Com. Ltda.) and then examined 

under the phase-contrast microscopy (Olympus BH2-RFCA, with I OOX object ive) to 

check for the presence ofblue stained areas. 

Results 

Development of pure methanogenic biofilms 

After 9 days of experiment, the developed biofilms were thin , with only two layers of 

cells in some specific points, and did not cover the entire coupon surface. A full 

monolayer of cells covering the entire coupon could not be observed at this point and 

areas free of cells were observed. Ali three species tested, Methanosarcina barkeri, 

Methanosaeta concilii and Methanobacterium formicicum, found colonizing the surface 

in the beginning of the experiment (Figure 2/\.) were also found at the end of the 
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incubation period. Few spots displaying some thickness was due to the presence of 

Methanobacterium fonnicicum cells that agglomerated over each other contributing to 

overall biofílm thickness increase (Figure 2B). 

(Figure 2A and B) 

No differences were observed between polypropylene and glass coupons with regard to 

biofilm colonization. Ali three species were found to colonize both surfaces and the 

average number of attached cells per mm 2 of the coupon were very similar after 7 days 

( 1.4 x I 02 (standard deviation, SD=28) cells per mm 2 o f the glass coupon and 2.2 x I 02 

(SD=95) cells per rnrn2 of the polypropylene coupon, according to cell-counts in two 

coupons). /\fter 9 days, the nurnber of cells had not significantly changed (2.7 x 102 

(SD=44) cells per rnrn2 ofthe glass coupons and 2.0 x 102 (SD=28) cells per rnrn2 ofthe 

polypropylene coupon) suggesting that biofílm formation started to stabilize after 7 or 9 

days. 

Developrnent o f rnixed culture biofílrns 

As shown in Table I, no signifícant differences were observed on the biofilrn 

colonization arnong the two surtàces tested. The average nurnber of attached cells per 

rnrn2 was alrnost similar after 5 days, 7. 1 x lO cells per rnrn2 ofthe glass coupon and 9.9 

x 1 O ce lls per mrn2 o f the polypropylene coupon, and afier 9 days, 6.3 x l 02 cells per 

mrn2 o f the glass coupon and 7.2 x l 02 cells per mrn2 o f the polypropylene coupon. 

However, after the I st day, a larger number o f cells ( 4.6 x I O cells per rnrn2
) could be 

seen colonizing the polypropylene coupon comparing to the glass (8.2 cells per rnrn2
) 

and in the polypropylene surface cells were alrnost covering the entire coupon. 

(Table I) 
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Microscopic observations revealed that biofílm development began as isolated patches 

of cells randomly distributed over the coupon surtàce (Figure 3A and 8). Biofílms 

developed on polypropylene coupon after 14 days of incubation period were of uneven 

thickness with areas of mínima! or no surface coverage next to areas with biofilm 

thickness of 4.0 to 5.0 ~un, estimated by CLSM (Figure 4). I3iotilms developed after 22 

days showed the greatest thickness, which was around 22.0 ~m, but areas with 7.0 ~m 

were also observed (image not shown). Figure 4 also shows pores (or water channels) in 

the biofilms indicating that they were not dense and compact. By contrast, they were 

irregular and heterogeneous. Figures 5A and 5B show that EPS stained with alcian blue 

indicating the presence of acidic polysaccharides. EPS was produced in biofílms 

developed on po1ypropylene and glass surtàces after I day (image not shown) and 7 

days of incubation (Figure 5A and B). 

(Figure 3A and B) 

(Figure 4) 

(Figure 5A and B) 

Discussion 

Previous studies have indicated that the adhesion of methanogenic cells to inert supports 

is affected both by the bacterial surtà ce and by support characteri stics such as 

hydrophobicity (Verrier et ai. 1987; Yerrier et ai. 1988). According the authors, 

adhesion tests (in vitro assays over 2 hours) with pure cultures suggested that 

hydrophobic surfaces favor adhesion of hydrophobic cells such as Methanothrix 

soehngenii. Moreover, no M. soehngenii cells were attached to more hydrophilic surface 

such as Polyamide 6 and Methanosarcina mazei did not adhere to any o f the six surfaces 

tested and probab1y was not invo1ved in the initia1 adhesion to supports in anaerobic 

fixed film reactors (Yerrier et ai. 1988). The authors also pointed out that, in continuous 

culture fed with a complex medi um, the colonization of hydrophobic surfaces such as 
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polypropylene and polyethylene was taster than more hydrophilic surtaces ones such as 

PVC and Polyacetal. In the present study, we verifíed that the three pure culture of 

methanogenic Archaea, M. barkeri , M. concilii and M. formicicum, were involved in 

initial biofilm formation and were colonizing both hydrophobic and hydrophilic 

surtaces, despite slightly differences observed. As shown in Figure 2A, M. concili i and 

M. barkeri cells were observed on glass coupon. Furthermore, mixed culture biofilms on 

polypropylene (a hydrophobic surface) and glass (a hydrophilic surface) coupons 

showed no significant differences between the two support materiais concerning the 

number of cells attached and time colonization. However, after 24 hours experiment, a 

larger nurnber o f ceils ( 4.6 x I O ceils per mm2
) couid be seen colonizing the 

polypropylene coupon comparing to the glass (8.2 cells per mm2
). In spite of these 

observations, it is not possible to presume that polypropylene is a better material, 

conceming anaerobic biofilm formation, than giass. Accordingly, in the fírst nine days 

cell numbers in the biofi lm formed on glass increased 77 times and in the biofílm 

formed on polypropylene increased I 6 times. On the other hand, in lhe last 9 days the 

number only duplicated. This may indicate that biofílm growth, in the polypropylene, 

started to stabilize after 9 days, reaching cell numbers comparable to glass coupons. 

Similar results were found in pure methanogenic biofílms. 

lt was also verified that microbial composition in the mixed culture biofilrns was 

ncarly the samc in both surfaccs, they were dominated by hydrogenotrophic 

methanogens morphologically resembied Methanobacterium and Methanobrevibacter 

(data not shown). Our data suggest that surface hydrophobicity has no major impact on 

the adhesion of methanogenic Archaea cells and on the development of mixed culture 

biofílms. Attachment studies of ti ssue cells of severa! types (Carter 1967; Harris 1973; 

Marroudas 1975) have indicated that many show a preference for negatively charged, 

hydrophiilic surfaces, in contrast to what was found previously (Fletcher and Loeb 

1979) and contrary to what is expected if electrostatic and dispersion forces are the 
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dominant factors in cell adhesion (Fletcher and Loeb 1979). Thus, our results are in 

agreement with the conclusions of other studies (Barker 1984; Beeftink and Staugaard 

1986) that showed that the initial processes in biofilm formation often depend more on 

the roughness than on hydrophobicity or the charge ofthe solid surface. 

The use o f CLSM to examine biofilrns has been previously described (Caldeira et ai. 

1999; Caldwell et ai. 1992a: Caldwell et ai. 1992b; Costerton et ai. 1995; Korber et ai. 

1994; Lawrence et ai. 1991 ; Manz et ai. 1999, Massol-Deya et ai. 1995; Moller et ai. 

1996; Stoodley et ai. 1994 ). CLSM is a non-destructive method that provides a detailed 

insight into the structural organization of biofilms and allows the quantification of 

biofilm constituents (Caldwell et ai. 1992b; Massoi-Deya et ai. 1995; Moller et ai. 

1996). Our results on CLSM examinations of the mixed culture biofílms (Figure 4) 

revealed that they were of uneven thickness, heterogeneous and had pores. These 

features are consistent with the water channel model described by Costerton et ai. 

( 1994). According to Wirnpenny and Colasanti ( 1997), this biofilrn rnodel rnight be 

related to the prevailing substrate concentrations. In the presence of low concentrations 

of nutrients, cells would form agglomerates with some unftlled zones between them 

(Wimpenny and Colasanti 1997). Thus, biofilm structure observed in the present study 

might be related to the organic acids concentrations used (20mM sodium acetate, lOmM 

sodium butyrate, I OmM sodium formate, I OmM sodium propionate, 1 OmM ethanol and 

IOmM methanol) and to thc tlow velocity applied to the MRD (9.6mllmin). The 

existence of an intricate system of channels has already been demonstrated in anaerobic 

biofilms through elect ron microscopy examinations using thin sectioning techniques 

(Robinson et ai. 1984 ). Channel structures in biofilms may facilitate the transport o f 

nutrients between the bulk solution and the inner deep layers (De Beer et ai. 1994; 

Lawrence et ai. 1994). 

Our results with alcian blue stainning revealed that EPS was produced in mixed 

culture biofilms and these structures were composed o f acictic polyssacharides (Figure 
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5A and B). It has been suggested that EPS bind bacteria together thus mediating 

aggregation and adhesion (Costerton et ai. 1995). Also, an acidic surface polymer in a 

marine bacteria (Pseudomonas sp.) was suggested to be the attachment adhesive 

(Fletcher and Floodgate 1973). 

Biofilm thickness, from 5- to 22- ~m. verified in this study are within the range 

described in the 1iterature for anaerobic biofilms. Amann et ai. ( 1992), for instance, 

observed thickness around 5- to l 0- ~tm studying sulfate-reducing bacteria biofilms with 

3 weeks-old. However, it is important to mention that biofilms, in this and in a previous 

study (Araujo et ai. 2000), were dehydrated before the CLSM examinations. Because of 

this, thickness measurements might have been underestimated since dehydration step 

causes collapse of the biofílm stmcture, as observed by Moller et ai. ( 1996). These 

authors verifíed that a fully hydrated biofílm had a thickness around 6 to 7 times greater 

than the dehydrated one. 

Our results show that the intluence o f the hydrophobicity of the support material on 

adhesion of methanogenic Archaea cells and on the development of anaerobic mixed 

culture biofilms may be questionable. M. concilii are hydrophobic cells, according 

Verrier et ai. ( 1988), and it was observed that they were able to colonize glass coupons 

(hydrophilic surfàce) under MRD operation conditions. 

Furthermore, the biofílm reactor (MRD) in combination with CLSM examinations 

provide a system tool that is well suited for the investigation of anaerobic biofílm 

development and architecture. 
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Table 1. Number of cells/mm2 ofthe coupon (according cell-count in two coupons) -~ 1 

Time Number of cells/mm2 of the Number of cells/mm2 of the 

1 day 

5 days 

9 days 

14 days 

22 days 

glass coupon 

8.2 (SD=5.0) 

7.1 x 10 (SD=6.0 xlO) 

6.3 X 102 (SD=4.2 X 102 
) 

ND 

ND 

polypropylene coupon 

4.6 X 10* 

9.9 x 10 (SD= 8.0 x10) 

7.2 X 102 (SD= 9.2 X 10) 

1.4 X 103 (SD= 1.3 X 102
) 

3.0 X 103 (SD= 3.0 X 102
) 

ND- not determined; *value of one single coupon; S.D.- standard deviation 

pump 

Culture vessel 

screw 

'CJ. i 
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\ I 
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FIG. 1. Modified robbins device and culture vessel. 

A B 
Fig. 2 Epifluorescence micrographs of a 2-day-old biofilm (A) and a 9-day-old biofilm 

(B) developed over the glass coupons. Cells were stained with DAPI. 
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A B 

Fig. 3 Phase-contrast micrograph of a 6-day-old biofilm developed over the glass 

coupon. Panels A and B reveal a different microscopic field o f the same coupon. 

Fig. 4 Confocal laser scanrung micrograph of a 14-day-old biofilm formed on 

polypropylene coupon. Sample stained with DAPI. Bar indicates 10.0 /-lffi. 

A 

Fig. 5 Phase-contrast micrograph of a 7-day-old biofilm developed over glass coupon. 

Panels A and B reveal a different microscopic field of the same coupon. Acidic 

polyssacharides are blue stained. 


