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Resumo 

 

A exposição ao Bisfenol A (BFA) ocorre frequentemente no nosso dia a dia,uma vez 

que esse composto é um plastificante presente em muitos utensílios domésticos, como, 

por exemplo, embalagens e garrafas. No entanto, esta exposição, mesmo em baixas 

concentrações (ng.L-1), pode causar sérios danos ao sistema endócrino. Esses danos 

devem-se ao fato do BFA ser um disruptor endócrino, onde os receptores hormonais o 

confundem com o estrogênio ou o estriol. Diante deste cenário, o estudo de formas de 

mitigação deste composto no meio ambiente faz-se necessário. Uma das alternativas 

para remoção deste contaminante do meio ambiente é a biodegradação por bactérias 

selecionadas de ambientes contaminados com BFA. Neste contexto, este trabalho visou 

isolar bactérias degradadoras de BFA, analisar o crescimento celular das bactérias 

usando o BFA como fonte de carbono e quantificar a biodegradação deste composto. 

Foram isolados nesse trabalho 15 cepas diferentes de bactérias aeróbias do Sistema 

Estuarino de Santos (SES), o qual possui forte impacto antrópico pelo grande fluxo de 

pessoas. Além disso, o SES abriga o maior porto da América Latina (Porto de Santos) e 

o Polo Industrial de Cubatão. Dos micro-organismos isolados, a cepa de Shewanella sp. 

foi escolhida para o estudo de biodegradação, uma vez que a mesma foi capaz de tolerar 

até 150 mg.L-1 de BFA. A linhagem de Shewanella sp. isolada foi capaz de 

biotransformar aproximadamente 75  mg.L-1 de BFA em 10 horas com um µmáx de 

0,123 e um Y(x/s) de 14 % em meio de cultura líquido. 

Palavras-chave: Biorremediação; Biodegradação; Bisfenol A. 
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Abstract 

 

The exposure to Bisphenol A (BPA) occurs frequently since this compound is a 

plasticizer present in many households items such as packaging and bottles. However, 

even the low exposure (ng.L-1) can cause severe damage to the endocrine system and 

these damages are due to endocrine disruptor-activity of BPA. The hormonal receptors 

mistake this compound as estrogen or estriol, thus, mitigation studies to remove this 

contaminant from the environment are essential. One of the alternatives to remove this 

xenobiotic from the environment is the bioremediation by selected bacteria isolated 

from a BPA impacted environment. In this context, this paper aimed to isolate BPA- 

degrading bacteria, analyze cellular growth and biodegradation hability using  BPA as a 

carbon source. It have been isolated fifteen different aerobic bacteria strains from the 

Santos Estuary System (SES), which represents one of the most important Brazilian 

examples of environmental degradation due to water or atmospheric pollution of 

industrial origin in coastal environment. In addition, SES it is home to the largest port in 

South America (Port of Santos) and a large industrial pole located in Cubatão. The 

isolated strain Shewanella halioti was chosen to this work, once is a few explored 

micro-organism regarding biodegradation of hydrocarbons. Shewanella halioti was able 

to tolerate up to 150 mg.L-1 of BPA and biotransform 75 mg.L-1 in 10 hours in liquid 

culture medium. 

 
Key Words: Bisphenol A; Bioremediation; Biodegradation 
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1 Introdução 

 

 

O Bisfenol A (BFA) é um composto orgânico altamente utilizado na produção 

de plástico através de aditivos por conferir ao mesmo características únicas, tais como 

moldabilidade e alta resistência a impacto. Entretanto, nas últimas décadas uma 

preocupação sobre o destino que o BFA tem no meio ambiente tornou-se alvo de 

discussão, uma vez que mesmo em baixas concentrações (µg.L-1; ng.L-1) este composto 

apresenta toxicidade elevada para o meio ambiente e os organismos que nele habitam. É 

de conhecimento que o BFA é um desregulador endócrino (DE), e o mesmo é capaz de 

mimetizar o hormônio feminino sendo essa atividade diretamente ligada a diversos 

problemas de saúde, tais como obesidade, doenças cardíacas, diabetes, entre outras. Um 

grupo de pesquisa do CDC (Centers for Disease Control) analisou fluídos e tecidos 

humanos de diversos países desenvolvidos e foram capazes de identificar o composto 

em 92,6% de mais de 2500 indivíduos testados, o que comprova o quão comum é a 

exposição ao mesmo. (LEE e PEART, 2000; VANDENBERG et al, 2007; RUBIN, 

2011) 

As análises de BFA no meio ambiente são de extrema importância para as 

organizações ambientais devidos as suas ocorrências frequentes nos dejetos industriais, 

lançamento de esgoto doméstico e águas naturais. Portanto, a remoção deste composto 

de locais contaminados é de extrema importância. As técnicas padrões existentes nas 

unidades de tratamento de efluentes não são muito eficazes, o que faz-se necessário o 

estudo de técnicas para a que não só o  composto seja completamente removido, mas 

que também seja removido toda estrogenicicidade residual que pode ser gerada na sua 

degradação através de seus intermediários (VANDENBERG et al., 2010; 

MONTAGNER, 2013; ELADAK et al., 2015). 

A biorremediação se destaca entre os métodos de tratamento disponíveis, uma 

vez que é possível utilizar micro-organismos presentes em locais contaminados pelo 

xenobiótico para a biodegradação do mesmo, além de apresentar um custo benefício 

melhor quando comparado as técnicas físico químicas e uma melhor aceitação pela 

população.  

Bactérias degradadoras de BFA já foram isoladas e identificadas de ambientes 

contaminados e testes provaram que a biodegradação deste composto ocorre de forma 

efetiva em água, sedimento e solo. Isso nos explica o destino que o BPA tem no meio 
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ambiente. Diversos micro-organismos já isolados do meio ambiente foram capazes de 

biodegradar tal composto (YANG et al., 2014; ZHANG et al., 2013) 

Neste estudo, visamos isolar micro-organismos do Sistema Estuarino de Santos 

(SES) que representa um dos mais importantes exemplos brasileiros de degradação 

ambiental por poluição hídrica ou atmosférica de origem industrial em ambientes 

costeiros, por abrigar o maior porto da América Latina (Porto de Santos) e um grande 

polo industrial situado em Cubatão. Além disso, um grande fluxo de pessoas o utilizam 

diariamente, podendo descartar indevidamente materiais contendo plastificantes.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi isolar bactérias degradadoras de 

BFA, analisar o crescimento celular das bactérias usando o BFA como fonte de carbono 

e quantificar a biodegradação deste composto.  

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

 

2.1 Plastificantes 

 

 

Plastificantes são aditivos químicos acoplados a polímeros para fornecer 

resistência a altas temperaturas, choques e torná-los flexíveis e macios ao tato. O uso de 

plastificantes no Poli(cloreto de vinila) (PVC) é o mais comum e vem sendo utilizado 

desde os anos 50, sendo este considerado um dos polímeros mais versáteis por reagir 

com diversos aditivos. Existem duas teorias que explicam a ação dos plastificantes no 

polímero: a primeira é a teoria de lubrificação que está relacionada à diminuição da 

resistência do polímero à deformação como resultado da diminuição do atrito 

intermolecular entre os segmentos poliméricos, facilitando assim, o movimento das 

macromoléculas umas sobre as outras; a segunda é a teoria do gel que está relacionado 

ao fato de os plastificantes atuarem sobre as ligações dipolo-dipolo e forças de van der 

Waals reduzindo a rigidez do polímero, aumentando assim, a flexibilidade do mesmo 

(MADALENO et al., 2009). 

A industrialização moderna tornou as embalagens plásticas como parte do 

produto do consumo, contribuindo assim para uma maior geração de resíduos 

poliméricos. Os materiais poliméricos podem ser produzidos de forma barata e suas 

propriedades podem ser superiores a dos bioprodutos. Esses resíduos são principalmente 
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gerados em residências e estabelecimentos comerciais tendo em vista que são, em sua 

maior parte, constituídos de materiais descartáveis como sacos, potes, garrafas, frascos, 

entre outros. Quando a disposição é feita em aterros sanitários, os plásticos não só 

dificultam a compactação como prejudicam o processo de decomposição dos materiais 

biodegradáveis uma vez que o mesmo cria uma camada impermeável que impossibilita 

as trocas de líquidos e gases gerados no processo de biodegradação de matéria orgânica. 

Os detritos plásticos que são destinados ao ambiente marinho possuem 

moléculas com baixo peso molecular (<1000) que podem penetrar nas células, interagir 

químicamente com moléculas biologicamente importantes e eventualmente promover 

disrupção endócrina. Esses compostos são categorizados em dois grupos: (a) moléculas 

químicas hidrofóbicas que são adsorvidos da água do mar devido à afinidade química 

para a superfície hidrofóbica dos plásticos; (b) aditivos, monómeros e oligómeros das 

moléculas componentes dos plásticos, como por exemplo, o Bisfenol A. Os 

plastificantes não são moléculas estáveis nos polímeros, acabam sendo liberados e 

consequentemente bioacumulados no meio ambiente (OEHLMANN et al., 2009; 

TEUTEN et al., 2009).  

 

2.2 Bisfenol A (BFA) 

 

 

O 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano, conhecido como Bisfenol A (BFA), é uma 

substância sólida branca à temperatura ambiente, de fórmula molecular C15H16O2, massa 

molar igual à 228,287 g.mol-1; a solubilidade em água varia de 120 a 300 mg.L-1e 

possui odor fenólico. Essa substância é obtida através da reação catalisada por ácido 

entrefenol e acetona (Figura 1; A) e é composto por dois anéis insaturados de fenol 

(Figura 1; B).  
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Figura 1. A) Reação para formação de Bisfenol A. B) Estrutura molecular do 

Bisfenol A. 
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O policarbonato constituído de monômeros de BFA apresenta muitas qualidades 

comerciais, tais como, transparência, moldabilidade e alta resistência a impactos. Além 

diso, o BFA pode fazer parte de adesivos, papéis de fax, tubulações, painéis de carros, 

produtos eletrônicos, revestimentos de latas de conservas, frascos de alimentação de 

bebês, entre outros materiais. O BFA também é um ingrediente comum em selantes 

dentários (OLEA et al., 1996; BEN-JONATHAN e TEINMETZ, 1998; STAPLES et 

al., 1998; WETHERILL et al., 2007) 

 

2.1 Histórico 

 

 

O BFA foi primeiramente sintetizado em 1891, porém sua exploração comercial 

começou apenas na década de 30. Em busca de um estrógeno sintético, Edward Charles 

Dodds, um pesquisador britânico da Universidade de Londres, identificou a atividade 

estrogênica do BFA na década de 1930 e continuou sua busca por moléculas com esse 

tipo de atividade até encontrar o dietilestilbestrol (DES). O DES foi comercializado em 
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toda década de 1940 e utilizado no tratamento terapêutico de diversas mulheres com 

problemas relacionados à menstruação, menopausa, náusea durante a menstruação e 

aborto espontâneo. Em 1971, após estudos de epidemiologia onde foi descoberta sua 

ação carcinogênica em mulheres jovens grávidas, esse tipo de droga foi logo banido e 

esse acontecimento fez com que surgisse a hipótese dos desreguladores endócrinos 

(VOGEL, 2009). 

O BFA nunca foi utilizado como droga por ter sido substituído rapidamente pelo 

DES, portanto, outras aplicações para este composto orgânico foram estudadas. Na 

década de 1950, químicos americanos sintetizaram a primeira resina epóxi utilizando 

BFA, começando assim sua industrialização. Essas resinas eram utilizadas como 

revestimento protetor de equipamentos metálicos, tais como tubulações de aço e 

revestimento de latas de alimentos, por exemplo. Em 1957, químicos da Bayer em 

conjunto com a General Eletric, descobriram que o BFA polimerizado forma um 

plástico duro chamado de policarbonato, e que o mesmo é forte o suficiente para 

substituir aço e claro o suficiente para substituir o vidro, portanto, foi encontrado 

utilização e aplicação deste composto em diversas áreas aumentando assim 

exponencialmente sua fabricação (VOGEL, 2009; HUANG et al., 2012; CORRALES et 

al., 2015).  

  

2.2 Bisfenol A (BFA): da indústria ao meio ambiente 

 

 

O BFA é um composto orgânico altamente utilizado na produção de plástico 

através de aditivos. Estima-se que 63% da produção de BFA é usada na fabricação de 

policarbonato, 27% na manufatura de resinas epóxi e 10% para produtos diversos, 

principalmente para retardadores de chamas (tetrabromobisfenol), poliéster insaturado, 

polissulfona, polieteramida e resinas de poliasilato. (LEE e PEART, 2000). É também 

um dos compostos químicos mais produzidos mundialmente, em 2014 a estimativa de 

produção anual era de aproximadamente 4 milhões de toneladas e estima-se que em 

torno de 100 toneladas acabam sendo descartados de forma ubíqua no meio ambiente, 

uma vez que este composto está presente em muitos utensílios de uso doméstico 

(VANDENBERG et al., 2010; ELADAK et al., 2015). 

A maior fonte de contaminação de BFA são as águas residuais, tais como água 

de lavagem dos seus produtos aplicados e lixiviação de aterro, que são descartados no 
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sistema de esgoto e enviados à estação de tratamento de águas residuais. Já existem em 

literatura estudos de mais de 120 estações de tratamento que foram capazes de 

identificar BFA em seus efluentes e a concentração do mesmo varia de 100 ng.L-1 a 

100.000 ng,L-1 (MELCER e KLECKA, 2011). 

Em muitos aterros sanitários de países industrializados, existem instalações de 

tratamentos instaladas para diminuir a concentração deste composto no meio ambiente 

uma vez o mesmo tende a ser o DE com maior concentração nesses efluentes (em torno 

de 50%). Entretanto, devido à alta concentração de BFA nos lixiviados brutos, mesmo 

quando tratados ainda apresentam uma concentração mais elevada do que a conhecida 

como Concentração Sem Efeito (NOEC) determinada por Shulte-Oehlmann e 

colaboradores (2001), onde foi determinado que uma concentração de 8 ng.L-1 é o 

suficiente para causar desrupção endócrina em organismos de água doce (TEUTEN et 

al., 2009). 

Muitos cientista, têm  reportado uma contaminação global causada pelo acúmulo 

de BFA no meio ambiente, principalmente em areia e água do mar e a origem desta 

contaminação é clara: descarte de plásticos feito inedequadamente e o contato direto que 

da água do mar com a tinta de resinas epóxi presente nos cascos de navio. Além disso, 

alguns estudos foram capazes de identificar e quantificar uma concentração que vária de 

5 a 284 ng.g-1 de BFA em fragmentos de plásticos no mar (TEUTEN et al., 2009). 

Neste sentido, poucos estudos exploram a capacidade de biodegradação de BFA 

pela microbiota halofílica e halotolerante do ambiente marinho. Sendo este, um dos 

principais afetados pela contaminação com BFA, estudos de micro-organismos com 

potencial para biorremediação deste composto são necessários. Por esta razão, 

escolhemos este ambiente para a realização deste trabalho. 

 

2.3 Toxicologia do BFA 

 

 

Um dos tópicos mais relevantes na química ambiental atualmente é a qualidade 

da água. A preocupação em relação aos micropoluentes tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, tendo em vista que esses são fármacos, 

desreguladores endócrinos e poluentes orgânicos persistentes (POP) e são substâncias 

muito estudadas uma vez que mesmo em baixas concentrações (ng.L-1; µg.L-1) são 
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capazes de provocar efeitos adversos aos diversos organismos expostos aos mesmos, 

como afetar a saúde, crescimento e reprodução (BILA; DEZOTTI, 2007). 

Um disruptor endócrino é um agente exógeno que interfere na síntese, secreção, 

transporte, ligação, ação ou eliminação de hormônio natural no corpo os quais são 

responsáveis pela manutenção, reprodução, desenvolvimento e comportamento dos 

organismos. Essas substâncias encontradas no ambiente são denominadas 

exoestrogênios, que mesmo não apresentando similaridade com as estruturas químicas 

dos estrógenos naturais (Figura 2), causam respostas antagônicas e agônicas através de 

mecanismos de ação via receptores hormonais, ou seja, são compostos que podem se 

ligar a receptores hormonais assim mimetizando ou até mesmo bloqueando a ação do 

hormônio-alvo. (BILA e DEZOTTI, 2007) 

 

Figura 2. Estrutura molecular de estrogênios naturais. A. 17β-Estradiol; B. 
Estrona. 

 

 
 

Esses receptores hormonais possuem elevada sensibilidade e afinidade por um 

hormônio específico, por esse motivo, concentrações extremamente baixas de um 

determinado hormônio já podem gerar um grande efeito no organismo, tais como afetar 

a síntese, o transporte, o metabolismo e a excreção dos hormônios, alterando assim as 

concentrações dos hormônios naturais, como o estrogênio. O aumento do estrógeno 

tanto no homem quanto na mulher é carcinogênico (GHISELLI e JARDIM, 2007). 

O BFA causa um efeito agonista na célula, competindo efetivamente com o 

hormônio feminino estradiol. A descoberta da atividade estrogênica do BFA foi feita 

por investigadores da Stanford University que identificaram uma proteína ligadora de 

estrogênio em leveduras e, após vários testes, descobriram que a atividade estrogênica 

não partia da proteína, mas sim de um ligante endógeno acoplado a essa proteína que 

estava sendo migrado dos frascos de policarbonato para o meio de cultura, e ao 

purificarem a mesma, obtiveram o BFA (BEN-JONATHAN e STEINMETZ, 1998; 

GOULD et al., 1998; KERI et al., 2007). 
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Existem quatro modos de ação do BFA: 

1. Desregulação endócrina estrógena; 

2. Progressão tumoral; 

3. Toxicidade gênica; 

4. Reprogramação gênica (aumenta a suscetibilidade para outros eventos 

carcinogênicos). 

Estudos em roedores já provaram que concentrações aproximadamente 1.000 

vezes menores às aceitas por entidades reguladoras causam efeitos sobre o 

desenvolvimento do cérebro, efeitos sobre o comportamento e nos tecidos reprodutivos 

dos mesmos (SEKIZAWA, 2008). 

O BFA causa impacto no desenvolvimento de diversas espécies. Como o BFA 

mimetiza hormônios femininos, supõe-se que ele afete especialmente o feto masculino. 

Ratos e camundongos desenvolvem anomalias metabólicas, reprodutivas e 

comportamentais, e o composto em concentrações extremamente baixas é capaz de 

afetar o crescimento dos órgãos do sistema reprodutor masculino e esse efeito reduz a 

fertilidade dos animais. Uma série de estudos associou os danos causados pelo BFA em 

embriões de ratos a um aumento de aneuploidias (mutação que leva a abortos 

espontâneos em humanos). Em um estudo realizado MOHAPATRA (2010) foi 

comprovado que esse composto é responsável pela proliferação de células 

carcinogênicas de próstata, além de estar diretamente ligado à distúrbios 

cardiovasculares e  diabetes tipo 2 (Figura 3) (GOLOUBKOVA; SPRITZER, 2000). 

 

Figura 3. Principais efeitos causados pelo BFA. 

 

 

Estudos foram capazes de determinar e quantificar (ng.L-1) BFA em soro, urina, 

fluído amniótico, fluído folicular, placenta e sangue de cordão umbilical, o que prova o 

quão exposto a esse composto a população está. A migração do BFA de plastificantes 

para o meio ambiente não só acontece com a exposição a altas temperaturas, mas 
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também devido ao baixo peso molecular e em alguns casos baixa miscibilidade com os 

polímeros, além disso, as cadeias poliméricas podem sofrer hidrólise, liberando assim o 

composto (ADAMAKIS et al., 2013; VANDENBERG et al., 2007). 

A resolução CONAMA nº 430 (2011) definiu como padrão de qualidade de 

águas de classe I concentrações até 3,0 mg.L-1 e para lançamento de efluentes industriais 

o teor máximo de 0,5 mg.L-1de fenóis totais. No Brasil, o Ministério da Saúde 

determinou que o limite máximo permitido de fenol em águas destinadas ao 

abastecimento público seja de 0,1 µg.L-1 (Ministério da Saúde – Portaria 36, 1990) a fim 

de evitar danos a saúde humana (BRITTO e RANGEL, 2008) 

Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe a 

fabricação e importação de mamadeiras para a alimentação de lactentes contendo BFA 

na sua composição (Resolução RDC nº 41/2011), mas para as demais aplicações, o BFA 

ainda é permitido. Por estes motivos, o estudo de técnicas para remediar locais 

contaminados por esta substância é de extrema importância. 

 

2.4 Formas de remediação de Bisfenol A 

 

 

Diversas tecnologias vêm sendo estudadas e aplicadas para a remoção dos DEs, 

uma vez que os mesmos apresentam toxicidade mesmo em concentrações extremamente 

baixas (ng.L-1), e os processos de tratamentos convencionais utilizados nas estações de 

tratamento de água potável e esgoto não são capazes de remover completamente estes 

compostos. Esses compostos recalcitrantes, normalmente presentes em sistemas de 

tratamentos de esgotos, são lançados nos corpos aquáticos receptores e devido ao efeito 

de acumulação, acabam atingindo concentrações consideradas tóxicas ao meio 

ambiente. Além disso, a bioacumulação de xenobióticos ao longo da cadeia alimentar 

está diretamente ligada a efeitos carcinogênicos e mutagênicos. 

Os métodos de remoção de BFA da água podem ser classificados em três 

categorias: tratamentos químicos, tratamentos físicos e tratamentos biológicos. Dentre 

estes processos estão: oxidação química, oxidação biológica, adsorção e filtração por 

membrana (GUERALD, 2014). 

 Os processos oxidativos avançados (POAs) têm ganhando grande destaque no 

tratamento de água potável e efluentes industriais contendo DEs por conseguirem 

atingir altos níveis de degradação quando comparados aos outros tratamentos. Dentre 
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eles, o mais utilizado e tendo ótimos resultados é a ozonização, sendo efetivo no 

tratamento de compostos recalcitrantes por ter um potencial de oxidação muito elevado 

(ALMEIDA et al., 2004). 

 Devido à instabilidade do ozônio (O3) que impede seu armazenamento, o mesmo 

só pode ser utilizado in situ, o que é um fator limitante no processo. Umar e 

colaboradores (2013) atingiram uma remoção de 100 % do composto de um efluente 

sintético, entretanto, alguns estudos comprovaram que mesmo após o tratamento com 

ozonização, há uma estrogenicidade residual, provavelmente causada pelos subprodutos 

dessa oxidação (MONTAGNER, 2013) 

 Outro processo bastante utilizado é a adsorção por carvão ativado que é 

considerada a melhor opção dentre os tratamentos físico-químicos por não apresentar 

produção de lodo, além da estabilidade química, grau elevado de reatividade superficial 

e alto grau de capacidade de adsorção. Koduro e colaboradores (2016) alcançaram uma 

remoção completa do BFA de um efluente sintético. No entanto, o carvão ativo gera 

uma poluição secundária, uma vez que neste caso há apenas a transferência do poluente 

para outra matriz. O armazenamento do carvão utilizado seria necessário, pois não 

poderia ser descartado ou encaminhado para o processo de incineração. Por estas razões, 

é indicado somente para remoção de baixas concentrações de poluentes, sendo utilizado 

normalmente para o polimento final de um processo (ARSHAD et al., 2012). 

  

2.3 Biorremediação 

 

 

A biorremediação é o processo que utiliza organismos vivos ou parte deles para 

degradar ou transformar substâncias tóxicas em substâncias menos nocivas para o meio-

ambiente e ao ser humano. Em alguns casos, pode haver a mineralização do 

contaminante, ou seja, em aerobiose ou anaerobiose este é biodegradado até compostos 

inócuos como CO2, H2O com formação de biomassa. O sistema metabólico das 

bactérias que se tem mostrado mais apto a biodegradação de moléculas xenobióticas é o 

bacteriano, uma vez que as bactérias são as principais responsáveis pela reciclagem da 

maior parte das moléculas da biosfera. A biorremediação (atenuação natural) é um 

processo que ocorre naturalmente no meio ambiente, mas, pode ser limitada por 

diversos fatores, tais como: disponibilidade de nutrientes, composição e abundância das 

comunidades microbianas, temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, 
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salinidade, temperatura, distribuição e natureza do poluente a ser remediado (MORAES 

et al, 2001). 

A biorremediação consiste no processo de degradação microbiana natural e 

reações químicas combinadas com processos de engenharia, criando assim, condições 

para otimizar o processo de biodegradação. Esses parâmetros de otimização são: 

temperatura, pH, potencial de redox, umidade, composição química da matriz e do 

poluente e agitação (aeração). 

Os trabalhos de biorremediação podem ser realizados tanto no meio ambiente 

quanto em condições controladas em laboratório, a fim de obter informações que 

possam estimar o custo, fatores que possam ser limitantes ao processo e a via de 

superação dos mesmos (CRAPEZ et al., 2002). Sendo assim, devem ser utilizados 

micro-organismos com capacidade metabólica para degradar o composto de interesse;  o 

contaminante deve estar acessível ao ataque enzimático microbiano; as condições 

ambientais para o crescimento e atividade dos micro-organismos devem ser adequadas. 

 

2.3.1 Vantagens da biorremediação 

 

 

A biorremediação apresenta como principal vantagem, a biotransformação de  

substâncias perigosas em compostos inócuos ao meio ambiente, em vez de apenas 

transferir o contaminante de um meio para outro. É uma tecnologia promissora por ser 

simples, eficiente e ter baixo custo quando comparado a outras alternativas. Ainda, 

existe a possibilidade do tratamento in situ (tratamento no local), há maior aceitação 

pelo público, menos energia gasta, produtos utilizados tais como sais minerais e meios 

de cultura não apresentam risco ao meio ambiente e não são tóxicos (VIDALI, 2001). 

 

2.4 Micro-organismos e o BFA 

 

 

Bactérias degradadoras de BFA já foram isoladas e identificadas de ambientes 

contaminados e testes provaram que a biodegradação deste composto pode ocorrer em 

água, sedimento e solo. Os micro-organismos já isolados e identificados com potencial 

para biodegradar BFA são as bactérias Gram-negativas Sphingomonas sp., 

Pseudomonas sp., Achromobacter sp., Novosphingobium sp., Nitrosomonas sp., 
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Serratia sp., Bordetella sp., Alcaligenes sp., Pandoraea sp., Klebsiella sp., e 

Cupriavidus sp. e as bactérias Gram-positivas Streptomyces sp. e Bacillus sp (YANG et 

al., 2014; ZHANG et al., 2013). 

 O primeiro micro-organismo isolado para a biodegradação de BFA foi isolado 

do lodo de uma estação de tratamento por Lobos e colaboradores (1992) e identificada 

por Spivacks e colaboradores (1994) como Sphingomonas sp. Sasaki e colaboradores 

(2005) isolaram uma cepa de Sphingomonas do solo de uma plantação de vegetais capaz 

de biotransformar 115 mg.L-1 de BFA em apenas 6 horas. Diversas cepas da espécie 

Sphingomonas foram isoladas e estudadas quanto à biodegradação deste composto. Em 

2008, Yamanaka e colaboradores foram capazes de isolar uma cepa de Sphingomonas 

capaz de tolerar e biotransformar 300 mg.L-1 de BFA, que é o limite de solubilidade 

deste composto em água, o que mostra o quão efetiva a biotransformação deste 

composto pode ser. Na Tabela 1, podemos verificar a grande biodiversidade de bactérias 

reportadas na literatura como capazes de degradar ou biotransformar esse xenobiótico 

completa ou parcialmente. 
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Tabela 1. Revisão bibliográfica de bactérias encontradas capazes de biodegradar o xenobiótico de interesse. 
 

Coleta Cepa bacteriana 
Concentração inicial BFA 

(mg/L)  
 Biodegradação 

BFA (%) 
Referência 

Sedimento 

WH1 - cepa não 
identificada 

160 80 Ronen e Abeliovich, 2000 

Sphingomonas sp. cepa 
AO1 

10 100 Sasaki et al, 2005 

Pseudomonas sp. cepa 
LBC1 

115 100 Matsumura et al., 2009 

Alcaligenessp. cepa OIT7 115 54,7 Matsumura et al., 2009 

Bacillus sp. cepa NO13 115 56 Matsumura et al., 2009 

Bacillus sp. cepa NO15  115 59,7 Matsumura et al., 2009 

Bacillus sp. cepa YA27 115 32,7 Matsumura et al., 2009 

Bordetella sp. cepa OS17 115 41 Matsumura et al., 2009 

Enterobactersp. cepa HI9  115 59,3 Matsumura et al., 2009 

Enterobactersp. cepa HA18  115 68,3 Matsumura et al., 2009 

Klebsiella sp. cepa NE2 115 51 Matsumura et al., 2009 

Klebsiella sp. cepa SU3  115 26,3 Matsumura et al., 2009 

Klebsiella sp. cepa SU5 115 57 Matsumura et al., 2009 

Pandoraea sp. Cepa HY06 115 51,3 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa SU1 115 51,7 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa SU4 115 49,7 Matsumura et al., 2009 
Pseudomonas sp. cepa 

NAR11 
115 56,7 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa 
FU12 

115 57,7 Matsumura et al., 2009 
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Pseudomonas sp. cepa 
NO14 

115 49 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa 
KA16 

115 43,7 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa 
SU19 

115 53,7 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa 
FU20 

115 55,3 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa 
HUK21  

115 10,7 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. cepa 
HUK22 

115 7,7 Matsumura et al., 2009 

Serratia sp. cepa H10 115 59,3 Matsumura et al., 2009 
Sphingomonas sp. cepa 

SO11 
115 38,3 Matsumura et al., 2009 

Sphingomonas sp. cepas 
SO1a  

115 34 Matsumura et al., 2009 

Sphingomonas sp. cepa 
SO4a 

115 35 Matsumura et al., 2009 

HN8 - cepa não 
identificada 

115 61,3 Matsumura et al., 2009 

Pseudomonas sp. LBC1 0,035 100 Telke et al., 2009 

Bacillus sp. cepa  GZB 5 100 Li et al, 2012 

Consórcio 100 100 Yang et al., 2014 

Consórcio 10 100 Peng et al., 2015 
Sphingomonas 

bisphenolicum AO1 
100 99 Matsumura et al, 2015 

Água Sphingomonas sp. cepa 0,3 100 Lobos et al.,1992 
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MV1  

P. paucimobilis cepa FJ-4 0,3 100 Ike et al., 1995 
Sphingomonas sp. cepa 

TTNP3 
0,3 99 Tanghe et al., 1999 

C. basilensis cepa JF1 100 99 Fischer et al., 2010 
Pseudomonas putida cepa 

KA5 
0,2 87 Kang e Kondo, 2002 

Pseudomonas sp. cepa KA4 0,2 92 Kang e Kondo, 2002 

Cepa não identificada 0,2 90 Kang e Kondo, 2002 

Streptomyces sp.  1 90 Kang et al, 2004 
Sphingomonas sp. cepa BP-

7 
100 100 Sakai et al, 2007; Yamanaka et al, 2008 

Sphingomonas yanoikuyae 
cepa BP-11R 

300 100 Yamanaka et al, 2008 

Consórcio 100 92 Danzl et al., 2009 

Cepa não identificada 0,001 100 Kang et al, 2005 

Reator de 
leito/lodo 

Cepa não idendificada 90 95 Orozco e Contreras, 2015 
Pseudomonas aeruginosa 

LCS1 
45 100 Mita et al, 2015 

Consórcio 50 60,5 Eio et al, 2015 
Sphingomonas paucimobilis 

FJ-4 150 100 Fujiwara et al., 2016 

Lixiviados de 
resíduos 

Achromobacter xylosxidans 
cepa B-16 

10 91,8 Zhang et al, 2007 

Efluente  
Pseudomonas aeruginosa 

PAB1 
6,5 6,5 Vijayalakshmi et al., 2018 

Rizosfera de 
planta 

Novosphingobium sp. cepa 
TYA-1 

20 100 Toyama et al., 2009 
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Bacillus cereus cepa BPW4 0,2 52 Sayiood et al., 2010 
Enterobacter sp.  cepa 

BPW5 
0,2 60 Sayiood et al., 2010 

Alimentos de 
kimchi 

Bacillus pumilus  50 100 Yamanaka et al., 2006 

Locais não 
identificados 

P. monteiliicepa N-502 500 93,6 Masuda et al., 2007 

Nitrosomonas europaea 0,4 100 Roh et al., 2013 
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2.5 Bactérias halofílicas e halotolerantes 

 

 

O ambiente marinho é hipersalino e embora essa concentração de sal possa ser 

um fator negativo no crescimento de muitos organismos vivos, esse ambiente abriga 

comunidades biológicas diversificadas quanto às suas funções e taxonomia. Os micro-

organismos presentes nesse ambiente podem ser classificados em dois tipos: os 

halofílicos, que são micro-organismos que crescem melhor em condições onde há 

hipersalinidade e são classificados conforme seu requerimento de sal para crescimento 

ótimo (Tabela 2), e os halotolerantes, que são micro-organismos capazes de tolerar a 

concentração alta de sal, embora essa não seja a condição ótima para os mesmos. 

Bactérias halófilicas são muito utilizadas em processos biológicos pelo fato de sua 

necessidade nutricional ser muito simples (MARTINS; PEIXOTO, 2012; IRSHAD et 

al, 2014). Além disso, altas concentrações de sal são frequentemente encontradas em 

efluentes industriais contendo BFA (YAMANAKA et al., 2007) 

 
Tabela 2. Classificação de bactérias halofilicas conforme sua necessidade de 

cloreto de sódio (NaCl) para crescimento ótimo. 
 

Levemente halofílicas 2-5% 
Moderadamente halofílicas 5-20% 
Extremamente halofílicas 20-30% 

 

2.6 Biodegradação de BFA 

 

 

Existem duas vias de biodegradação conhecidas em literatura para a molécula de 

BFA. O primeiro estudo da via de biodegradação do BFA foi feito com a bactéria 

Sphingomonas bisphenolium cepa AO1 (Figura 4). Neste caso, primeiramente ocorre a 

biotransformação do Bisfenol A por intermédio da enzima Bisfenol-hidroxilase-A em 

2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol (Composto A). A enzima 2,2-bis(hidroxifenil-1-

propanol-hidroxilase então promove uma hidrólise no carbono quarternário desta 

molécula para a formação do composto 2,3-Bis(4-hidroxifenil)-1,2-propanodiol 

(Composto B), essa molécula é então clivada em Álcool 4-hidroxifenicílico (Composto 

C) e Ácido 4-hidroxibenzóico (Composto D). 
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Figura 4 Primeira via de biodegradação do Bisfenol A reportada na literatura. 
Composto A. 2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol; Composto B. 2,3-Bis(4-hidroxifenil)-
1,2-propanodiol; Composto C. Álcool 4-hidroxifenicílico; Composto D. Ácido 4-
hidroxibenzóico. 

 

 

 

Na segunda via de biodegradação (Figura 5), a enzima Bisfenol-Hidroxilase-B 

biotransforma o Bisfenol A em 2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol (composto E) que 

então através da enzima 1,2-bis(4-hidroxifenil)-2-propanol-redutase é bioconvertido em 

4,4-hidroxi-α-metilestibeno (composto F). Essa molécula é então clivada em 4-

hidroxiacetofenona (composto G) e 4-hidroxibenzaldeído (Composto H) por intermédio 

da enzima 4,4-dihidroxi-α-metilestibeno dioxigenase. (KANEHISA et al., 2016). 

 

 

 

 

Bisfenol A 

CO2 + H20 
+ Biomassa 

A 

C 

D 

Bisfenol-Hidroxilase-A 

 2,2-bis(4-hidroxifenil)-1-
propanol-hidroxilase 
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Figura 5 Segunda via de biodegradação do Bisfenol A reportada na literatura. 
Composto E. 2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol; Composto F. 4,4-hidroxi-α-
metilestibeno; Composto G. 4-hidroxiacetofenona; Composto H. 4-hidroxibenzaldeído; 
Composto I. Ácido benzóico; Composto J. Hidroquinona. 

 

 

 

Os compostos C, D, I, J (Figuras 4 e 5) possuem sua via de degradação já 

estabelecidas em literatura, resultando na completa mineralização dos mesmos. Alguns 

estudos relatam moléculas identificadas durante o processo de biodegradação do BFA 

que não estão presentes nas vias de biodegradação conhecidas, o que indicaria a 

existência de diferentes vias de biotransformação deste composto. Este fato pode 

explicar a presença de moléculas tão tóxicas quanto o mesmo na estrogenicidade 

residual presente no término de alguns tratamentos. 

 

 

 

Bisfenol A 

E 

F 
CH3O

OH

G 

H 

I 

J 

CO2 + H2O 
+ Biomassa 

Bisfenol-A-hidroxilase-B 

1,2-bis(4-
hidroxifenil)-2-
propanol-redutase 

4,4-dihidroxi-α-
metilestibeno 
dioxigenase 
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2.7 Técnicas para identificação de micro-organismos 

 

 

2.7.1 Identificação utilizando a técnica de amplificação do gene 16SrRNA 

 

 

Há uma enorme biodiversidade de micro-organismos na natureza e uma taxa 

muito pequena desses micro-organismos (estimativa: 1% a 10%) podem ser cultivados 

em laboratório e uma taxa ainda menor pode ser cultivada e  identificada. Com o 

desenvolvimento de técnicas moleculares informações muito importantes relacionadas a 

ecologia microbiana podem ser estudadas e descobertas (AVANZI et al., 2016). A 

clonagem e sequenciamento do gene do DNA/RNA ribossomal torna possível a 

identificação de muitos micro-organismos. O estudo do gene 16S rRNA foi 

primeiramente reportado por Carl Woese, que apresentou esse gene como um 

biomarcador (ATLAS; BARTHA, 1998). 

A técnica da amplificação e sequenciamento do gene 16S rRNA é efetiva e 

confiável, tornando-a a principal ferramenta na identificação de micro-organismos na 

atualidade, servindo assim de parâmetro para validações de outras técnicas. No entanto, 

é uma técnica que envolve diversos passos até a obtenção dos resultados, possui um alto 

custo e requer pessoal qualificado (AVANZI et al., 2016) 

 

2.7.2 Identificação utilizando espectrometria de massas MALDI TOF Biotyper 

 

 

A espectrometria de massas do tipo MALDI TOF Biotyper se tornou uma 

técnica muito utilizada na última década para identificação de micro-organismos na 

rotina de laboratórios, uma vez que é capaz de identificar bactérias Gram-positivas, 

Gram-negativas, leveduras e fungos filamentosos. A identificação é baseada na análise 

de fingerprintings de proteínas ribossomais e outras proteínas abundantes (AVANZI et 

al., 2016; SINGHAL et al., 2015). 

Aproximadamente 20% das proteínas são representadas por proteínas 

ribossomais - o que representa 3 % da massa total da célula bacteriana - e por essas 

proteínas serem específicas para cada espécie de bactéria, são eficientemente utilizadas 
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como biomarcadores. Quando comparado às outras técnicas de identificação de micro-

organismos, o MALDI TOF MS é uma técnica muito eficaz, a análise é rápida ( entre 5-

6 minutos), além disso, apresenta um ótimo custo-benefício, uma vez que cada análise 

custa em torno de 2 doláres (UHLIK et al., 2011). 
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3 Objetivos 

 

 

Os objetivos desse trabalho foram: 

 Isolar e identificar bactérias do Sistema Estuarino de Santos (SES) que 

pudessem utilizar o BFA como fonte de carbono; 

 Selecionar uma linhagem de bactéria a partir dos isolados e então avaliar a 

capacidade de biodegradação do BFA em laboratório. 

 Propor a via de degradação do BFA pela bactéria selecionada a partir dos 

metabólitos formados durante a biodegradação. 
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4. Metodologia 

 

 

4.1 Meios de Cultura 

 

 

Os meios de cultura utilizados nesse trabalho foram elaborados com a seguinte 

composição: 

 

A) Meio otimizado por Yamamura e colaboradores (2008) 

5 g.L-1 de peptona; 

2.5g.L-1 de extrato de carne; 

1,0 g.L-1 de extrato de levedura; 

1 L de água deionizada. 

 

B) Meio Mínimo Mineral 

10 mL de [1mM] FeSO4; 

1 mL de [1M] MgSO4; 

0,5 mL de [1M] CaCl2;  

10 mL de M2, sendo a composição do M2: 5 g.L-1 de NH4Cl, 20,88 g.L-1 de Na2HPO4, 

10,60 g.L-1 de KH2PO4; 

1 L de água deionizada. 

 

C) Meio Adaptado 

0,5 g.L-1 de extrato de levedura; 

1 L Meio Mínimo Mineral. 

 

 Todos os meios foram adicionados de 4% de NaCl em sua composição, 

salinidade necessária para o  crescimento de bactérias levemente halofílicas, conforme 

descrito por Irshad e colaboradores (2014), além da adição de BFA. Para os meios de 

cultura sólido, foram adicionados 15 g.L-1 de ágar-ágar. Os ingredientes foram 

misturados e esterilizados em autoclave a 121 ºC por 20 minutos.  
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4.2  Coleta de amostras 

 

 

As coletas foram realizadas no Sistema Estuarino de Santos (SES), em 3 

localizações denominadas de Amostra A (latitude 23º58’12.04’’S; longitude 

46º20’52.29’’O), Amostra B (latitude 23º58’10.51’’S; longitude 46º20’42.62’O) e 

Amostra C (latitude 23º58’12.71’’S; longitude 46º20’20.36’’O) (Figura 6). As coletas 

foram realizadas com auxílio de uma espátula-colher, onde aproximadamente 1g de solo 

foi adicionado a tubos de polipropileno de 50 mL contendo 10 mL de meio de cultura 

(B na primeira coleta; A na segunda coleta). O cultivo foi feito em um agitador orbital 

de bancada (AGCH-4303 BOTTMENGEN; Informs HT Ecotron) durante 72 horas à 

37ºC e 200 RPM (Figura 7). 

 

Figura 6. Locais de coletas no Sistema Estuarino de Santos das amostras para 
isolamentos das cepas bacterianas. Amostra A (latitude 23º58’12.04’’S; longitude 
46º20’52.29’’O),  Amostra B (latitude 23º58’10.51’’S; longitude 46º20’42.62’O) e 

Amostra C (latitude 23º58’12.71’’S; longitude 46º20’20.36’’O) 
 

 

Fonte: acervo pessoal 
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Figura 7.Pré-inóculo das amostras das localidades (A, B e C), onde 1g de 
sedimento foi adicionado em um tubo de polipropileno de 50 mL, contendo 10 mL de 
meio de cultura. Os pré-cultivos foram incubados em um agitador orbital de bancada 

durante 72 horas à 37ºC e 200 RPM. 
 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

4.3 Isolamento de micro-organismos em meio seletivo 

 

 

O isolamento dos micro-organismos com potencial para utilização do BFA como 

fonte de carbono foi  realizado em meio de cultura seletivo. Para isto, foi utilizada uma 

solução com meio de cultura com adição de 50 mg.L-1 de BFA. 

O isolamento foi realizado em capela de fluxo laminar onde, 10 µ.L-1 de cada 

cultivo foram semeados em placas de Petri contendo 20 mL de meio de cultura sólido e 

espalhados equidistantemente com auxílio de esferas de vidro estéreis. Com auxílio de 

uma alça estéril, as cepas foram transferidas para novas culturas em meio líquido em 

tubos de polipropileno de 15 mL, contendo 3 mL de meio de cultura e cultivados em um 

agitador orbital de bancada por 72 horas e então novamente semeados em meio de 

cultura sólido. Este processo foi repetido até a obtenção do morfotipo puro (Figura 8). 

As colônias crescidas nas placas foram isoladas com base em sua morfologia, cor e 

tamanho e posteriormente identificadas. 
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Figura 8. Exemplo de isolamento de três morfotipos em meio de cultura sólido 
com adição de 50 mg.L-1 de BFA. 

 

 

Fonte: acervo pessoal 
 

4.3.1 Identificação direta de micro-organismos por espectrometria de massas 

MALDI-TOF 

 

 

A identificação taxonômica dos isolados bacterianos cultivados em BFA foi 

realizada por espectrometria de massasdo tipo MALDI-TOF, a qual fornece perfis 

protéicos de proteínas ribossomais de cada isolado. A metodologia empregada foi a 

sugerida pela Bruker Daltonics. Em resumo, as células de uma única colônia foram 

transferidas da placa de Petri diretamente para a placa de 96 poços de aço polido 

(Bruker Daltonics GmbH), cobertas com 1 µL da solução matriz (que consiste numa 

solução saturada de α-ciano-4-hidroxi-ácidocinâmico em 50% acetonitrila e 2,5% ácido 

trifluoroacético) e secas à temperatura ambiente (25° C) (Figura 9).  

As medidas foram realizadas com o espectrômetro de massas LT Microflex 

(Bruker Daltonics), usando o software FlexControl (versão 3.0, Bruker). Os espectros 

foram gravados no modo linear positivo (freqüência laser, 20 Hz; uma fonte de íons de 

tensão, 20 kV; tensão lente, 7,5 kV; faixa de massa, de 2 a 20 kDa). Para cada espectro, 

foram tiradas 240 fotografias e 50 tiros de laser a partir de diferentes posições da 

amostra alvo (modo automático).  

Os espectros foram então importados para o software Biotyper (versão 2.0, 

Bruker Daltonics), processados através de configurações-padrão, e os resultados 

apresentados em uma tabela de classificação. Essa classificação trata-se de um processo 
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de correspondência de padrão proposto pelo fabricante Biotyper MALDI-TOF (MS). O 

critério utilizado para analisar os resultados de identificação é o valor do score obtido, 

que varia de 0 a 3.000. Scores entre 2.000 a 2.299 representam a identificação de gênero 

segura e provável identificação de espécie, entre 2.300 a 3.000 representa alta 

probabilidade de identificação de espécie.  

 

Figura 9. Fluxograma de etapas para a identificação de micro-organismos pela 
técnica de espectrometria de massas do tipo MALDI TOF Biotyper. 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

4.3.1.1 Extração de proteínas para identificação de micro-organismos por 

espectrometria de massas (MALDI-TOF) 

 

 

Os métodos de  identificação de micro-organismos baseiam-se na detecção de 

peptídeos ou proteínas, portanto em alguns casos a prévia extração de proteínas foi 

necessária, a fim de melhorar a identificação.  

Em um frasco de mini-centrifuga de 1,5 mL  foram adicionados 300 µL de H2O 

destilada e então com auxílio de uma alça de plástico foi adicionada uma colônia do 

micro-organismo proveniente de uma placa de cultivo. À este foram adicionados 900 

µL de etanol puro e centrifugados (Hitachi CR22N) por dois minutos (9200 G). Após o 

descarte do sobrenadante, foram adicionados 50 µL de ácido fórmico e posteriormente 
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50 µL de acetonitrila e centrifugados por mais dois minutos (9200 G).  O sobrenadante 

foi então utilizado para a análise.  

4.3.2 Identificaçao de micro-organismos pela técnica de amplificação e 

sequenciamento do gene 16S rRNA 

 

 

Os micro-organismos foram identificados através da extração do DNA 

baseando-se no protocolo de (CHEN e KUO, 1993). A amplificação dos nucleotídeos 

do gene que codifica o RNAr 16S foi efetuada através da PCR com o seguinte 

protocolo: 0,3 µ.L-1do DNA genômico, 0,2 µ.L-1 da enzima Taq-polimerase (1 

unidade), 5 µ.L-1 do tampão da enzima Taq (GE), µ.L-1dNTPs (10nM), 1 µ.L-1 do 

indicador 27F (5’AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3’), 1 µ.L-1 do indicador 1401R 

(5’CGGTGTGTACAAGACCC3’). As amostras foram submetidas a 30 ciclos de 95ºC 

por 1 minuto, 61ºC por 30 segundos, 72ºC por 50 seguntos em um termociclador. A 

eficiência da amplicação foi verificada através da eletroforese em um gel contendo 1% 

de agarose, conforme descrito por Sambrook e colaboradores (1989). A sequência 

obtida do gene 16S foi analisada pelo sequenciador de DNA ABI modelo 310 A 

(Applied Biosystems) e o kit de sequenciamento ABI Prism (Big Dye Terminator Cycle 

Sequencing kit, Perkin-Elmer). 

 

4.4 Ensaio de Concentração Mínima Inibitória (MIC) 

 

 

A concentração do substrato constitui um fator muito importante para os ensaios 

de biodegradação. Deste modo, é importante conhecer qual o limite de concentração 

mínima inibitória ao crescimento celular (MIC). Para definir o MIC, foram definidas as 

seguintes concentrações: 0 mg.L-1 (controle), 25 mg.L-1, 50mg.L-1 , 75 mg.L-1, 100 

mg.L-1, 125 mg.L-1, 150 mg.L-1, 175 mg.L-1 e 200 mg.L-1. 

Os ensaios foram realizados em erlenmeyers de 250 mL, contendo 50 mL do 

meio de cultura citado na sessão 4.1 e cultivados em um agitador orbital de bancada 

com temperatura e agitação controlados. Amostras foram coletadas ao longo do dia 

onde o crescimento celular foi monitorado por espectrofotometria (vide Figura 10). 
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Figura 10 Fluxograma do ensaio de Concentração Mínima Inibitória (MIC). 
 

4.5 Ensaio de adsorção 

 

 

Em alguns casos, existe a possibilidade do micro-organismo bioacumular ou 

biossover o xenobiótico de interesse em sua parede celular. Portanto, a fim de descartar 

ess hipótese, um ensaio para verificar se esse fenômeno ocorreria foi necessário. O 

ensaio foi realizado em um  erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL de meio de cultura 

com adição de 75 mg.L-1 de BFA. Alíquotas de 1 mL foram retiradas ao longo do dia, 

centrifugadas por 2 minutos (9200 G) e o sobrenadante foi então removido. 

O pellet celular foi então ressuspendido em 500 µL de etanol e rompido através 

de sonicação em gelo (modelo 450; BRANSON Digital Sonifier) (5 minutos; amplitude 

30%; pulse on 15 segundos; pulse off 45 segundos). Uma nova centrifugação foi 

efetuada após a sonicação e o sobrenadante foi analisado por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC) a fim de avaliar a presença de BFA. 

 

  Controle    (diferentes concentrações de BFA (mg/L) 
- - - - -

Agitador orbital de bancada 

Crescimento celular por 
espectrofotometria 
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4.6 Crescimento celular por espectrofotômetro 

 

 

A avaliação de turbidez de uma cultura microbiana constitui um método eficaz 

de quantificar a concentração celular. Um feixe de luz focado numa suspensão 

microbiana é parcialmente desviado (dispersão de luz) pelas células, e a porcentagem de 

luz não desviada (transmitância) é medida por um espectrofotômetro. A quantidade de 

luz que atavessa a suspensão celular depende da concentração de células e do tamanho 

delas, do comprimeito de onda, da intensidade de luz incidente e do tamanho da cubeta. 

Para monitorar o crescimento celular dos cultivos, 1 mL do meio foi disposto em 

uma cubeta de quartzo e analisado em um espectrofotômetro UV-VIS (Shimadzu UV 

2450) em um comprimento de onda de 600 nm para obtenção da Densidade Óptica, que 

corresponde à Absorbância. Há um limite entre a relação linear entre Absorbância/D.O. 

e a concentração celular, portanto, para suspensões onde a absorbância foi maior que 

0,4, uma diluição foi realizada (F.D.: 10x) para obtenção do valor real. 

 

4.7 Determinação da massa seca 

 

 

Essa técnica consiste em correlacionar a absorbância obtida por 

espectrofotometria em massa. Para isso, durante a realização do ensaio, alíquotas de 10 

mL de meio de cultura foram coletadas para a determinação de massa seca. 

Previamente, membranas GS em Éster de celulose de 0,22 µm de porosidade 

(GSTF04700, Millipore) foram submetidas a secagem em microondas com prato 

giratório (potência de 360W, output) por 5 minutos. 

Após a secagem em microondas, as membranas foram pesadas utilizando uma 

balança analítica (XR205SM-DR, Precisa). As membranas foram então alocadas em um 

sistema de filtração a vácuo (Figura 11), onde 10 mL de água desmineralizada foram 

escoados para a fixação da membrana para posterior filtração das amostras contendo a 

biomassa. Após a filtração duas lavagens com 10 mL com água desmineralizada foram 

realizadas, a fim de remover resquícios de meio de cultivo. 

Ao término da filtração, as membranas foram submetidas novamente à secagem 

em microondas. Essas membranas contendo a biomassa foram então pesadas em uma 
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balança analítica e os resultados subtraídos aos anteriores, para a posterior construção 

do gráfico de peso seco. 

 

Figura 11. Sistema de filtração a vácuo utilizado para a determinação de peso 
seco. Amostras de 10 mL de meio de cultura foram filtradas em membranas GS em 

éster de celulose com 0,22 μ𝑚 de porosidade e lavadas com 10 mL de água 
desmineralizada antes e após a filtração. 

 

Fonte: Dias, 2017. 

 

4.8 Ensaios de biodegradação de BFA 

  

 

Para comprovar a biodegradação do BFA em meio líquido pelas bactérias 

isoladas, ensaios envolvendo crescimento celular e consumo de BFA em meio de 

cultura foram efetuados. Os ensaios em batelada foram realizados em erlenmeyers de 

250 mL, contendo 50 mL de meio de cultura com adição de de BFA. Os ensaios foram 

realizados em um agitador orbital de bancada com temperatura e rotação controlados e 1 

mL de amostra foi retirado para análise periodicamente (sendo retirados até o máximo 

de 20% do volume total do ensaio). As amostras tiveram o consumo de BFA 

monitorados pela degradação deste composto analisada em um Cromatógrafo Líquido 

de Alta Eficifência (HPLC) (Shimadzu SPD-20 A). Para isso, as amostras foram 

filtradas em 0,22 µm e submetidas a um sistema HPLC com deteção UV-visível em 225 

nm, em uma coluna de fase reversa (C18 ACE 121-2546, 250 x 4,6 mm) e, como fase 

móvel, acetonitrila:água (80/20 v/v), com fluxo de 0,8 mL/min. O perfil cromatográfico 

obtido foi comparado e quantificado com um curva padrão de BFA previamente 

construída. 
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4.9 Análises de metabólitos 

 

 

Durante o processo de biodegradação são gerados metabólitos e a identificação 

destes faz-se necessária para entender qual via metabólica está sendo utilizada pelo 

micro-organismo. No entanto, para a correta identificação de metabólitos é necessária a 

análise por espectrometria de massas (MS). Técnicas de metabolômica baseadas em MS 

oferecem excelente combinação de sensibilidade e seletividade e são uma plataforma 

indispensável para a microbiologia aplicada. 

Deste modo, as amostras provenientes dos ensaios de biodegradação, foram 

analisadas por Cromatografia Líquida acoplada a um Espectrômetro Massas LCMS-IT-

TOF (Shimadzu). Para isso, as amostras foram filtradas em 0,22 µm, transferidas apara 

tubos vial de vidro e submetidas a um sistema UV visível em 225 nm, em uma coluna 

de fase reversa (C18 ACE 121-2546, 250 x 4,6 mm) e, como fase móvel, 

acetonitrila:água (80/20 v/v), com fluxo de 0,8 mL/min. O perfil cromatográfico obtido 

foi analisado pelo software em um espectro entre 50 mg.mol-1 a 300 mg.mol-1. 
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5 Resultados e Discussão 

 

 

Infelizmente, o mar, muitas vezes, é o destino final da maioria dos rejeitos 

produzidos pela população, tais como sacolas plásticas, garrafas PET e contêineres de 

alimentos (Figura 12). Alguns desses compostos plásticos possuem o BFA em sua 

composição e por este motivo alguns pontos do SES foram escolhidos para o isolamento 

de micro-organismos degradadores de BFA.  

 

Figura 12. Fotografia do local de coleta da amostra A, onde se pode notar a 
grande presença de materiais plásticos. 

 

 

 

5.1 Coleta e isolamento de micro-organismos 

 

 

Amostras de sedimento foram coletadas do SES (condições já citadas nas seções 

4.1 e 4.2), utilizando o meio de cultura  B e os ensaios foram cultivados em um agitador 

orbital de bancada a 37º C e 200 RPM durante 72 horas. 

 Após o período de cultivo, os ensaios foram inoculados em meio de cultura 

sólido. Diversos inóculos foram efetuados com diferentes fatores de diluição (1:100; 

1:1000; 1:10000) para otimizar a visualização e o isolamento das diferentes cepas. 

Posteriormente ao isolamento, 500 µL de cada meio de cultura contendo os 

isolados foram adicionados em tubos de microcentrífuga de 1,5 mL contendo 500 µL de 

glicerol e armazenados a -80 ºC para estoque.  
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5.1.1 Identificação de micro-organismos por espectrometria de massas do tipo 

MALDI-TOF Byotiper 

 

Ao obter os morfotipos puros em cultura sólida, os mesmos foram inoculados 

em tubos de polipropileno de 10 mL contendo 3 mL meio de cultura B líquido por 24 

horas em um agitador orbital de bancada. As diferentes culturas foram submetidas a 

extração de proteínas para posterior identificação utilizando a técnica de espectrometria 

de massas do tipo MALDI-TOF. Os resultados obtidos foram satisfatórios e 

representaram identificação segura de gênero (Tabela 3). Após a análise obtivemos 11 

espécies diferentes de bactérias aeróbias (Figura 13).   

 

Figura 13. Inóculo em meio de cultura sólido com adição de 50 mg.L-1 BFA  
das 11 diferentes espécies de bactérias aeróbias isoladas 1. Pseudomonas aeruginosa; 2. 

Pseudomonas otidis; 3. Klebsiella pneumoniae; 4. Enterobacter cloacae; 5. Bacillus 
cereus; 6. Bacillus therungiensis; 7. Bacillus altitutinis; 8. Acinetobacter tandoii; 9. 

Acinetobacter pittii; 10. Aeromonas hydrophila; 11. Rhodococcus ruber. 
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Tabela 3.  Resultados obtidos das análises de espectrometria de massa do tipo 
MALDI-TOF após obter os morfotipos puros. 

 

Cepa Score Identificação 
A1 2.343 Pseudomonas aeruginosa 
A2 2.365 Klebisella pneumoniae 
A3 2.043 Enterobacter cloacae 
A4 2.084 Bacillus cereus 
A5 2.025 Bacillus altitudinis 
A6 2.021 Acinetobacter tandoii 
A7 2.184 Acinetobacter pittii 
B1 2.144 Pseudomonas aeruginosa 
B2 2.116 Pseudomonas otidis 
B3 2.467 Klebisella pneumoniae 
B4 2.299 Enterobacter cloacae 
B5 2.058 Acinetobacter pittii 
C1 2.282 Pseudomonas aeruginosa 
C2 2.426 Klebisella pneumoniae 
C3 2.126 Enterobacter cloacae 
C4 2.013 Bacillus therungiensis 
C5 2.138 Aeromonas hydrophila 
C6 2.106 Rhodococcus ruber 

 

5.1.2 Ensaios de Biodegradação 

 

 

As bactérias foram inoculadas, ajustando o volume para obter uma absorbância 

inicial próxima a 0,1, contendo 50 mL de meio mínimo mineral com adição de 50 mg.L-

1 de BFA. Todas as  bactérias isoladas eram mesófilas e algumas foram cultivadas à 

28ºC (Bacillus, Acinetobacter, Aeromonas e Rhodococcus) e outras cultivadas a 37ºC 

(Pseudomonas, Klesiella e Enterobacter). Todos os cultivos foram submetidos a 

agitação de 200 RPM. 

Segundo a literatura, 48 horas seria o tempo suficiente para se obter resultado 

quanto à biodegradação do BFA, portanto, amostras do cultivo foram coletadas durante 

esse período de tempo. O crescimento celular foi monitorado  em espectrofotômetro 

(Figura 14) e a biodegradação do BFA foi monitorada por HPLC (SASAKI et al., 2005; 

YAMANAKA et al., 2008) 
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Figura 14. Gráfico referente ao crescimento celular dos gêneros de bactéria 
anteriormente selecionada e cultivada. Ensaios foram monitorados durante 48 horas em 

um espectrofotômetro em um comprimento de onda de 600 nm. 
 

 

 

Apesar do crescimento celular de todas as cepas, não houve biodegradação do 

BFA em nenhum ensaio. Neste caso, o crescimento celular foi atribuído ao etanol 

utilizado na solução estoque de BFA (10.000 mg.L-1). É muito provável que os micro-

organismos tenham optado por consumir o etanol como substrato primário por ser de 

mais fácil degradação. Uma nova coleta das amostras foi realizada após 14 dias, e 

verificou-se que o crescimento celular não cessou (Figura 15). No entanto, a 

concentração de BFA continuou inalterada, onde se concluiu que as bactérias isoladas 

eram degradadoras de etanol e não da molécula de interesse.  
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Figura 15. Gráfico referente ao crescimento celular das diferentes cepas de 
bactéria isoladas. As amostras foram coletadas após 14 dias de ensaio e monitorados no 

espectrofotômetro em um comprimento de onda de 600 nm. 
 

 

 

 Diante deste reultado, a remoção do etanol do meio de cultura tornou-se 

necessária. No entanto, o BFA não é solúvel em água à temperatura ambiente, e por esta 

razão efetuamos um teste autoclavando o meio de cultura contendo BFA, e obtivemos 

sucesso na solubilização. Esse meio, foi então analisado em HPLC para confirmação da 

concentração desejada (Figura 16). Então, todos os cultivos anteriores foram 

centrifugados (25ºC, 9,2 g durante 5 minutos), o sobrenadante descartado e a biomassa 

lavada com solução salina (0,9 % NaCl) para remover os resíduos do meio anterior. Esta 

biomassa foi re-inoculada em novo meio de cultura e os ensaios de biodegradação 

repetidos. No entanto, nenhum crescimento celular foi observado. 
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Figura 16.  Análise da concentração de BFA no meio de cultura em 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Dados foram comparados com uma 
curva de calibração previamente construída com padrões de concentração conhecida.

 
 

Yamanaka e colaboradores (2007) também relataram problemas ao tentar 

biodegradar BFA em meio mínimo mineral, o que fez com que uma otimização do meio 

de cultura fosse necessária. Ao adicionar alguns nutrientes, 100% da biodegradação de 

BFA foi alcançada em 22 horas. Deste modo, este meio de cultivo (A) foi utilizado para 

um novo isolamento. 

 

5.2 Novo isolamento 

 

 

Novas coletas foram efetuadas nas mesmas localizações e um novo isolamento 

foi efetuado utilizando meio de cultura proposto (A) com adição de 4% de NaCl e as 

técnicas de isolamento já foram  descritas na sessão 5.1. 

 

5.3 Identificação dos micro-organismos por espectrometria de massas do tipo 

MALDI-TOF Biotyper 

 

 

Após a obtenção dos morfotipos puros em meio de cultura sólido (Figura 17), os 

mesmos foram inoculados em tubos de polipropileno de 10 mL contendo 3 mL meio de 

cultura (A) líquido por 24 horas em um agitador orbital de bancada a 37ºC e submetidos 

à uma rotação de 200 RPM.  
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Figura 17. Obtenção dos morfotipos puros através do isolamento seletivo de 
bactérias. 1. Enterobacter sp.; 2. Pseudomonas sp.; 3. Shewanella sp.; 4. Klebsiella sp. 

 

 

 

Alíquotas de 1 mL de cada cultivo foram transferidas para tubos de 

microcentrífuga de 1,5 mL e centrifugados (25ºC, 9,2 g por 5 minutos). Para a 

identificação, foi realizada a extração de proteínas e então as diferentes cepas fora 

identificadas pela técnica de espectrometria de massas do tipo MALDI TOF Biotyper.  

Foram identificadas 4 diferentes espécies de bactérias aeróbias (Figura 18), todas com 

pontuação acima de 2,000, o que indica identificação segura de gênero. 



56 
 
 

Figura 18. Resultados obtidos das análises de espectrometria de massa do tipo 
MALDI-TOF Biotyper após obter os morfotipos puros, onde obtivemos 4 diferentes 

espécies de micro-organismos. 

 

 

5.2.1 Ensaios de Biodegradação 

 

 

As bactérias foram inoculadas separadamente em erlenmeyers 250 mL 

(absorbância inicial ajustada para 0,1) com adição de 50 mg.L-1 de BFA. O ensaio 

contendo a bactéria Shewanella sp. foi cultivado em um agitador orbital de bancada à 

25ºC que é sua temperatura ótima, segundo LeBlanc e colaboradores (2003) e as outras 

bactérias foram cultivadas a 37ºC (Pseudomonas sp., Klesiella sp. e Enterobacter sp). 

Todos os cultivos foram submetidos à agitação de 200 RPM. 

Após 24 horas de cultivo, foi retirada uma alíquotas de 1 mL de cada ensaio para 

monitoramento do crescimento celular (espectrofotômetro)  e biodegradação do 
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composto (HPLC). Conforme a Figura 19, podemos notar que houve crescimento 

celular em todos os ensaios o que poderia ser um bom indicador quanto a biodegradação 

do BFA.  

 

Figura 19. Gráfico referente ao crescimento celular dos gêneros de bactéria 
anteriormente selecionadas. Amostras foram coletadas após 24 horas do início do 
cultivo e monitoradas em espectrofotômetro (comprimento de onda de 600 nm). 

 

 

  

A concentração final de BFA foi analisada por HPLC (Figura 20), onde foi 

observado que os 4 micro-organismos foram capazes de biotransformar o composto.  
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Figura 20.Biodegradação do BFA pelas cepas de bactérias previamente isoladas 
analisadas por cromatrografia líquida de alta resolução (HPLC). Dados foram 

comparados com uma curva de calibração previamente construída com padrões. 
 

 

 

Diante do perfil de biodegradação da Shewanella sp., poucos relatos na literatura sobre 

a sua capacidade de degradação de contaminantes e este ser o primeiro relato sobre 

biodegradação de BFA, este micro-organismo foi escolhido para dar continuidade aos 

experimentos. O micro-organismo Shewanella sp. é uma bactéria saprófita, Gram-

negativa, facultativamente anaeróbia pertencente à família Vibrionaceae (Figura 21). O 

organismo é naturalmente encontrado em água salgada e sedimentos marinhos e é a 
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bactéria mais importante na decomposição de peixes. Shewanella sp. foi primeiramente 

isolada de manteiga em decomposição por Derby e Hammer em 1931 e nomeada por 

Mac Donell e Colwell em 1985 (KOZIŃSKA; PĘKALA, 2012; LEBLANC et al., 2003; 

SHARMA et al., 2015). 

 Como já mencionado, poucos relatos foram encontrados em literatura utilizando 

este micro-organismo para biorremediação de hidrocarbonetos e nenhum relato foi 

encontrado em relação ao BFA. Diversos estudos já foram realizados utilizando os 

micro-organismos Klebsiella sp., Enterobacter sp. e Pseudomonas sp. para biodegradar 

BFA, obtendo ótimos resultados, como já descrito na sessão 2.4. Por  

 

Figura 21. Inóculo em meio de cultura sólido do micro-organismo Shewanella 
sp. 

 

 

 

5.2.2 Identificação por amplificação do gene 16S rRNAde Shewanella sp. 

 

 

A fim de  comprovar e validar a identificação previamente realizada por MALDI 

TOF Biotyper MS da cepa de interesse (Shewanella sp.), o sequenciamento do gene 16S 

rRNA, utilizando os iniciadores universais de bactérias (27F e 1404R) foi realizado. 

Essa sequência foi então isolada e comparada com sequências conhecidas do banco de 

dados público (BLASTn) e apresentou uma similaridade de 99% com Shewanella 

halioti. Segundo Janda e Abbott (2007), 99% de similaridade é o suficiente para 

obtermos um resultado confiável quanto a gênero e espécie, a sequencia adquirida neste 

trabalho foi depositada no National Center for Biotechnology Information (NCBI; 
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http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) sob a identificação de Shewanella halioti cepa 

BR-S-F (Anexo M). 

 

5.2.3 Determinação da massa seca 

 

 

O método de monitoramento do crescimento celular por medida da densidade 

óptica é mais eficaz quando comparado à contagem direta da massa celular, no entanto, 

para os cálculos cinéticos faz-se necessária a correlação entre absorbância e biomassa. 

A fim de não alterar as condições iniciais de cultivo, um volume máximo de 

20% do volume total do cultivo pode ser removido. Então, para a determinação de 

massa seca, foi elaborado um ensaio em um erlenmeyer de 2 litros contendo 400 mL de 

meio de cultura e coletas de 10 mL foram efetuadas ao longo do dia. As amostras foram 

filtradas com o auxílio de um sistema de filtração à vácuo. Os dados obtidos foram 

utilizados para a elaboração de um gráfico, onde obtivemos um coeficiente de 

determinação igual a 0,996. Através da equação (1) obtida pela construção do gráfico 

em Excel (anexo A), pudemos então converter a absorbância (X) obtida através da 

técnica de espectrofotometria em massa (Y) (g.L-1). 

 

𝑌 = (0,938 ∗ 𝑋) +  0,098   (1) 

 

5.2.5 Concentração Mínima Inibitória de Bisfenol A (MIC) 

 

 

Para a realização do teste de MIC, foram definidas as seguintes concentrações de 

BFA: 0 mg.L-1 (controle), 25 mg.L-1, 50mg.L-1 , 75 mg.L-1, 100 mg.L-1, 125 mg.L-1. 

Amostras foram coletadas de hora em hora, durante 6 horas. A Figura 22 ilustra o 

crescimento celular na presença das diferentes concentrações de BFA. Como pode ser 

notado, 25 mg.L-1 já foi o suficiente para causar alguma inibição no crescimento e  125 

mg.L-1 foi capaz de cessar o crescimento celular e portanto foi definido como MIC para 

S. halioti. 
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Figura 22.Gráfico referente ao ensaio de concentração mínima inibitória (MIC) 
para o micro-organismo S. halioti. Ensaios foram realizados em erlenmeyers de 250 
mL, contendo 50 mL de meio de cultura. Concentração de BFA variou de 0 mg.L-1  

(controle) à 125 mg.L-1 

 

 

 

Notamos que a inibição celular para os ensaios de 50 e 75 g.L-1 foi similar, 

apresentando crescimento celular máximo de 1,850 e 1,770 g.L-1, respectivamente. 

Portanto, escolhemos a concentração de 75mg.L-1 para dar continuidade aos 

experimentos. 

 

5.2.6 Ensaios cinéticos 

 

 

O estudo cinético de um processo de biotransformação é de extrema 

importância, pois, permite avaliarmos todas as etapas do bioprocesso. Este estudo está 

diretamente ligado à velocidade de consumo do substrato e toda influência que o mesmo 

tem no crescimento celular do micro-organismo. 

Deste modo, foi selecionada a maior concentração onde o crescimento celular 

foi satisfatório (75 mg.L-1) para o estudo cinético, além do controle (0 mg.L-1). Os 

cultivos foram realizados em erlenmeyers de 250 mL, contendo 50 mL de meio de 

cultura, condições de crescimento celular e análises já descritas anteriormente. 

No ensaio (sem presença de BFA) o crescimento celular alcançou 1,68 g.L-1 na 

última coleta de amostra (Figura 23) (X = massa celular; S = substrato; T = tempo). 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 1 2 3 4 5

X
 (

g/
L

) 

T (h) 

MIC 

0 (mg/L)

25 (mg/L)

50 (mg/L)

75 (mg/L)

100 (mg/L)

125 (mg/L)



62 
 
 

Através da linearização dos dados, usando o gráfico de ln(X/X0) versus Tempo (Anexo 

B) e a equação 2, foi obtida a velocidade específica máxima (µmáx) (Tabela 4). O valor 

do coeficiente de correlação  (r2= 0,9988) indicou bom ajuste dos dados. 

 

Figura 23. Gráfico referente ao crescimento celular do micro-organismo S. 
halioti em meio de cultura com a ausência de BFA. Amostras foram transferidas para 
tubos de microcentrífuga de hora em hora para monitoramento do crescimento celular 
(espectrofotômetro) e biodegradação (HPLC). 

 

 

 

ln 𝑋 = 𝜇𝑚á𝑥 ∗ 𝑡   (2) 

 

No ensaio contendo 75 mg.L-1 do xenobiótico, o micro-organismo foi capaz de 

biotransformar o BFA em 6 horas de ensaio (Figura 24) portanto o estudo foi feito 

analisando os resultados obtidos nesse período de tempo. A velocidade específica 

máxima (µmáx) foi determinada através da construção do gráfico de LN (X/X0) por 

tempo (Anexo C), onde foi obtido um coeficiente de determinação de 0,9976. A partir 

da inclinação da reta ajustada na fase exponencial de acordo com a equação 2, foi obtido 

o valor de µmáx e pela equação 3 foi calculado o fator de conversão substrato/biomassa 

(Yx/s) (vide Tabela 4). 
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Figura 24. Gráfico referente ao crescimento celular versus biodegradação de 
BFA de S. halioti em meio de cultura contendo 75 mg.L-1de BFA. Amostras foram 
transferidas para tubos de microcentrífuga de hora em hora para análises de crescimento 
celular (espectrofotômetro) e biodegradação (HPLC). 

 

 

 

Y(x/s) =    (3) 

 

Tabela 4. Parâmetros cinéticos de S. halioti para o ensaio controle e para o 
ensaio contendo BFA como fonte de carbono alternativa. 

 

  Carbono Inicial (mg.L-1) µmáx (h-1) Yx/s (gcell/mgsubstrato) Biomassa Final (g.L-1) 
Controle (meio 

cultivo sem BFA) 0 0,3594 0 1,84 
Ensaio (meio 

cultivo com BFA) 76,64 0,2869 0,019 0,57 

 

Através da equação da reta, foi obtido o valor de µmáx de 0,3594 h-1 para o 

controle e 0,2869 h-1  para o ensaio com BFA, e pela equação 3, o fator de conversão 

substrato/biomassa (Yx/s) onde foi constatado que 19 % do substrato foi convertido em 

biomassa, sendo os outros 81 % utilizados para manutenção celular. Estes são valores 

aproximados, uma vez que neste meio de cultivo, o BFA não era a única fonte de 

carbono presente. 

 

5.3 Adaptação do Meio de Cultura 
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 O meio de cultura utilizado até este ponto era um meio complexo e existem 

muitos micro-organismos na literatura que são capazes de biotransformar o BFA em 

meios com uma necessidade nutricional muito menor. Além disso, a presença de muitos 

nutrientes poderia inibir ou diminuir a degradação do BFA. Deste modo,  S. halioti foi 

cultivada em meio mínimo mineral, contendo somente o BFA como fonte de carbono. 

No entanto, não foi observado cresciento celular nesta condição. Então, foi testada outra 

condição, onde 500 mg /L de de extrato de levedura foram adicionados ao meio mínimo 

mineral, muitos autores relatam a necessidade deste composto para a degradação de 

diferentes hidrocarbonetos (Kim et al., 2003; Chang et al., 2008; Huang et al., 2008). 

Agora, nesta condição, foi observado crescimento celular. 

 

5.3.1 Determinação da Massa Seca 

 

Para a determinação de massa seca utilizando o novo meio de cultura (meio 

mínimo + extrato de levedura), foi elaborado um novo ensaio nas mesmas condições do 

descrito na seção 5.2.3 Os dados obtidos foram utilizados para a elaboração de um 

gráfico, onde obtivemos um coeficiente de correlação igual a 0,9983. Através da 

equação (1) obtida pela construção do gráfico em Excel (Anexo E), pudemos então 

converter os valores de absorbância (X) obtidos por espectrofotometria em massa (Y) 

(g.L-1). 

 

𝑌 = (1,3181 ∗ 𝑋) − 0,1008   (4) 

 

5.3.2 Concentração Mínima Inibitória de Bisfenol A (MIC) 

 

 

As concentrações testadas para determinação do MIC, foram as mesmas do 

ensaio anterior. Entretanto, o crescimento celular foi observado em todas as 

concentrações. A adaptação de bactérias ao ambiente é algo muito comum devido a sua 

alta capacidade de transferência horizontal de genes, taxa de crescimento, recombinação 

e mutação. As bactérias constantemente ampliam seu “arsenal” de defesas, recorrendo a 

mecanismos diferentes para se adaptar às condições do ambiente em mudança 

(GRACIOSO, 2012). 
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Sendo assim, expusemos S halioti  à  concentrações maiores de BFA (0 mg.L-1 a 

200 mg.L-1). Deste ensaio, amostras foram coletadas de hora em hora, durante 8 horas. 

A Figura 25 ilustra o crescimento celular na presença das diferentes concentrações de 

BFA. Como pode ser notado, 25 mg.L-1 já foi o suficiente para causar alguma inibição 

no crescimento assim como anteriormente, entretanto  S. halioti foi capaz de tolerar até 

150 mg.L-1 de BFA, comprovando a sua adaptação à este composto e estabelecimento 

de novo MIC. 

 

Figura 25. Gráfico referente ao ensaio de concentração mínima inibitória (MIC) 
para o micro-organismo S. halioti utilizando o meio de cultura C. Ensaios foram 

realizados em erlenmeyers de 250 mL, contendo 50 mL de meio de cultura. 
Concentração de BFA de 0 mg.L-1  (controle) a 200 mg.L-1. 

 

 

 

5.3.3 Cinética 

 

 

Os ensaios de cinética foram reproduzidos conforme descrito na seção 5.2.6, 

com o meio de cultura C. O ensaio controle  foi realizado, e neste o crescimento celular 

alcançou 1,20 g.L-1 em 10 horas (Figura 26). No gráfico de LN(X/X0) versus Tempo 

(Anexo F) para obtenção da velocidade específica máxima, foi obtido um coeficiente de 

correlação de 0,9964 e  através da equação 2 obtivemos o valor de µmáx (Tabela 5). 
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Figura 26. Gráfico referente ao crescimento celular do micro-organismo S. 
halioti em meio de cultura (C) com a ausência de BFA. Amostras foram transferidas 
para tubos de microcentrífuga de hora em hora para monitoramento do crescimento 
celular (espectrofotômetro) e de biodegradação (HPLC). 

 

 

 

No ensaio contendo 75 mg.L-1 de BFA, o micro-organismo foi capaz de 

biotransformá-lo em 10 horas de ensaio (Figura 27). A velocidade específica máxima 

(µmáx) foi determinada através da construção do gráfico de LN (X/X0) por tempo 

(Anexo G), onde foi obtido um coeficiente de correlação de 0,9994. De acordo com as 

equações 2 e 3, calculamos o valor de e µmáx e o fator de conversão substrato/biomassa 

(Yx/s) (Tabela 5). 
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Figura 27 Gráfico referente ao crescimento celular versus biodegradação de 
BFA de S. halioti em meio de cultura C, contendo 75 mg.L-1 de BFA. Amostras foram 
transferidas para tubos de microcentrífuga de hora em hora para análises de crescimento 
celular (espectrofotômetro) e biodegradação (HPLC). 

 

 

 

Tabela 5 Parâmetros cinéticos de S. halioti para o ensaio controle e para o 
ensaio contendo Bisfenol A como fonte de carbono alternativa utilizando o meio de 
cultura C. 

 

  Carbono Inicial (mg.L-1) µmáx (h-1) Yx/s (gcell/mgsubstrato) Biomassa Final (g.L-1) 
Controle (meio 

cultivo sem 
BFA) 0 0,1858 0 2,32  

Ensaio (meio 
cultivo com 

BFA) 75,317 0,1239 0,014 1,125  

 

Através da equação da reta, foi obtido o valor de µmáx de 0,1858.h -1  para o 

controle e 0,1239. h -1 para o ensaio contendo BFA, e pela equação 3, o fator de 

conversão substrato/biomassa (Yx/s) onde foi constatado que 14 % do substrato foi 

convertido em biomassa, sendo os outros 86 % utilizados para manutenção celular.  

 

5.3.4 Ensaio de biossorção/bioacumulação 

 

 

Pelo motivo de o BFA ser um composto muito apolar, foi avaliada a 

possibilidade do mesmo estar sendo biossorvido ou bioacumulado pelo micro-
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organismo e não biotransformado. Essas técnicas vêm sendo estudadas para remover 

poluentes de difícil degradação, o peptídeoglicano e os grupos carboxila, amina e 

fosfato presente na membrana das bactérias possuem propriedades capazes de se ligar a 

metais e a compostos orgânicos (Vijayaraghavan e Yun, 2008; Jie et al.,  2012). Deste 

modo, um ensaio para averiguar esses fenômenos foi realizado. O ensaio foi monitorado 

por 2 horas, pois esses fenômenos acontecem de forma rápida (Baltazar, 2017), onde 

alíquotas de 1 mL foram transferidas para tubos de microcentrífuga nos tempos: 1, 5, 

10, 30, 60 e 120 minutos. 

Após a quebra da membrana por sonicação e extração por solvente (sessão 4.5), 

as amostras foram monitoradas por HPLC. O metabólito de interesse não foi 

evidenciado em nenhuma das amostras monitoradas (Anexo J), podemos afirmar então 

que esse fenômeno não está acontecendo e sim, como esperado, o micro-organismo esta 

biotransformando o xenobiótico. 

 

5.3.5 Análise de Metabólitos  

 

 

Amostras dos ensaios de biodegradação foram retiradas em intervalos regulares 

e  foram submetidas a análise por cromatografia líquida acopalada à  um espectrômetro 

de massas (LC/MS-Shimadzu) para monitoramento dos metabólitos formados. A grande 

maioria dos metabólitos encontrados estavam diretamente ligados a degradação dos 

nutrientes presentes no extrato de levedura, que em sua maior parte são compostos 

nitrogenados. 

No entanto, além dos metabólitos oriundos da degradação do extrato de 

levedura, foi possível identificar 7 moléculas que podem estar relacionadas diretamente 

a biodegradação do BFA por Shewanella halioti (Tabela 6). Das 7 moléculas 

encontradas, conseguimos identificar 3 moléculas presentes na via de degradação 

iniciada pela enzima Bisfenol-Hidroxilase-A (Figura 29), sendo elas: 2,2-Bis(4-

hidroxifenil)-1-propanol, 2,3-Bis(4-hidroxifenil)-1,2-propanodiol e Álcool 4-

hidroxifenicílico (Anexo K) 

O composto 2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol é um metabólito intermediário 

comumente encontrado na biodegradação deste composto para geração do ácido 4-

hidroxibenzóico que é um produto predominante nesta biodegradação (Masuda e 
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Yamasaki, 2007;  Zhang et al., 2007; Sakai et al., 2007); Li et al., 2012; Vijayalakshmi 

et al., 2018). A bioconversão de 2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol em 2,2-bis(4-

hydroxifenil) propanodiol foi também foi evidenciada por Peng e colaboradores (2015) 

por GC-MS. 

 Embora o ácido 4-hidróxibenzóico seja o produto predominante na maioria dos 

trabalhos, o Álcool-4 hidroxifenicíclico foi o produto majoritário neste trabalho. Com 

base nesse resultados,  podemos propor essa via metabólica como a via de 

biodegradação utilizada por este micro-organismo para degradação do BFA. 
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Tabela 6  Metabólitos encontrados no cultivo celular durante o processo de 
biodegradação do BFA. Identificação realizada por cromatografia líquida acoplada a 
espectrometria de massas.  

 

Peso 
Molecular 

Fórmula 
Molecular 

Estrutura Química 
Sugerida 

Cromatograma 

101 C5H8O2 

 
 

131 C6H10O3 

 
 

131 C7H14O2 

  

153 C8H8O3 

 
 

153 C10H10 

 
 

225 C15H12O2 

 

 

244 C15H16O3 

  

260 C15H16O4 
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Figura 28 Via de biodegradação do Bisfenol A proposta para S. halioti. Composto A. 
2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol; Composto B. 2,3-Bis(4-hidroxifenil)-1,2-
propanodiol; Composto C. Álcool 4-hidroxifenicílico; Composto D. Ácido 4-
hidroxibenzóico. 
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6 Conclusão 

 

 Isolamos 15 espécias diferentes de bactérias,dentre elas 4 foram capazes 

de biotransformar o Bisfenol A; 

 Dos 4 micro-organismos, selecionamos Shewanella halioti para dar 

continuidade ao trabalho tendo em vista que é uma novidade científica 

quanto a biodegradação do composto de interesse; 

 Validamos a identificação deste micro-organismo por espectrometria de 

massas do tipo MALDI-TOF biotyper e confirmamos a mesma a nível de 

gênero pelo método de identificação clássico (gene 16S); 

 S. halioti foi capaz de biotransformar 75 mg.L-1 de BFA em 6 horas 

utilizando um meio extremamente rico, não obtivemos crescimento 

celular em um meio extremamente pobre. 

 Uma adaptação foi feita e o micro-organismo foi capaz de biotransformar 

a mesma concentração de BFA em 10 horas, com um µmáx de 0,1239 e 

um índice e conversão substrato/biomassa de 14 %; 

 S. halioti foi capaz de tolerar até 150 mg.L-1 de Bisfenol A, sendo 175 

mg.L-1 a concentração mínima inibitório para crescimento celular desta 

bactéria; 

 Ao monitorar os metabólitos por espectrometria de massas do tipo 

LCMS-IT-TOF podemos propor a via de biodegradação iniciada pela 

enzima Bisfenol-Hidroxilase-A para o micro-organismo S. halioti. 
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Anexo A. Gráfico da determinação de massa seca efetuado para a bactéria Shewanella 

halioti utilizando o meio de cultura A, construído em Excel. Cultivo foi realizado em 

um erlenmeyer de 2 L contendo 400 mL de meio de cultura. Amostras de 10 mL foram 

coletadas ao longo do dia para a obtenção da densidade óptica por espectrofotometria e 

para filtração em membrana. 

 

 

 

Anexo B. Estudo cinético de S. halioti efetuado em meio de cultura (A) com a ausência 

de BFA. Gráfico de ln (X/X0) versus Tempo para obtenção da velocidade máxima 

específica (µmáx). 
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Anexo C. Estudo cinético de S. halioti efetuado em meio de cultura (A) contendo 75 

mg.L-1 de BFA. Gráfico de ln(X/X0) versus Tempo para obtenção da velocidade 

específica máxima (µmáx). 

 

 

 

Anexo D. Cromatogramas referente a biodegradação do Bisfenol A por S. halioti nos 

tempos 0, 6 e 24 h utilziando o meio de cultura A. Dados foram comparados com uma 

curva de calibração previamente construída com padrões. 
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Anexo E. Gráfico da determinação de massa seca efetuado para a bactéria Shewanella 

halioti utilizando o meio de cultura C, construído em Excel. Cultivo foi realizado em 

um erlenmeyer de 2 L contendo 400 mL de meio de cultura. Amostras de 10 mL foram 

coletadas ao longo do dia para a obtenção da densidade óptica por espectrofotometria e 

para filtração em membrana. 

 

 

 

Anexo F. Estudo cinético de S. halioti efetuado em meio de cultura (C) com a ausência 

de BFA. Gráfico de ln (X/X0) versus Tempo para obtenção da velocidade máxima 

específica (µmáx). 
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Anexo G. Estudo cinético de S. halioti efetuado em meio de cultura (C) contendo 75 

mg.L-1 de BFA. Gráfico de ln (X/X0) versus Tempo para obtenção da velocidade 

específica máxima (µmáx). 
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Anexo H. Certificado de apresentação do trabalho intitulado “Isolation os Bisphenol A 

degrading bacteria from an estuarine environment” no Simpósio de Microbiologia 

Aplicada (SMA).  
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Anexo I. Certificado de qualificação 
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Anexo J. Cromatogramas referente ao ensaio teste para biossorção/bioacumulação, 

onde podemos constatar que não há a presença de Bisfenol A na solução.  
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Anexo K . Metabólitos monitorados por Cromatografia Líquida com Espectrometria de 

Massas (LC-MS) 

 

 

A. 2,2-Bis(4-hidroxifenil)-1-propanol 

 

B. 2,3-Bis(4-hidroxifenil)-1,2-propanodiol 
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C. Álcool 4-hidroxifenicílico 
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Anexo  L. Resumo publicado na revista Ciência, Tecnologia  e Ambiente v. 6, n. 1, 

2017.  

link: <http://www.revistacta.ufscar.br/index.php/revistacta/issue/viewIssue/12/47> 
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ABSTRACT 

 
Bisphenol A (BPA) is a plasticizer substance present in many household 

objects made from plastic. Since this compound is present in our daily routine, 
exposure to BPA occurs frequently, mainly at low concentrations, caused by 
ingestion of food that was in contact with plastic containers or packaging. Once in 
the environment, plastic objects still release BPA which goes into water 

strengthened contact with people. Even in low concentrations (ng.L
-1

) BPA 
exposure may cause severe damage to the endocrine system binding to hormonal 
receptors acting as female hormone. As an important environmental contaminant 
coming from uncountable sources spread all over the world, mitigation studies to 
remove this contaminant from the environment are essential. One of the 
alternatives to remove this xenobiotic from the environment is bioremediation by 
selected bacteria isolated from a BPA impacted ambient. With this concept in 
mind, this study explored sediments from Santos Estuary System (SES), which 
represents one of the most important Brazilian examples of environmental 
degradation caused by the largest port in South America (Port of Santos) and a 
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large industrial pole located in Cubatão city. Sediment analysis from SES revealed 
the presence of BPA confirming contamination and microorganism exposition to 
it. We could isolate four different aerobic bacteria strains which use BPA as 
carbon source. Between them, we could find a strain identified as Shewanella 
halioti which is poorly related to aromatic hydrocarbons biodegradation but was 

able to tolerate up to 100 mg.L
-1

 of Bisphenol A and completely biotransform 75 

mg.L
-1

 BPA in 6 hours. 
 

Keywords: Bisphenol A; Bioremediation; Biodegradation 
Support: CAPES 
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Anexo M. Depósito da sequência de nucleotídeos referente ao micro-organismo S. 

halioti no banco de dados. 

 

Shewanella halioti strain BR-S-F 

 
GenBank submission: SUB3851373 
 
cultured Prokaryotic 16S rRNA / Shewanella halioti 
 
 

 GenBank: Processed 
 
MH137742-MH137743 
 

 

Institution USP 

Department Biotechnology 

Street Professor Lineu Prestes 

City Sao Paulo 

State SP 

Postal code 05508900 

Country Brazil 

Phone +5513988710036 

Sequence authors  

 Felipe S. Santana 

 Karolski Bruno 

Publication status unpublished 

   

Reference title 

Isolation of Bisphenol A degrading bacteria Shewanella haliotis strain from an

 estuarine environment 

 

 

 

Anexo N. Sumissão do artigo científico. 
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