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RESUMO 
 
PARADA C. A. Construção e caracterização de linhagens bacterianas Gram-negativas 
recombinantes com capacidade aumentada para biorremediar efluentes contaminados 
com mercúrio ou arsênio. 2012. 168 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2012. 
 
 
Este trabalho descreve a construção de linhagens recombinantes Escherichia coli UT5600 e 
Cupriavidus metallidurans CH34 carregando informações genéticas para expressão e 
ancoragem de MerR ou ArsR, proteínas de maior especificidade e afinidade a íons Hg2+ e 
As5+, respectivamente. Os genes merR e arsR foram isolados do DNA total de C. 
metallidurans, inseridos no vetor que contém o sistema para expressão e ancoragem de 
proteínas heterólogas em bactérias Gram-negativas, originando os plasmídeos pCM-Hg e 
pCM-As. MerR e ArsR foram produzidas sob comando do promotor pan que promoveu 
expressão das proteínas constitutivamente. As linhagens recombinantes demonstraram a 
expressão de MerR ou ArsR na superfície da membrana externa e maior acúmulo de Hg2+ ou 
As5+ em cada sistema específico. Células de E. coli recombinantes apresentaram resistência 
100 % superior a Hg2+ e As5+ quando comparadas à linhagem controle. C. metallidurans 
CH34/pCM-As apresentou MIC > Na3As02 1000 mM podendo ser considerada a bactéria 
Gram-negativa com maior capacidade de sobrevivência em meio a íons As5+ já descrita. Os 
plasmídeos construídos foram capazes de elevar a capacidade de sobrevivência das bactérias 
Gram-negativas estudadas, podendo ser utilizados em outras Gram-negativas para elevar os 
índices de sobrevivência e fornecer viabilidade a outras linhagens. As linhagens 
recombinantes apresentaram capacidade aumentada de adsorver Hg2+ ou As5+ do meio 
externo, em níveis superiores aos apresentados pelas linhagens selvagens. As bactérias aqui 
descritas tornam-se excelentes candidatas para processos de biorremediação. Em adição, este 
trabalho apresenta pela primeira vez a ancoragem da proteína ArsR na superfície celular. 

 

Palavras-chave: MerR. ArsR. Cupriavidus metallidurans CH34. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

PARADA C. A. Constrution and characterization of recombinant Gram-negative strains 
with enhanced capacity for bioremediation of mercury or arsenic contaminated 
wastewater. 2012. 168 p. Doctorade thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2012. 
 
 
This work describes the construction of recombinant Escherichia coli UT5600 and 
Cupriavidus metallidurans CH34 strains, carrying genetic informations for MerR or ArsR cell 
suface display, the most high affinity and specificity proteins to uptake Hg2+ or As5+ ions, 
respectively. The merR and arsR genes were isolated from the total C. metallidurans DNA, 
inserted into the vector which contains the system for expression and anchoring of 
heterologous proteins on Gram-negative bactérias cell surface, origining the plasmids pCM-
Hg and pCM-As. MerR and ArsR were produced under control of pan promoter which 
allowed the protein expression constitutively. The recombinant strains showed the expression 
of MeR or ArsR proteins displayed onto the cell surface and enhanced accumulation of Hg2+ 
or As5+ in each anchoring specific system. Cells of recombinants E. coli strain showed 
resistance 100 % higher to Hg2+ and As5+ when compared with the control strain. C. 
metallidurans CH34/pCM-As showed MIC > Na3As02 1000 mM being considered the most 
resistance Gram-negative bacteria that is able to survive in As5+ sites ever desbribed. The 
contructed plasmids were able to increase the studied Gram-negatives bacterial ability of 
surviving and they can be utilized in other Gram-negative in order to increase the surviving 
levels and supply viability to other strains. Recombinant strains presented ability for 
adsorption of Hg2+ or As5+ from the external media in enhaced levels as compared to the wild 
type. The bacterias here described become excellent candidates for bioremediation process. In 
addition, this work presents for the first time the cell surface display of ArsR protein. 

 

Key words: MerR. ArsR. Cupriavidus metallidurans CH34. 
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1 INTRODUÇÃO

 

Este trabalho faz parte de um projeto maior, que visa o desenvolvimento de novas 

estratégias microbiológicas para tratamento de efluentes contendo metais pesados, objeto de 

um convênio firmado entre a Vale (anteriormente denominada Companhia Vale do Rio Doce) 

e o Centro de Pesquisas em Biotecnologia da Universidade de São Paulo. 

O presente subprojeto intitulado “Construção e caracterização de linhagens bacterianas 

Gram-negativas recombinantes para a biorremediação de efluentes contaminados com 

mercúrio e arsênio” tiveram como principal objetivo a construção de bactérias recombinantes 

com capacidade aumentada para biorremediar de íons de mercúrio Hg2+ e arsênio As5+, para 

serem possivelmente utilizadas em processos de tratamento de efluentes contaminados com 

estes agentes potencialmente tóxicos.  

 

1.1 Relevância do Projeto 

 

Sabe-se que a ocorrência natural do mercúrio e do arsênio é decorrente de processos 

tais como, atividade vulcânica, movimento de águas, sedimentação, presença nas camadas 

profundas do solo (FADINI; JARDIM, 2001; MIRETZKY et al., 2005) e do metabolismo 

microbiano (GAO; BURAU, 1997). Contudo, a concentração natural destes elementos 

encontra-se drasticamente elevada no meio ambiente como resultado de atividades 

antropogênicas variadas, as quais podem ser citadas a produção de cloretos; combustão de 

combustíveis fósseis; atividade de hidrelétricas; subproduto do refino de chumbo, cobre e 

prata; mineração de ouro, devido à sua propriedade de formar amálgama para a extração do 

ouro granulomérico disperso nos sedimentos de fundo; manufatura de cimento; uso de 

pesticidas; incineração de termômetros, barômetros e monitores de pressão sanguínea; 

incineração de equipamentos médicos e odontológicos; despejo de efluentes industriais; 

descarte inadequado de lâmpadas fluorescentes e do “lixo tecnológico”, tais como, 

televisores, celulares, baterias, pilhas e componentes de informática (KANNAN; 

KRISHNAMOORTHY, 2006; MORENO et al., 2008). Com o uso do mercúrio e arsênio 

aplicados ao desenvolvimento, ocorrem elevados índices de contaminação em rios, lagoas, 

oceanos, solos, ar, trazendo prejuízos aos organismos vivos e tornando-se um sério problema 

ambiental como também de saúde pública (DUKER; CARRANZA; HALE, 2005; 

HOPENHAYN, 2006).  
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Assim sendo, o desenvolvimento de metodologias para tratar efluentes contaminados é 

uma iniciativa indispensável para o desenvolvimento aliado à sustentabilidade. A busca por 

processos remediadores que sejam economicamente viáveis e, ecologicamente corretos, tem-

se intensificado nos últimos anos. Entretanto, o uso de micro-organismos para biorremediação 

mostra-se vantajoso, principalmente pelos baixos custos, quando comparado às técnicas 

físico-químicas atualmente empregadas no tratamento de efluentes contendo metais. 

Sítios poluídos com mercúrio e arsênio, geralmente, apresentam contaminações com 

outros metais pesados (BALDRIAN et al., 2000). Portanto, bactérias com resistência a vários 

íons de metais pesados podem ser úteis quando utilizadas na biorremediação e, por isso, as 

bactérias Gram-negativas E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34, por apresentarem operons 

de resistência a uma grande diversidade de íons metálicos (SILVER et al, 1981; DIELS; 

MERGEAY; NIES, 1985; CHEN et al., 1986; LUND; BROWN, 1989; GADD, 1992; 

CARLIN et al., 1995; FRANKE;GRASS;NIES, 2001; MURTAZA; DUTT; ALI, 2002; 

JUHNKE et al., 2002; DJOKO: XIAO; WEDD, 2008; MERGEAY et al., 2003; MONCHY et 

al., 2006; TAGHAVI et al., 1997), foram os micro-organismos de escolha para o 

desenvolvimento deste trabalho, que visa a utilização destes para a biorremediação de águas e 

efluentes industriais contaminados com mercúrio e arsênio. Falando-se sucintamente neste 

ponto de partida, é importante ressaltar que, os mecanismos de resistência de E. coli e C. 

metallidurans consistem em sistemas de efluxo dos cátions, que detoxifica o citoplasma das 

bactérias e não o ambiente e, portanto, para que estes micro-organismos pudessem 

desenvolver os seus potenciais biotecnológicos, torna-se necessário submetê-los a 

manipulações genéticas para lhes conferir a capacidade de imobilizar íons de mercúrio e 

arsênio, fato este, que nos motivou a desenvolver a presente invenção. 

O uso de proteínas naturais de superfície como ferramenta para ancoragem de 

proteínas heterólogas, “cell surface display”, vem apresentando ampla aplicação nas 

diferentes áreas da ciência e na biorremediação (HENDERSON; NAVARRO-GARCIA; 

NATARO, 1998; WERNÉRUS; STÅHL, 2004). Micro-organismos recombinantes, cuja 

superfície celular foi enriquecida com proteínas de alta afinidade a metais poluentes, como 

por exemplo a fitoquelatina sintética EC20 (BAE et al., 2000), apresentaram capacidade 

superior de adsorção de íons metálicos tóxicos, quando comparados às linhagens não 

recombinantes, constituindo, portanto, uma estratégia biotecnológica para desenvolvimento de 

novos agentes biorremediadores (BAE et al., 2000;. BAE et al, 2002). 

Em recente trabalho desenvolvido por nosso grupo, o mecanismo de secreção da IgA 

protease de N. gonorrhoeae (VEIGA; LORENZO; FERNANDEZ, 1999; VEIGA et al., 2002) 
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foi utilizado para ancorar a fitoquelatina sintética EC20 (BAE et al., 2002) na membrana 

externa de C. metallidurans CH34. Devido ao elevado número de cisteínas na cadeia 

polipetídica da proteína EC20, a bactéria recombinante expressando a EC20 na superfície 

celular, apresentou capacidade de imobilizar Cd2+, Co2+, Cu2+, Hg2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+ 

do meio externo, em níveis superiores aos apresentados pela linhagem selvagem, (BIONDO, 

2008 - PI 0.801.282-2), porém sem apresentar especificidade a um único íon metálico. Além 

disso, os resultados não demonstraram a mesma eficiência para a imobilização de íons Hg2+ 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Capacidade de imobilizar Cd2+, Co2+, Cu2+, Hg2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+ do meio externo por C. 
metallidurans recombinante, expressando a fitoquelatina sintética EC20 na superfície celular.  

 µM de 
Cd2+ 

mg  ps 

µM de 
Co2+ 

mg  ps 

µM de 
Cu2+ 

mg  ps 

µM de 
Hg2+ 

mg  ps 

µM de 
Mn2+ 

mg  ps 

µM de 
Ni2+ 

mg ps 

µM de 
Pb2+ 

mg  ps 

µM de 
Zn2+ 

mg  ps 
C. metallidurans 

CH34 
11,10 4,50 24,29 0,05 4,73 5,84 16,00 17,62 

C. metallidurans 
CH34/pCM2 

12,60 5,00 25,72 0,10 5,06 6,46 18,82 25,14 

C. metallidurans 
CH34/pCM2 

induzido 

17,60 
(40 %) 

5,10 
(13 %) 

42,65 
(76 %) 

0,05 
- 

6,20 
(31 %) 

8,46 
(45 %) 

51,07 
(219 %) 

54,75 
(210 %) 

ps = peso seco 
Fonte: Biondo (2008). Com permissão. 
 

 
Sabendo-se que o mercúrio e o arsênio são os íons potencialmente tóxicos ainda 

lançados em grande quantidade na natureza, e que a fitoquelatina sintética EC20 não possui 

seletividade para a captação desses íons, a proposta do presente trabalho foi utilizar o 

mecanismo de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae para a ancoragem de proteínas 

capazes de acumular com especificidade e seletividade íons Hg2+ ou As5+ na membrana 

externa das bactérias Gram-negativas E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34, visando a 

utilização destes micro-organismos para a biorremediação de águas e efluentes industriais 

contaminados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A importância da água  

 

A preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade das atividades, neles 

desenvolvidos, têm sido discutidas com maior ênfase nessas últimas décadas.  

Até recentemente, a expectativa da falta de água não era considerada um problema 

para a sociedade em geral. Sua abundância e pronta disponibilidade pareciam tratar-se de um 

recurso natural infinito e, durante muito tempo, foi considerada um recurso renovável, devido à 

sua capacidade de se recompor em grande quantidade, principalmente, pelas chuvas (PINHEIRO; 

LIMA, 2002). Realmente, há muita água no planeta, mas apenas 3% dessa água é doce, dos 

quais 2% consistem de água congelada nas regiões polares e 1% distribuída desigualmente 

pela terra (MORAIS; JORDÃO, 2002). 

As surpreendentes transformações do mundo atual globalizado têm levado a uma 

persistente discussão sobre a possibilidade concreta de colapso no abastecimento de água 

potável em muitos lugares do planeta, afinal, a água é indispensável às atividades humanas, 

dentre as quais, o abastecimento doméstico e público, o uso agrícola e industrial e a produção 

de energia elétrica.  

Uma questão de sobrevivência da espécie humana está sendo ameaçada e pouco se tem 

feito para evitar uma crise num futuro próximo. A questão da água, ou seja, mais 

especificamente a falta de água, a falta de chuvas, a contaminação das fontes hídricas naturais 

e o desperdício, são fatores preocupantes que estão comprometendo o abastecimento em 

diversos países. Devido ao seu tipo de uso, ao aumento da demanda e degradação hídrica, 

além de sua a capacidade de dissolver poluentes, o recurso tornou-se limitado, (SETTI, 1994) 

e, portanto, a água potável para a população mundial se torna escassa a cada dia que passa. 

Prevê-se que em 2025, a população mundial alcance 9,1 bilhões de pessoas, 

aumentando exponencialmente as projeções de demanda dos recursos hídricos. Além disso, o 

aquecimento global – consequência do efeito estufa – provocado pela emissão de gases, está 

contribuindo para o aumento do nível do mar, o que pode comprometer os aqüíferos costeiros 

(SELBORNE, 2001).  

Aproximadamente 74% da água doce é consumida pelo setor agrícola, 20% pela 

indústria e 6% pelo consumo doméstico. Com o aumento da população e das atividades de 

interesse econômico, muitos países atingem rapidamente condições de escassez de água ou se 

defrontam com limites para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, crescem também os focos 



 

 

Revisão de Literatura 26 

 

de deteriorização das águas pelo lançamento de esgotos, efluentes industriais e insumos 

agrícolas, causando prejuízos ambientais e à saúde humana. (MORAIS; JORDÃO, 2002). 

Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que mais de 5 

milhões de pessoas morrem anualmente com doenças causadas por água contaminada, 

incluindo 6.000 crianças por dia. Tal fato leva à ocupação de metade dos leitos hospitalares 

em todo o mundo (SELBORNE, 2001). Neste cenário, a necessidade de se tratar a água é 

premente e constitui uma grave questão de saúde pública, devido principalmente, à toxicidade 

dos compostos descartados, risco de acúmulo na cadeia alimentar e persistência na natureza 

(GAVRILESCU, 2004). 

 

2.2 O mercúrio 

 

O mercúrio (Hg) é o único metal encontrado na forma líquida em condições de 

temperatura e pressão normais, formando vapores incolores e inodoros. Existe em várias 

formas: elementar ou metálica (Hg0), inorgânica, quando se combina com elementos tais 

como cloro, enxofre e oxigênio, (ex. sais de mercúrio) e orgânica ao ligar-se covalentemente a 

pelo menos um átomo de carbono, (ex. metil e etil-mercúrio). Pode ser encontrado em três 

estados de oxidação (0, 1+, 2+) (BOENING, 2000). 

  Na natureza, o Hg existe em pequenas concentrações, numa ampla variedade de 

meios geológicos e, por ser volátil, é permanentemente liberado para a atmosfera. O mercúrio 

elementar é encontrado no ar, podendo ser transportado globalmente e sedimentado no solo e 

em copos d água. Sob determinadas condições físico-químicas, ou pela ação do metabolismo 

microbioano, os íons de mercúrio dos compostos inorgânicos podem se transformarem 

compostos orgânicos de mercúrio. Parte do mercúrio depositado no solo e na água é 

transformada lentamente em espécies voláteis sendo reemitido para a atmosfera (STEINNES, 

1995; MICARONI et al., 2000).  

Em tempos remotos, o mercúrio metálico ou elementar, foi utilizado como tratamento 

de constipação intestinal e sífilis. Na forma inorgânica, sais foram utilizados com freqüência 

como agente anti-helmíntico e solução de Hg2+, na conservação de lentes gelatinosas, 

susceptíveis ao ataque fúngico (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2003).  

De forma interessante, o Imperador chinês Qin Shihuangdi foi descrito por antigos 

historiadores como um tirano brutal, supersticioso e, principalmente obcecado pela 

imortalidade, não poupando esforços para atingi-la. Qin Shihuangdi faleceu por intoxicação 
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pelo mercúrio contido em "poções” que ingeria para prolongar a vida (WRIGHT, D.C., 2001). 

Atualmente, o metal ainda é empregado na fabricação de amálgama para uso odontológico.  

Atualmente, sabe-se que as formas orgânicas, inorgânicas e elementar do Hg têm 

diferentes toxicidades. A ordem decrescente de toxicidade dos compostos de mercúrio é a 

seguinte: mercúrio orgânico > mercúrio inorgânico > mercúrio elementar. As formas 

inorgânicas são comprovadamente menos tóxicas. A forma orgânica é a de maior toxicidade 

por apresentar elevada solubilidade e resistência à degradação ambiental, sendo inclusive 

capaz de atravessar as barreiras membranosas, com rápido acúmulo celular e distribuição nos 

tecidos (GARREL; MACKENZIE; HUNT, 1975; PFEIFFER, 2007).  

 

2.2.1 Poluição das águas por mercúrio 

 

A poluição ambiental ao nível mundial é um subproduto indesejável do aumento pela 

demanda por recursos naturais da civilização moderna. Entretanto, desde o surgimento das 

sociedades humanas, focos localizados de contaminação ambiental ocorreram ao longo dos 

séculos. Porém, nunca na escala global que testemunhamos hoje como consequência do 

desenvolvimento. Praticamente, todos os ambientes do planeta encontram-se sob graus 

variados de contaminação. Mesmo áreas remotas, como o continente antártico, apresentam 

concentrações de contaminantes de Hg (NRIAGU; PACYNA, 1988; MALM; LACERDA, 

2008). 

Os países mais pobres ou em desenvolvimento, tanto quanto os mais populosos, são 

provavelmente os principais agentes deste tipo de poluição, cuja causa possa estar diretamente 

relacionada à baixa condição de vida da população, industrialização exacerbada e deficiência 

ou insuficiência de saneamento básico e tratamento de esgotos sanitários (NRIAGU, et al., 

1992). 

A queima de combustíveis fósseis é considerada uma significante fonte de mercúrio, 

além do mais, as indústrias de cloro-soda, equipamentos eletrônicos, fabricação de tintas e 

mineradoras de ouro e prata são consideradas as maiores consumidoras de metal perfazendo 

55% do total consumido (LACERDA; SALOMONS, 1998; PFEIFFER, 2007). Alguns 

compostos de mercúrio têm sido utilizados na agricultura, principalmente como fungicidas. O 

mercúrio é utilizado em uma variedade de aplicações como na fabricação de pilhas, matérias 

médicos e odontológicos e, desinfetantes. Embora o uso industrial do mercúrio tenha sofrido 

reduções, recentemente, devido a um controle mais efetivo, altas concentrações ainda estão 
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presentes nos sedimentos associados a aplicações industriais deste metal (WAGNER-

DOBLER, 2003; FATTA et al., 2007).  

Metais geralmente estão presente em efluentes como resultado de atividades 

antrópicas. A maior parte destes metais, entretanto, apresenta compostos com pouca 

solubilidade em água, o que resulta em baixas concentrações mesmo quando da emissão 

pontual de efluentes. Entretanto, o mercúrio (Hg) e o arsênio (As), em particular, são capazes 

de apresentar espécies químicas estáveis em solução, resultando na acumulação na coluna 

d´água, atingindo concentrações relativamente elevadas e tóxicas (MALM; LACERDA, 

2008).  

O mercúrio é, dentre os metais contaminantes, aquele que apresenta a maior 

toxicidade, além de ser o único capaz de sofrer biomagnificação em quase todas as cadeias 

alimentares, isto é, sua concentração aumenta conforme aumenta o nível trófico da espécie 

(AMORIM et al., 2000; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM - UNEP, 2002). 

Como consequência, tem-se a exposição ambiental via cadeia alimentar de forma 

significativamente relevante para consumidores tróficos elevados, incluindo o homem (LIN; 

PEHKONEN, 1999; AMORIM et al., 2000; MIRETZKY; BISINOTI; JARDIM, 2005; 

LEFEBVRE; KELLY; BUDD, 2007; MORENO et al., 2008). 

 O mercúrio, por apresentar espécie química volátil e estável na atmosfera, pode ser 

transportado em escala global, afetando áreas remotas naturais distantes de fontes pontuais de 

contaminação (BARKAY; MILLER; SUMMERS, 2003; DOREA et al., 2003). 

A preocupação com a poluição das águas por mercúrio está associada especialmente à 

possibilidade de metilação no meio ambiente de sua forma Hg2+ por bactérias. O mercúrio 

inorgânico pode ser convertido em metilmercúrio e dimetilmercúrio pela ação de bactérias, 

particularmente nos sedimentos. A biotransformação do mercúrio inorgânico em 

metilmercúrio representa um sério risco ambiental, pois o metilmercúrio, por ser lipossolúvel, 

é muito bem absorvido pelas membranas biológicas, possui capacidade de permanecer por 

longos períodos nos tecidos dos organismos, assim como pelos tratos digestivos de 

praticamente todas as cadeias alimentares, acelerando a bioacumulação, aumentando as 

concentrações do metal à medida que avança nos níveis tróficos e, portanto, maximizando 

seus efeitos sobre a saúde humana (INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL 

SAFETY - IPCS, 1990; PORCELLA, 1994; ROULERT et al., 1998a; LIN;PEHKONEN, 

1999; BOENING, 2000; AMORIM et al., 2000). 
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2.2.2 Toxicidade do mercúrio: efeitos da contaminação ambiental na saúde pública 

 

O Hg é o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de 

contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos.  

O primeiro maior impacto humano causado pela presença de Hg2+ foi relatado no 

Japão, em 1956. Este episódio foi conhecido como o Desastre de Minamata, região onde 

2.955 pessoas sofreram o envenenamento. Cerca de 900 pessoas morreram com doses severas 

de contaminação. Somente em 1968 o governo japonês reconheceu a fonte química de 

contaminação (KINJO, 1993; FUKUDA, 1999).  

O potencial tóxico do mercúrio ao organismo humano é diverso e depende da 

concentração, tempo e espécie a qual a exposição foi submetida. Por isso, é considerado um 

poluente de alto risco, sendo regulado pela “Environmental Protection Agency” (EPA). A 

preocupação a respeito da poluição do mercúrio, surge dos efeitos à saúde decorrentes da 

exposição, em especial, por mercúrio metilado encontrado na água e alimentos aquáticos.  

O mercúrio sob forma líquida é muito pouco absorvido pelo trato gastro-intestinal. Por 

outro lado, seus vapores quando inalados, podem facilmente atravessar a membrana alveolar 

até atingir a circulação sanguínea. No sangue, fígado e rins o mercúrio é oxidado à forma 

divalente. Este tipo de mercúrio representa a maior fonte de intoxicação verificada em 

laboratórios industriais e de pesquisa (IPCS, 1991). Esta forma é também liberada por 

evaporação na boca de pacientes que possuem amálgamas dentários preparados com 

mercúrio, o que pode resultar em uma intoxicação dependendo da quantidade presente 

(LORSCHEIDER;VIMY;SUMMERS, 1995) Dentistas e pessoas ligadas à odontologia 

podem também se contaminar quando a amálgama de mercúrio é preparada sem proteção 

adequada (ROULET et al., 1998b). 

De acordo com o Ministério da Saúde – Portaria no 518 de 2005, 3-30 gramas de 

mercúrio é a dose letal considerada.  Nas primeiras horas, a exposição acima de 1-2 mg/L de 

vapor de mercúrio elementar causa bronquiolite química aguda e pneumonite. Duas horas 

após a exposição, observa-se danos ao pulmão através da formação de uma membrana hialina 

e, finalmente, a ocorrência de fibrose pulmonar (SIGEYUKI et al., 2000), além de 

enfermidades cutâneas (BOYD et al., 2000). 

Dentre os compostos de mercúrio, o metilmercúrio é o mais tóxico, sendo responsável 

pelos danos mais importantes à saúde observados em humanos, devido, provavelmente, à sua 

lenta eliminação e facilidade em atravessar barreiras membranosas. No cérebro e rins, esta 

eliminação pode levar anos (FARO, 2000). O sistema nervoso central é o alvo principal do 
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metilmercúrio. Afeta, principalmente, áreas específicas do cérebro, como cerebelo e lobos 

temporais. A intoxicação se caracteriza por ataxia (perda da coordenação dos movimentos 

voluntários), a disartria (problemas nas articulações das palavras), a parestesia (perda da 

sensibilidade nas extremidades das mãos e pés e em torno da boca), visão de túnel (constrição 

do campo visual) e perda da audição. Os primeiros sintomas afetam também a região perianal 

e aparecem alguns dias após a exposição. Uma contaminação severa pode causar cegueira, 

coma e morte. O período médio de latência varia, freqüentemente, de 16 a 38 dias (BAKIR et 

al., 1973). Um exemplo dos efeitos neurotóxicos do metilmercúrio em populações expostas a 

este contaminante é o caso das populações ribeirinhas da Bacia Amazônica, região onde há 

mineração, pouco saneamento básico e presença de intensa concentração pluvial que auxilia 

na dispersão do elemento metálico (LEBEL et al., 1996; IPCS, 1990). 

Estudos também têm demonstrado uma relação do mercúrio inorgânico com sintomas 

neurológicos, como a insônia, irritabilidade, dificuldade na concentração, perda de memória, 

apatia e baixa estima acentuada. Acredita-se que estas alterações no ciclo de sono possam ser 

explicadas por um severo prejuízo neuropatológico, incluindo múltiplos circuitos neurais, 

associados com a absorção e a ação do mercúrio pelo sistema nervoso central (ROSSINI et 

al., 2000). 

Evidências indicam que a exposição crônica a baixas concentrações de Hg resulta em 

disfunções imunológicas (POLLARD; HULTMAN, 1997), podendo gerar deficiências 

imunoregulatórias, como doenças imunológicas e auto-imune (SILBERGELD et al., 1998). 

Há a possibilidade de que a disfunção imune possa influenciar no desenvolvimento e 

progressão do câncer. O mecanismo pelo qual os compostos de mercúrio atuam no sistema 

imune não está bem esclarecido, no entanto, estudos recentes apontam a apoptose de 

linfócitos e monócitos induzida por mercúrio, como tendo um papel importante na disfunção 

imune causada por este metal (SHENKER; GUO; SHAPIRO, 2000). 

O metilmercúrio da mãe pode ser transferido para a placenta e transportada para o 

feto, sendo encontrado em maior quantidade no líquido amniótico. O mercúrio inorgânico é 

transportado pelo leite materno. Estes compostos de mercúrio, principalmente os orgânicos, 

causam sérios danos ao feto em desenvolvimento, principalmente a nível neurológico 

(SCHUURS, 1999). 

Efeitos do mercúrio e seus compostos a nível celular demonstraram que linfócitos e 

linhagens linfoblásticas celulares humanas, tratados tanto com mercúrio orgânico e 

inorgânico, apresentaram um decréscimo significativo em termos de capacidade proliferativa, 

produção de citocinas e secreção de imunoglobulinas. (BAHIA et al., 1999). 
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A redução de função das células linfóides é resultado da citotoxicidade induzida pelo 

mercúrio. Linfócitos e monócitos tratados com mercúrio (tanto orgânico como inorgânico) 

exibem sinais funcionais e morfológicos de morte celular, como por exemplo: um profundo 

decréscimo na produção de adenina, alteração na síntese de fosfolipídeos, e um aumento de 

íons cálcio. Como estas células evidenciam mudanças nucleares e de membrana que são 

consideradas características de uma célula em processo de morte celular programada, pode-se 

concluir que células linfóides tratadas com mercúrio são levadas a apoptose (GUO et al., 

1998). 

Testes genotóxicos detectam mutações, tanto a nível cromossômico quanto a nível 

gênico. Tais mutações são responsáveis pelo surgimento de cânceres e doenças hereditárias 

(AMORIM et al., 2000).  

O mercúrio tem a capacidade de inibir a formação do fuso mitótico, levando a uma 

distribuição anormal dos cromossomos e poliploidia. Esta ação resultaria da forte afinidade do 

mercúrio pelos grupos sulfidrilas encontrados nas proteínas do fuso e é considerada como a 

ação mais típica, a nível genético, dos compostos de mercúrio (DE FLORA; BENICCELLI; 

BAGNASCO, 1994). 

A exposição de humanos ao mercúrio pode ser medida em amostras de sangue, cabelo, 

devido à sua capacidade de se ligar fortemente aos grupos sulfidrila (–SH), (GARREL; 

MACKENZIE; HUNT, 1975; PFEIFFER, 2007), urina, cordão umbilical, leite materno e 

unhas que são os biomarcadores comumente utilizados (ABE et al., 1995; CRUMP et al., 

1998; ALVAREZ-LEITE et al., 2002; MOHAN et al., 2005). 

 

2.3 O arsênio 

 

O arsênio (As) é um metalóide que possui os estados de oxidação 3- (gás arsina), 0 

(arsênio elementar), 3+ (arsenito ou arsênio trivalente), também referido como As(III) e 5+ 

(arsenato ou arsênio pentavalente), o As(V). O elemento é encontrado em baixas 

concentrações na natureza e ocorre nas formas orgânicas e inorgânicas, como resultado de sua 

participação em complexos biológicos e processos químicos. Dentre as formas voláteis, a 

arsina é encontrada na atmosfera (AsH3), enquanto o arsênio elementar (As0) é de rara 

ocorrência natural (AZEVEDO; CHASIN, 2003). Espécies solúveis do arsênio são 

encontradas na hidrosfera. O arsênio em águas naturais pode ocorrer como arsenito (As3+), 

arsenato (As5+), íon monometilarsônico (MMA) e íon dimetilarsínico (DMA). Águas 

subterrâneas contêm arsênio como As3+ e As5+. Em águas de mar, lagoas, lagos, e onde 
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houver possibilidade de biometilação, As3+ e As5+ ocorrem junto com MMA e DMA. A flora 

e a fauna marinha contêm compostos de arsênio, pois nas vias metabólicas o nitrogênio e o 

fósforo podem ser facilmente trocados por ele.  Tais compostos também incluem além da 

arsenobetaína, arsenocolina e arseno-açúcares de origem algal (VAN LOON; BAREFOOT, 

1992). Em depósitos minerais, o metalóide é encontrado principalmente na forma de 

arsenopirita (FeAsS) e pirita arsenífera que podem alterar-se a arsenatos e sulfoarsenatos em 

superfície, o arsênio pode ser parcialmente liberado para as águas e ainda imobilizado via 

adsorção em óxidos- hidróxidos de ferro, alumínio e manganês ou em minerais de argila 

(NESBITT et al., 1995).   

Poucas são as substâncias que, assim como o arsênio, possuem uma história médica 

tão fantástica. Seu uso terapêutico data de 400 a.C., havendo relatos de seu emprego por 

Hipócrates, Aristóteles, Dioscórides e Plínio, o Velho (NEUBAUER, 1947).  

O arsênio foi utilizado como fonte medicamentosa de maneira ampla e diversa. Sua 

fase áurea como agente terapêutico se deu entre o final do século XIX e meados do século XX 

(GONTIJO; BITTENCOURT, 2005). Os compostos arsenicais eram empregados, com ou 

sem respaldo científico, no tratamento de dermatoses tão numerosas quanto distintas como 

psoríase, pênfigo, eczemas, dermatite herpetiforme, acne, líquen plano, leishmaniose, angina e 

sífilis, como por exemplo os medicamentos Sulfarsenol, Stovarsol, Novarsenobenzol, 

Narsenol, Luatol e Epaseno. Justificando ainda mais sua condição de panacéia, eram ainda 

prescritos como tônicos e fortificantes, aplacadores de condições como nervosismos e 

“acessos”, ou ainda no tratamento da malária, epilepsia e asma (PUPO, 1926; 

CHAKRABORTI et al., 2003), dentre outras doenças, como é possível constatar pelos 

anúncios constantes na primeira edição dos Anais Brasileiros de Dermatologia, reproduzidos 

na Figura 1.    
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Figura 1 - Arsênio utilizado como fonte medicamentosa  
 

 

 
Compostos arsenicais eram empregados no tratamento de sífilis (Sulfarsenol, Stovarsol, Novarsenobenzol, 
Narsenol, Luatol, Epaseno e Treparsol), entre outras doenças.  
Fonte: Ehrlich;Hata (1910) apud Neubauer (1947). Com permissão. 
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Em adição, Paul Ehrlich desenvolveu o medicamento Salvarsan, pílula contendo 

arsênio, destinada para a cura da sífilis, sendo então contemplado pelo recebimento do Prêmio 

Nobel da Medicina em 1908 (EHRLICH;HATA, 1910; THORBURN, 1983). 

Atualmente sabe-se que, a maioria das formas do metalóide é tóxica. A ordem 

decrescente de toxicidade dos compostos de arsênio é: arsina > arsenito > arsenato > ácidos 

alquil-arsênicos > compostos de arsônio > arsênio elementar. Portanto, o arsênio trivalente é 

60 vezes mais tóxico do que a forma oxidada pentavalente. Os compostos inorgânicos são 100 

vezes mais tóxicos do que as formas parcialmente metiladas (MMA e DMA). A arsenobetaína 

e arsenocolina são não relativamente tóxicas (BARRA et al., 2000). Entretanto, atualmente, 

no ramo da medicina veterinária, o arsênio é ainda utilizado como agente antiparasitário e 

como aditivo em ração animal para acelerar o crescimento (BARRA et al., 2000). Além disso, 

utiliza-se o trióxido de arsênio (As203) como agente citostático no tratamento no subtipo da 

Leucemia Promielocítica Aguda (SOIGNET et al., 2001). A droga encontra-se disponível 

como ampolas de Trisenox® para infusão intravenosa (ANTMAN, 2006). 

 

2.3.1 Poluição das águas por arsênio 

 

O meio industrial representa outra poderosa fonte de As. O metalóide é utilizado 

produção de cobre a partir sulfuretos, mineração de ouro, cobalto, zinco, níquel, manufatura 

de vidros, esmaltes, tintas, tecidos e couros, produção de pesticidas, herbicidas, em 

preservativos de madeira e amplamente utilizado na indústria de eletro-eletrônicos na forma 

de arsenido de gálio e gás arsina em semicondutores (ATSDR, 2007). As principais fontes 

antrópicas de contaminação ambiental incluem a queima de combustíveis fósseis, uso de 

pesticidas e herbicidas na agricultura, além do descarte inadequado de efluentes. (SMEDLEY; 

KINNIBURGH, 2002). 

A contaminação na água potável tem sido motivo de numerosos e elaborados estudos. 

Já no final do século XIX foram relatados casos ocorridos em Reichstein e Silésia (YEH; 

HOW; LIN, 1968). O arsenicismo crônico regional endêmico também foi constatado na 

província de Córdoba, Argentina, resultando em 323 casos de epiteliomas e 39 de intoxicação 

arsenical (ARGUELLO et al., 1938). Destaca-se ainda episódios de hidroarsenicismo 

ocorridos na Tailândia, México, Estados Unidos (WAGNER et al., 1979; ALBORES et al., 

1979; YEH; HOW; LIN, 1968). 
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 Os maiores focos endêmicos estão localizados em Bengala Ocidental, Índia. Em uma 

região composta por seis distritos e uma população de 30 milhões de habitantes, estima-se, a 

partir de dados oriundos de uma pesquisa que avaliou apenas parte das áreas desse território, 

que pelo menos 800.000 pessoas bebam água contaminada por As e 175.000 delas apresentem 

lesões cutâneas decorrentes do arsenicismo (DAS et al., 1995). Em Taiwan, a conhecida 

“ doença do pé preto”, um distúrbio vascular periférico endêmico que resulta em gangrena das 

extremidades, está intimamente relacionada à exposição ao As existente na água de poços 

artesianos. A contaminação por arsênio também foi descrita na Tailândia, Iraque e Vietnã 

(YU; LEE; CHEN, 2002).  

Contudo, o maior episódio de contaminação arsenical ocorreu em Bangladesh. Os 

primeiros casos foram inicialmente detectados em 1993 em águas para o abastecimento 

populacional. A contaminação dos aquíferos em Bangladesh afeta ainda milhões de pessoas. 

No país, foram encontrados 5 milhões de poços artesianos contaminados com o metalóide 

(SMITH; LINGAS; RAHMAN, 2000). Estima-se que cerca de 80 milhões de pessoas em 

Bangladesh estejam contaminadas com arsênio atualmente (UDDIN et al., 2004). A Figura 2 

é uma representação esquemática dos primeiros focos de contaminação de águas com arsênio 

descritas no mundo. As áreas destacadas em cor alaranjada indicam as áreas afetadas. A 

Figura destaca também países como a Hungria, Romênia, Mongólia e Nepal. 
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Figura 2 - Representação esquemática dos primeiros focos de contaminação de águas com arsênio 
descritas no mundo.  

 
As áreas destacadas em cor alaranjada indicam as áreas afetadas: estados Unidos da América, México, Chile, 
Argentina, Hungria, Romênia, Nepal, Mongólia, Bangladesh, Taiwan, Vietnã e Tailândia.  
Fonte: Feroze, A. (2005). Com permissão. 

 

O arsênio também foi encontrado como agente contaminante na maioria dos estuários 

e sistemas costeiros do mundo devido ao despejo de efluentes industriais (SANDERS et al., 

1994). 

 

2.3.2 Toxicidade do arsênio: efeitos da contaminação ambiental na saúde pública 

 

A toxicidade dos compostos de arsênio depende de suas formas (orgânica ou 

inorgânica), valências, solubilidade, estado físico e taxas de absorção e eliminação no corpo 

humano. As formas inorgânicas são mais tóxicas que as formas orgânicas, pois são 

rapidamente absorvidos pelas células e de difícil eliminação por serem altamente solúveis em 

água. As formas menos tóxicas têm baixa absorção celular e, portanto, tem rápida eliminação.  

Embora as formas orgânicas sejam menos tóxicas quando comparadas às espécies 

inorgânicas, o uso do metil e fenil arsênico, amplamente utilizados na agricultura como pesticidas, 

têm afetado a saúde dos animais que vivem em áreas rurais (ATSDR 2007). 

Em humanos, a rota primária de entrada de arsênio no organismo se dá por via 

inalatória e ingestão, sendo a exposição, sempre cumulativa. A forma mais comum de 

exposição é através da ingestão de alimentos marinhos e água contaminados. O 
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envenenamento através do ar e solo não apresenta taxas significativas, pois a contaminação 

por contato é possível, porém de baixa ocorrência (ATSDR 2007). A meia-vida do arsênio 

inorgânico em humanos é de aproximadamente 10 horas. (ROSSMAN, 2007).  

A exposição crônica ao As causa sérios problemas metabólicos às pessoas. De acordo 

com o Ministério da Saúde – Portaria no 518 de 2005, 130 mg de arsênio inorgânico é a dose 

considerada letal. 

No caso de inalação de formas inorgânicas, 95 % do metalóide se deposita no trato 

respiratório, passando pelos tecidos mucociliares e resultando na absorção gastrointestinal, 

podendo sofrer biometilação no fígado (YIP e DART, 2001). Após absorção nos pulmões e 

trato gastrointestinal, o arsênio encontra-se amplamente distribuído no sangue. (ATSDR 

2007). O arsênio é captado pelas células sanquíneas e outras células onde ocorre a redução de 

arsenato em arsenito para o processo de metilação (WINSKI; CARTER, 1995; WANG et al., 

1996). Uma porção do As(III) é metilada no fígado, através de transferência do grupo metil 

pela enzima sadenosilmetionina, originando o metilarsônico (MMA V) e dimetilarsínico 

(DMA V) (APOSHIAN et al., 2004; STYBLO et al., 2002). Os metabólitos resultantes são 

rapidamente excretados pelos rins, através da urina. O metalóide também pode ser eliminado 

pelas fezes, suor, descamação da pele, unhas e cabelos. Portanto, o processo de metilação tem 

sido considerado a principal rota de detoxificação de arsênio em humanos. Quando a 

capacidade de metilação do fígado é excedida, ocorre a retenção de arsênio inorgânico em 

tecidos.  

O arsênio é uma substância carcinogênica e genotóxica que causa danos irreversíveis 

na membrana e morte celular por inibir vias bioquímicas, e interagir com proteínas e DNA 

(KITCHIN, 2001). Portanto, a retenção das espécies inorgânicas nos tecidos pode resultar em 

episódios severos. 

As principais doenças verificadas em pacientes envenenados incluem: hiperqueratose, 

hiperpigmentação da pele, hepatomegalia, necrose renal, cardiopatias, neoplasias diversas, 

neuropatias, encefalopatia grave, hemólise, depressão da medula óssea, aumento da 

freqüência de abortos espontâneos, inúmeras outras doenças graves e morte (ABERNATHY 

et al., 1997; ATSDR, 2007). 

A urina e os cabelos são os principais bioindicadores de exposição, uma vez que o 

arsênio inorgânico tem especial afinidade com tecidos ricos em queratina e, em casos de 

ingestão ou inalação, a principal via de excreção é renal (SANTOS et al., 2003).  

A intoxicação por arsênio, seja acidental ou deliberada, alegada ou comprovada, está 

associada inúmeras mortes e doenças de personagens conhecidos na História. 
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Um importante relato de morte por intoxicação por arsênio, com grande repercussão, 

foi o de Napoleão Bonaparte (1769-1821). O corpo foi encontrado em um cativeiro, na ilha de 

Santa Helena, e amostras forenses de seu cabelo mostraram níveis de arsênio 13 vezes acima 

do considerado normal.   

De forma curiosa, os pintores impressionistas usavam frequentemente o pigmento 

designado como verde-esmeralda. Este pigmento é constituído, essencialmente, por 

compostos de arsênio, suspeitando-se que tenha sido responsável pela intoxicação acidental 

de alguns artistas como Cézanne, que desenvolveu diabetes grave. A cegueira de Monet e 

mesmo as perturbações psíquicas de Van Gogh podem também ter sido parcialmente devidas 

ao uso do verde-esmeralda. A intoxicação com outras substâncias vulgarmente usadas em 

pinturas, como os pigmentos de chumbo e mercúrio, podem ser fatores que também 

contribuíram para os casos aqui apontados (STEVEN-MARCUS, 2007). 

 

2.4 A Legislação Ambiental  

 

As características de toxicidade de determinadas substâncias, a que se alia, muitas 

vezes, elevado potencial de persistência e bioacumulação, tornam necessário um controle 

estrito das emissões para o ambiente, em particular para o meio aquático.  

Numa perspectiva de proteção dos recursos hídricos, que, sendo um componente 

fundamental do ambiente biofísico, são indispensáveis ao desenvolvimento da sociedade 

humana, é fundamental atuar preventivamente sobre as principais fontes de poluição e exercer 

uma vigilância ativa dos meios receptores, de forma que não acarrete aumento de poluição por 

essas substâncias noutros meios e resulte em consequentes problemas de saúde pública. 

Portanto, o presente item não tem como objetivo principal, descrever e explanar todas 

as legislações ambientais existentes em diversos países, mas destacar algumas delas, em 

especial, aquelas que enfatizam a preocupação com manutenção da água e com o descarte 

adequado de resíduos que contêm mercúrio e arsênio, principais elementos abordados no 

presente trabalho. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em inglês, “World Health 

Organization” (WHO), concentrações de mercúrio total não devem ultrapassar 25 ng/L na 

água para beber, 5-100 ng/L na água da chuva e 0,5 µg/L na hidrosfera, sendo que este valor 

pode apresentar-se levemente aumentado devido a disposição do metal em sedimentos 

naturais (WHO, 2010).  
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A OMS também estabelece valores para as concentrações de arsênio na natureza. A 

concentração total do metal não deve ultrapassar 1–2 µg/L em águas oceânicas, 10 µg/L em 

rios e lagoas, com exceção de regiões vulcânicas e depósitos de sulfeto naturais que devem 

apresentar limites superiores. Da mesma forma, podem ser encontrados níveis elevados de 

arsênio no solo (1 a 40 mg/kg), devido à composição geológica e presença de sulfetos (WHO, 

2001). 

 

2.4.1 Legislação ambiental no Brasil  

 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da 

Resolução CONAMA No 357, de 17 de Março de 2005, estabelece os parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos de qualidade da água, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. A Tabela 2 demonstra os valores máximos de mercúrio e 

arsênio total permitidos em águas doces de classe 1 e classe 3; em águas salinas de classe 1 e 

2; em águas salobras de classe 1 e 2; e nos efluentes a serem lançados, de modo a não 

inviabilizar o abastecimento das populações e/ou acarretar efeitos tóxicos em organismos 

aquáticos.  
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Tabela 2 – Valores  máximos  de mercúrio e  arsênio total permitidos em àguas doces de classe 1 e classe 3; 
                  em águas salinas de classe 1 e 2; em águas salobras de classe 1 e 2; e nos efluentes industriais, de 
                  acordo com a Resolução CONAMA No 357, de 17 de Março de 2005. 

  Águas Doces - Classe 1 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,01 mg/L As  

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Padrões para copos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo intensivo 

Arsênio total 0,14 µg/L As 

  Águas Doces - Classe 3 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,033 mg/L As  

Mercúrio total 0,002 mg/L Hg 

Padrões para copos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo intensivo 

Arsênio total 0,14 µg/L As 

  Águas Salinas - Classe 1 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,01 mg/L As  

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Padrões para copos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo intensivo 

Arsênio total 0,14 µg/L As 

  Águas Salinas - Classe 2 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,069 mg/L As  

Mercúrio total 1,8 µg/L Hg 

  Águas Salobras - Classe 1 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,01 mg/L As  

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Padrões para copos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo intensivo 

Arsênio total 0,14 µg/L As 

  Águas Salobras - Classe 2 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,069 mg/L As  

Mercúrio total 1,8 µg/L Hg 

Lançamento de Efluentes 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,5 mg/L As  

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 
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Ainda, de acordo com a Resolução CONANA no 357 de Março de 2005: 

 

“Art 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

direta ou indiretamente, nos corpos de água, apos o devido tratamento e desde que obedeçam 

as condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas 

aplicáveis” 

 

“Art. 29. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar 

poluição ou contaminação das águas.” 

 

“Art. 30. No controle das condições de lançamento, e vedada, para fins de diluição 

antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as 

águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação.” 

 

“Art. 32. Nas águas de classe especial e vedado o lançamento de efluentes ou 

disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aguicultura, industriais e de quaisquer 

outras fontes poluentes, mesmo que tratados.” 

 

A Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

A Lei no 12.300, de 16 de Março de 2006, institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos e define princípios e diretrizes, com o objetivo de implementar instrumentos para a 

gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da 

poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde 

pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais. O Decreto no 54.645 de 5 de 

Outubro de 2009 regulamenta os dispositivos da Lei Estadual no 12.300, de 16 de Março de 

2006. 

O projeto de lei 33/2008 institui as normas e procedimentos para a reciclagem, 

gerenciamento e destinação final do lixo tecnológico., porém os artigos 6º, 7º, 9º e 10º foram 

recentemente vetados pelo Governador do Estado de São Paulo, José Serra. As razões do veto 

parcial estão expostas a seguir: Em relação ao artigo 6º, compete ao Poder Executivo, 

estabelecer normas de controle de quantidade de produtos e componentes de que trata o 

projeto, sujeitos à reciclagem, ao gerenciamento e à destinação final ambientalmente 

adequada do lixo tecnológico. Neste caso, o veto baseia-se na inconstitucionalidade, pois a 
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conveniência e oportunidade do exercício da função administrativa insere-se no campo das 

competências exclusivas ao Poder Executivo, consoante o artigo 47, inciso II, da Constituição 

Estadual, o que obsta o estabelecimento heterônomo de restrições à função. Assim, fixar o 

Poder Legislativo prazo para a prática de determinado ato pelo Poder Executivo, viola o 

princípio constitucional da separação dos Poderes.  

Relativamente ao artigo 7º, que estabelece penalidades em caso de descumprimento da 

lei em que vier a se converter o projeto destaca-se que, embora a competência para legislar 

sobre produção e consumo seja concorrente (artigo 24, inciso V, da Constituição Federal), as 

unidades federadas devem observar as normas gerais editadas pela União. No que tange à 

violação das normas contidas nas leis de defesa do meio ambiente, o infrator se sujeita às 

sanções administrativas já especificadas e seguintes da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998.  

O artigo 9º, de natureza tipicamente administrativa, vinculada à organização e ao 

funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública, se insere no campo da 

competência privativa do Governador do Estado (artigo 47, incisos II, XIV e XIX, da 

Constituição do Estado), a quem pertence, com exclusividade, a iniciativa da lei, quando 

necessária. (artigo 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal). Entretanto, a Lei nº 12.300, de 

16 de março de 2006, que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos, já define 

princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de 

resíduos sólidos, por meio da articulação entre Poder Público, iniciativa privada e demais 

segmentos da sociedade civil, objetivando a prevenção e o controle da poluição, a proteção e a 

recuperação da qualidade do meio ambiente, e a promoção da saúde, para o fim de assegurar o 

uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo. 

O vício de inconstitucionalidade recai sobre o artigo 10 da medida, que autoriza o 

Poder Executivo a implementar ações que se inserem no estrito campo da gestão 

administrativa, como é o caso da celebração de convênios, por envolver órgãos da 

Administração Pública Paulista, outros entes públicos e entidades privadas. A atribuição de 

encargos caracteriza função reservada ao Poder Executivo, não se admitindo intervenção 

legislativa. A autorização para celebrar convênios com instituições públicas ou privadas 

refoge ao campo de atuação do Poder Legislativo, conforme reiteradas decisões do Supremo 

Tribunal Federal (ADI’s nºs 342, 676, 1.166 e 1.857) e não se harmoniza, portanto, com as 

imposições decorrentes do princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da 

República e artigo 5º, “caput”, da Constituição Estadual).  
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A Lei nº 13.576, de 6 de julho de 2009, institui normas e procedimentos para a 

reciclagem, gerenciamento e destinação final de “lixo tecnológico”, que envolvem 

componentes e periféricos de computadores, monitores e televisores, baterias e pilhas e 

produtos magnetizadores, a fim de que estes produtos devem receber destinação final 

adequada e que não provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. 

Cabe, entretanto, processos de reciclagem e aproveitamento para finalidade original ou 

diversa; práticas de reutilização total ou parcial e neutralização e disposição final apropriada 

dos componentes tecnológicos equiparados a lixo químico. O objetivo é diminuir, regular o 

descarte inadequado e descontrolado de eletroeletrônicos, como também, extinguir os 

processos de incineração para a eliminação deste tipo de resíduo. 

O Decreto no 57.071 de 20 de Junho de 2011 altera a redação do artigo 27 do Decreto 

estadual no 54.645 de 5 de Outubro de 2009, que regulamenta a Lei Estadual no 12.300, de 16 

de Março de 2006, caracterizando produtos eletroeletrônicos, lâmpadas contendo mercúrio e 

agrotóxicos como resíduos de significativo impacto ambiental. 

 

2.4.2 Legislação ambiental na União Europeia   

 

Na União Européia, a preocupação com os níveis de contaminação aliada à escassez 

de recursos hídricos forçou o aperfeiçoamento da legislação ambiental, limitando a descarga 

de contaminantes tóxicos de águas residuais, incluindo metais pesados, obrigando os diversos 

segmentos produtivos a aplicar tecnologias avançadas de tratamento (REMOUDAKI et al., 

2003). 

A Comunidade Econômica Europeia (CEE), cuja personalidade jurídica é transmitida 

e consolidada em toda União Europeia, dispõe de Diretrizes para o gerenciamento de 

efluentes contendo mercúrio e arsênio, de forma a incluir na ordem jurídica, disposições para 

a regulação da descarga destas substâncias perigosas de forma adequada no meio hídrico. 

A Diretriz 76/464/CEE é relativa à poluição causada por substâncias perigosas 

lançadas no meio aquático, incluindo o mercúrio e o arsênio. O mercúrio é classificado como 

elemento pertencente à lista I, conhecida como lista negra. Substâncias classificadas na lista I 

devem ter o despejo previamente autorizado pelo órgão competente, obedecendo as normas 

que estabelecem os limites e parâmetros de qualidade para o lançamento de efluentes. O 

arsênio é pertencente à lista II, denominada lista cinza. O despejo de substâncias classificadas 

na lista II, também estão sujeitas à autorização prévia, novamente de acordo com as normas 

de emissão e descarga. Entretanto, o Conselho das Comunidades Europeias requer o 
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estabelecimento de novos programas com a finalidade de reduzir os valores de emissão 

permitidos das substâncias pertencentes à lista II.   

A Diretriz nº 82/176/CEE, de 22 de Março de 1982, estabelece os limites e os 

parâmetros de qualidade para as descargas de mercúrio provenientes de eletrólise dos cloretos 

alcalinos. Esta diretriz foi transposta pelo Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto de 1998, 

mantida em vigor e, aplicável a unidades industriais que façam despejos de águas residuais 

desta natureza. 

A Diretriz 84/156/CEE de 8 de Março de 1984, estabelece os limites e parâmetros de 

qualidade nas descargas de efluentes contendo mercúrio provenientes de setores que não o da 

eletrólise dos cloretos alcalinos. Esta diretriz foi transposta pelo Decreto-Lei nº 52/99/CEE de 

20 de Fevereiro de 1999, mantida em vigor e, aplicável a unidades industriais que façam 

despejos de águas residuais desta natureza. 

 

Tabela 3 - Valores ou cargas limite de emissão de mercúrio mensal, segundo as normas estabelecidas pelo 
                  Decreto-Lei nº 52/99/CEE 

Tipos de Instalações Industriais Valores Limite 
Indústrias químicas que utilizam catalisadores 
mercuriais 
a) Para a produção de cloreto de vinilo......................... 
 
b) Outras produções....................................................... 

 
 
0,05 mg/L Hg em efluentes 
0,1 g/t da capacidade de produção de cloreto de vinilo 
0,05 mg/L Hg em efluentes 
5g/kg de Hg tratado 

Fabricação de catalizadores mercuriais utilizados para 
a produção de cloreto de vinilo 

0,05 mg/L Hg em efluentes 
0,7 g/kg de Hg tratado 

Fabricação de compostos orgânicos e não orgânicos 
de mercúrio 

0,05 mg/L Hg em efluentes 
0,05 g/kg de Hg tratado 

Fabricação de baterias 0,05 mg/L  Hg em efluentes 
0,03 g/kg de Hg tratado 

Indústrias de metais não ferrosos 
a) Instalações de recuperação de mercúrio.................... 
 
b) Extração e refino de metais não ferrosos................... 
 

 
0,05 mg/L Hg em efluentes 
 
0,05 mg/L Hg em efluentes 

Instalações de tratamento de resíduos tóxicos 
contendo mercúrio 

0,05 mg/L Hg em efluentes 

Fonte: Decreto-Lei nº 52/99/CEE 
 

O Decreto-Lei no 52/99/CEE de 20 de Fevereiro de 1999, estabelece que a 

concentração de mercúrio total nas águas de superfície afetadas pelas descargas de efluentes 

não deve exceder 1 µg/L; a concentração de mercúrio nos estuários afetados pelas descargas 

não deve exceder 0,5 µg/L; a concentração de mercúrio em águas marítimas territoriais e nas 

águas costeiras do litoral, não estuárias, afetadas pelas descargas não deve exceder 0,3 µg/L.   

Os parâmetros de qualidade das águas superficiais, destinadas à produção de água 

potável, são estabelecidos pela Regulação de Águas de Superfície, de 1 de Dezembro de 1989. 
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As águas de superfície são classificadas como A1, A2 ou A3, de acordo com a ordem 

crescente do tratamento que será aplicado. Os valores máximos de arsênio e mercúrio estão 

apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Valores  máximos  de  arsênio e  mercúrio  em águas de superfície, estabelecidos pela Regulação 
                  Nacional da União Europeia, de 1 de Dezembro de 1989.  

Classificação de águas de 

superfície 

Valor máximo de arsênio em 

águas de superfície 

Valor máximo de mercúrio em 

águas de superfície 

A1 0,05 mg/L As 0,001 mg/L 

A2 0,05 mg/L As 0,001 mg/L 

A3 0,10 mg/L 0,001 mg/L 

Fonte: Regulação Nacional da União Europeia, de 1 de Dezembro de 1989.  
 

Em relação ao arsênio, a Diretriz 76/769/CEE de 27 de Julho de 1976 que permitia a 

utilização de determinados compostos de arsênio, foi alterada pela Diretriz 2006/139/CEE de 

20 de Dezembro de 2006. A Diretriz 2006/139/CEE estabelece que a utilização de compostos 

de arsênio em substâncias ou preparações destinadas ao tratamento de águas industriais é 

ilegal. E que compostos de arsênio não podem mais ser colocados no mercado, nem utilizados 

como substâncias e componentes de preparações destinadas a impedir a proliferação de 

microrganismos, plantas ou animais. Fica também proibido o uso de compostos de arsênio 

como preservativo de madeira em cascos de embarcações, gaiolas, flutuadores, redes e 

qualquer outro dispositivo utilizado em piscicultura ou equipamento que fique total ou 

parcialmente imerso em água. A madeira tratada deste modo não pode mais ser utilizada 

como cerca para gado, em construções residenciais ou domésticas, não pode ter contato com 

água e nem ser utilizada para fins agrícolas, com exceção daquelas utilizadas em instalações 

industriais, utilizando vácuo ou pressão para impregnar a madeira, quando se trate de soluções 

de compostos inorgânicos do tipo cobre, cromo ou arsênio (CCA). Neste último caso, toda a 

madeira tratada colocada no mercado deverá apresentar um rótulo com a menção 

"Exclusivamente para uso profissional e instalação industrial, contém arsênio", e, deverá 

apresentar rótulo com a menção "Para manusear esta madeira, é necessário usar luvas, 

máscara e proteção ocular”. Os desperdícios deverão ser tratados como resíduos perigosos por 

empresa devidamente autorizada. 
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2.4.3 Legislação ambiental nos Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos, a “Food and Drug Administration” (FDA) estabelece as 

concentrações seguras de presença de mercúrio em frutos do mar disponíveis ao consumo 

humano (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION – FDA, 2006).  

As medidas, inspeção, relatórios de emissão, legislação e regulação estabelecendo os 

níveis de mercúrio e arsênio nas águas são realizados pela “Environmental Protection 

Agency” (EPA).  

De acordo com o Critério de Qualidade de Água de 1986 da EPA, os valores máximos 

de mercúrio em ambientes aquáticos destinados ao uso humano e que contenham organismos 

deve ser na faixa de 0,012-2,5 µg/L. Nas águas salinas para uso humano e que contenham 

organismos, o limite estabelecido é de 0,025-2,1 µg/L. Na água utilizada nos sistemas 

públicos de abastecimento, a concentração de mercúrio não deve exceder a concentração de 

0,002 mg/L. Nos efluentes, a concentração de mercúrio total não deve ser superior a 0,05 

mg/L (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA, 1986). 

A EPA estabele que a concentração de arsênio total na água fresca não deve exceder 

0,15 mg/L. Nas águas salinas o limite é de 0,036 mg/L. Já nas águas destinadas ao consumo 

humano e que contenha organismos, o valor máximo permitido é de 0,018 µg/L (EPA, 2004). 

Em efluentes, o nível máximo de contaminação arsenical, em inglês de nominado “Maximum 

Contaminant Level” (MCL), é 0,010 mg/L, entretanto, este critério está sendo revisado pela 

EPA e o valor de MCL para arsênio poderá ser reduzido a 0,005 mg/L (EPA, 2002).   

Em 2011, a “Agency for Toxic Substances and Disease Registry” (ATSDR), 

classificou o arsênio como o primeiro elemento da lista de prioridade para substâncias 

perigosas devido ao seu alto potencial carcinogênico. O mercúrio ocupa o terceiro lugar na 

ordem (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY - ATSDR, 

2011). 

Nos estados Unidos, 90 % da madeira tratada com CCA era amplamente utilizada em 

playgrounds e ambientes domésticos. Atualmente, assim como ocorre na União Europeia, o 

uso deste tipo de preservativo para madeira é proibido, sendo, entretanto, ainda permitido em 

instalações industriais (ATSDR 2007). 

Destaca-se, todavia, que desde tempos remotos até os dias atuais, o número de 

informações na literatura relatando a diversidade de sítios contaminados com mercúrio e 

arsênio como consequência de atividades industriais e descarte inadequado de produtos e 

efluentes em nível global tem aumentado constantemente. 
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Atualmente, apesar das legislações vigentes, os limites estabelecidos para a proteção 

ambiental, encontram-se drasticamente elevados nos ecossistemas como resultado de 

atividades antrópicas variadas, (KANNAN;e KRISHNAMOORTHY, 2006; MORENO et al., 

2008), onde muitos cursos de água apresentam elevados níveis de contaminação em nível 

mundial, devido à presença de contaminantes potencialmente tóxicos, em especial o arsênio e 

o mercúrio, que continuam a ser descartados inadvertidamente (OHE; WATANABE; 

WAKABAYASHI, 2004). 

Deste modo, as agências, organizações e instituições de proteção ambiental têm sido 

focadas na aplicação de processos de remediação, visando a recuperação de sítios 

contaminados, de modo a proteger a fauna e flora do meio, assim como os seres humanos.  

 

2.5 Métodos físico-químicos utilizados para a recuperação de áreas degradadas  

 

A descontaminação de sítios poluídos é um dos maiores desafios para o 

desenvolvimento sustentável. Dentre os métodos disponíveis para a remediação de ambientes 

contaminados com mercúrio e arsênio, as técnicas físico-químicas têm sido amplamente 

utilizadas. 

 

2.5.1 Métodos físico-químicos utilizados para a remediação de sítios contaminados com 

mercúrio 

 

Os métodos físico-químicos usualmente utilizados para a remoção de mercúrio em 

águas contaminadas estão descritos como se segue: 

a) Precipitação e co-precipitação: nesta metodologia utiliza-se aditivos para 

transformar contaminantes em elementos sólidos ou apolares ou sólidos insolúveis onde o 

contaminante é adsovido. As formas insolúveis são removidas em fase líquida por clarificação 

ou filtração; b) 

b) Adsorção: neste procedimento é utilizada uma coluna contendo sorbentes 

imobilizados por onde circula a água contaminada. Os contaminantes ficam retidos na coluna; 

c) Filtração por Membrana: a água contaminada passa através de uma membrana semi-

permeável que bloqueia a passagem do mercúrio, porém não impede a passagem da água e de 

seus outros constituintes (EPA, 2007).  

As vantagens e desvantagens dos diferentes processos de remoção de mercúrio em 

águas estão apresentadas de forma comparativa na tabela 5: 
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Tabela 5 - Comparação entre as principais tecnologias de remoção de mercúrio em águas contaminadas. 
Tecnologia Vantagens Desvantagens 

a) Precipitação e Co-precipitação:  - Técnica relativamente simples e 
bem conhecida; 
 
- Economicamente viável em 
processos de larga escala; 
 
 
. 

- A remoção de mercúrio não é 
efetiva;  
 
- Técnica utilizada apenas como 
tratamento prévio à outros 
processos de remediação. 

b) Adsorção:  - Técnica de menor custo; 
 
- Operação simples; 
 
 

- Não é ideal para processos em 
grande escala; 
 
 

c) Filtração por membrana - Efetiva na remoção de mercúrio; 
 

- Técnica muito dispendiosa e, 
portanto, apesar de efetiva, é pouco 
utilizada; 
 
 
- Produz  elevadas quantidades d e 
resíduos tóxicos; 
 
-Técnica sensível a outros 
contaminantes e componentes da 
água a ser tratada, sendo assim, de 
baixa especificidade; 
  

Fonte: EPA 2007. Com permissão. 

 

2.5.2 Métodos físico-químicos utilizados para a remediação de sítios contaminados com 

arsênio 

 

O arsênio na água é comumente presente nas formas inorgânicas trivalente As(III) e 

pentavalente As(V). Os princípios básicos de remoção de arsênio da água contaminada são 

baseados em técnicas convencionais que podem ser agrupadas nas categorias seguintes: 

a) Oxidação e sedimentação: a oxidação pode ser realizada utilizando-se ar ou agentes 

químicos; 

b) Coagulação e filtração: a coagulação é feita com alumina (trióxido de alumínio) ou 

ferro; 

c) Filtração por sorção: nesta técnica são utilizados a alumina ativada, o ferro revestido 

com areia e resina de troca iônica como principais sorbentes;  

d) Filtração por membrana: utiliza-se, normalmente, membranas de nanofiltração e 

osmose reversa (FEROZE, 2005). 
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Na maioria dos tratamentos, a oxidação do As(III) a As(V) é necessária para a 

remoção do metaloide de forma efetiva. As vantagens e desvantagens dos diferentes processos 

de remoção de arsênio estão apresentadas de forma comparativa na tabela 6: 

 

Tabela 6 - Comparação entre as principais tecnologias de remoção de arsênio em águas contaminadas. 
Tecnologia Vantagens Desvantagens 

a) Oxidação e sedimentação:  - Técnica relativamente simples; 
 
- A oxidação química é rápida; 
 
- A oxidação com ar apresenta 
baixo custo; 
 
- Oxida outras impurezas e mata 
micróbios contaminantes. 

- A oxidação com ar é muito lenta; 
 
- Remove quantidades 
insignificantes de arsênio;  
 
- Técnica utilizada apenas como 
tratamento prévio à outros 
processos de remediação. 

b) Coagulação e filtração:  - Técnica com relativo baixo custo; 
- Operação simples; 
 
- Os agentes químicos utilizados 
são facilmente disponibilizados. 

- Não é ideal para águas com 
elevada presença de ânions, em 
especial na presença de fosfatos; 
 
- Produz grande quantidade de lodo 
tóxico; 
 
- Remove quantidades 
insignificantes de arsênio; 
 
- Requer oxidação prévia do 
metaloide; 
 
- Inadequada para padronização 
adequada de águas contaminadas. 

c) Filtração por sorção - Técnica bem conhecida e 
disponível comercialmente; 
 
- Apresenta possibilidades no 
âmbito de futuros 
desenvolvimentos da técnica. 
 

- Não é ideal para águas com 
elevada presença de ânions, em 
especial na presença de fosfatos; 
 
- Produz quantidades relevantes de 
efluentes e resíduos sólidos ricos 
em arsênio; 
 
- Necessita de alta e dispendiosa 
tecnologia para operação e 
manutenção; 
  

d) Filtração por membrana - Técnica bem definida; 
 
- Apresenta elevada capacidade 
para a remoção de arsênio; 
 
- Capaz de remover, 
simultâneamente, outros 
contaminantes; 
 

- Necessita investimento 
significativo para implementação 
da técnica; 
 
- Técnica de alto custo para 
manutenção e operação; 
 
- Produção de dejetos tóxicos ricos 
em arsênio. 
 

Fonte: Feroze (2005). Com permissão. 
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Observando-se as inúmeras desvantagens apresentadas pelas metodologias físico-

químicas atualmente empregadas para a remediação de sítios poluídos com mercúrio e 

arsênio, a busca por processos remediadores que sejam economicamente viáveis e 

ecologicamente corretos foram se intensificado nos últimos anos e a biorremediação tem sido 

descrita como uma alternativa atrativa (VON CANSTEIN et al., 1999; NEALSON; BELZ; 

MCKEE, 2002; VALLS; LORENZO, 2002; PIEPER; SEEGER, 2008; MORGANTE et al., 

2010; SAAVEDRA et al., 2010). Quando comparada aos processos convencionais, apresenta 

as seguintes vantagens: a) os biossorventes podem ser produzidos com baixo custo; b) podem 

ser reutilizáveis; c) podem promover elevados valores de acumulação dos contaminantes; d) 

podem apresentar seletividade a metais específicos; e) quando imobilizados, a separação da 

solução é eficiente e rápida, f) não há formação de lodo contaminado sem destinação 

apropriada; g) não há geração e efluentes tóxicos durante o processo, h) apresenta 

possibilidade de descontaminação desde níveis submolares de contaminantes até aqueles 

significantemente elevados (VOLESKY; HOLAN, 1995; DAVIS; VOLESKY; MUCCI, 

2003; ZOUBOULIS; LOUKIDOU; MATIS, 2004; BARROS et al., 2006; WANG; CHEN, 

2006).  

 

2.6 Biorremediação de mercúrio e arsênio com bactérias 

 

A biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos, sejam eles viáveis ou não, 

modificados ou não, são utilizados para remover ou reduzir poluentes no ambiente, sejam 

estes orgânicos ou metais pesados (GAYLARDE et al., 2005). 

A biorremediação de metais pesados resulta da capacidade destes agentes de 

imobilizar íons de metais pesados por simples adsorção em sua superfície celular, 

promovendo a precipitação, ou por processos de formação de complexos intracelulares 

(DIELS; VAN DER LELIE; BASTIAENS, 2002; VALLS; LORENZO, 2002). 

A interação entre micro-organismos e metais pesados vem ocorrendo desde o início da 

vida no planeta, há 4 bilhões de anos (SILVER; PHUNG, 2005).  

Para apresentar toxicidade, os metais pesados precisam primeiramente entrar na célula 

microbiana. Para tanto, existem duas vias de entrada: uma inespecífica e outra de grande 

especificidade. A primeira ocorre através de um gradiente quimiosmótico da membrana 

citoplasmática (transporte passivo), e a segunda envolve hidrólise de ATP (transporte ativo) 

(NIES; SILVER, 1995; GRASS; FRICKE; NIES, 2005). De maneira geral, as proteínas 
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envolvidas no transporte passivo de íons são expressas constitutivamente pelas células, 

enquanto a expressão das proteínas de transporte ativo é regulada.  

Cátions de metais pesados divalentes, como o Hg2+, são estruturalmente muito 

similares ao Mg2+, adentrando a célula passivamente em bactérias Gram-negativas, pelo 

sistema de incorporação de magnésio (MIT). Ânions como o arsenito (As04O
3-), se 

assemelham ao fosfato (PO4
3-), entrando na célula pela bomba de influxo de fosfato (PIT), via 

assimilação passiva. 

Entretanto, sabe-se que, uma vez dentro das células, os íons de metais pesados ou de 

arsênio, em concentrações acima do limite fisiológico, causam diversos danos tais como, 

aberrações genéticas, inibição da transcrição, tradução, inibição da divisão celular, de enzimas 

e proteínas importantes para o metabolismo celular, podendo até resultar na lise bacteriana 

(ROANNE; PEPPER, 2000) (Figura 3). 

 

Figura 3 - Interferências celulares frequentes causados pelo influxo de íons de mercúrio e arsênio. 

 

Os danos comumente visualizados envolvem aberrações cromossômicas, inibição da transcrição, tradução, da 
divisão celular, inibição de enzimas e proteínas importantes para o metabolismo e lise.  
Fonte: Modificado de Biondo (2008). Com permissão. 

 

Porém, a exposição prolongada de cepas bacterianas em sítios contaminados com 

metais pesados conduziu ao aumento na habilidade de resistência de determinadas 
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comunidades que residem nesses locais para a manutenção de sua sobrevivência através do 

desenvolvimento de mecanismos específicos de detoxificação celular (DIELS; MERGEAY; 

NIES, 1985; CHEN et al., 1986; VALLS; LORENZO, 2002).Tal fato proporcionou a 

sobrevivência destas bactérias em ambientes contendo elevadas concentrações de íons 

metálicos (SILVER; PHUNG, 2005; VALLS; LORENZO, 2002) 

A partir de então, inúmeros estudos têm sido realizados para a compreensão do 

funcionamento desses sistemas biológicos naturalmente desenvolvidos e a prospecção de 

novas linhagens potencialmente resistentes (SILVER, 1998; VETRIANI et al., 2005; OJO et 

al., 2006; LEFEBVRE; KELLY; BUDD, 2007; MÜLLER et al., 2007; RASMUSSEN et al., 

2008; CAI et al., 2009; ZHANG et al., 2009; ZENG et al., 2009).  

Atualmente, uma considerável variedade de bactérias, com graus distintos de 

resistência e capazes de adsorver mercúrio e arsênio têm sido descritas (MACASKIE; DEAN, 

1990; GADD, 1992; KOSTAL et al., 2004; WAWRZYŃSKA et al., 2005; ACHOUR-

ROKBANI et al., 2010; ROJAS et al., 2011). Esta multiplicidade de linhagens e mecanismos 

de resistência vem tornando possível a utilização desses micróbios em estratégias de 

biorremediação, seja em in-situ (no próprio local da área contaminada), ou ex-situ 

(envolvendo a remoção do material contaminado para ser tratado em outro local).  

 

2.6.1. Mecanismo de resistência bacteriana ao mercúrio 

 

Em bactérias, genes que conferem resistência ao mercúrio encontram-se, geralmente, 

organizados em operons contendo os genes mer, altamente conservados entre as espécies e, 

localizados em plasmídeos e transposons (SILVER; PHUNG, 2005).  

O operon de baixo espectro merRTPADE confere resistência a mercúrio inorgânico e 

por isso é considerado de baixo espectro (SILVER; PHUNG, 2005; KIYONO et al., 2009). D. 

A bactéria Cupriavidus metallidurans CH34, por exemplo, possui o operon merRTPADE que 

encontra-se localizado nos plasmídeos pMOL28 e pMOL30 (CHAMPIER et al., 2004; 

ROJAS et al., 2011). 

O operon de amplo espectro merRTPAGBDE confere resistência tanto às formas de 

mercúrio inorgânico quanto orgânicas e, por isso, é denominado e amplo espectro. Estudos 

metagenômicos em sedimentos altamente poluídos com mercúrio no Rio Nura, localizado na 

região central do Kazaquistão, demonstram a existência de micro-organismos não cultiváveis 

carregando o operon mer de amplo espectro merRTPAGBDE, localizado no plasmídeo pTP6 

destes micro-organismos (GI 84310666:c33933-33499) (SMALLA et al., 2006). 
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Os componentes essenciais do operon merRTPADE de baixo expectro em bactérias 

Gram-negativas incluem o gene merR, que codifica uma proteína regulatória (SUMMERS 

1992; ZENG. et al. 1998), merT e merP, codificam o sistema de captação de íons Hg2+ 

(MORBY; HOBMAN; BROWN, 1995; STEEL; OPELLA, 1997), o merA, que produz uma 

enzima íon redutaze (MILLER et al. 1991; SCHIERING et al. 1991), merD codifica um co-

repressor da transcrição (BARKAY; MILLER; SUMMERS, 2003). O gene merE que, por sua 

vez, não tem função conhecida (SILVER; PHUNG, 2005) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Representação esquemática do operon merRTPADE de baixo espectro. 

 
merR, codifica uma proteína regulatória; merT e merP, codificam o sistema de captação de íons Hg2+; merA 
produz uma enzima íon redutaze; merD codifica um co-repressor da transcrição; merE não tem função 
conhecida.  
Fonte: Parada (2012). 
 

Os genes presentes no operon merRTPAGBDE de amplo espectro incluem os mesmos 

genes mer RTPADE, apresentando, porém, o gene merB que codifica a liase organomercurial 

(MISRA, 1992), além do produto do gene merG que está envolvido na redução da 

permeabilidade celular (KIYONO; PAN-HOU, 1999) (Figura 5). 

 

 Figura 5 - Representação esquemática do operon merRTPAGBDE de amplo espectro. 

 
merR codifica uma proteína regulatória; merT e merP, codificam o sistema de captação de íons Hg2+; merA 
produz uma enzima íon redutaze; envolvido na redução da permeabilidade celular; merB que codifica a liase 
organomercurial; merD codifica um co-repressor da transcrição; merE, provavelmente, codifica uma proteína 
que atue na mediação do transporte de metilmercúrio.  
Fonte: Parada (2012). 

 

O mecanismo de detoxificação de mercúrio em bactérias Gram-negativas inclui a 

regulação do produto gênico de merR que codifica a proteína de maior afinidade seletiva a 

íons Hg+2 já descrita (RALSTON; O´HALLORAN, 1990) e age como ativador ou repressor 

da transcrição dos genes mer, na presença ou ausência de mercúrio, respectivamente 

(NI’BHRIAIN; SILVER; FOSTER, 1983; PERMINA et al., 2006). A captação e transporte 

de íons Hg2+ são feitos através da proteína de membrana interna MerT e da proteína 
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periplasmática MerP que atuam juntas para desencadear esta função. Durante o mecanismo de 

detoxificação, sugere-se que a proteína MerE, provavelmente, atue como uma proteína 

transportadora, agindo na mediação do transporte de metilmercúrio no caso de operons de 

amplo espectro ou Hg2+ em operons de baixo espectro (KIYONO et al., 2009). A redutase 

citosólica MerA reduz íons de Hg2+ a mercúrio elementar (Hg0) (BARKAY; MILLER; 

SUMMERS, 2003). Excepcionalmente, no caso o operon de amplo espectro, o gene merB 

codifica a liase organomercurial que catalisa a clivagem das ligações de carbono no íon 

metálico (MISRA, 1992) e o produto do gene merG está envolvido na redução da 

permeabilidade celular a componentes organomercuriais (KIYONO; PAN-HOU, 1999). 

MerD tem, provavelmente, a função de um co-repressor distal da transcrição (BARKAY; 

MILLER; SUMMERS, 2003). Portanto, na presença de mercúrio, o ativador transcricional 

MerR leva à expressão dos genes estruturais mer (BROWN et al., 2003). Assim, no 

citoplasma da célula, ocorre a redução dos íons Hg2+ em Hg0 pela redutase citosólica 

(TAKEUSHI et al., 2003; HOLTZE et al., 2006), fazendo com que o metal seja volatilizado 

para fora da célula (Figura 6).  
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Figura 6 - Respresentação esquemática do mecanismo bacteriano para a detoxicação de mercúrio pela 
ativação dos operons mer de baixo e amplo espetro. 

 

MerA : redutase mercúrica; MerB : liase organomercurial; MerP: proteína periplasmática ligadora de mercúrio; 
MerT : proteína transportadora de membrana; MerG:  proteína periplasmática envolvida na permeabilidade 
celular; MerE : proteína de membrana transportadora de mercúrio; MerR : (pentágono preto) ativador ou 
repressor transcricional; MerD : co-repressor da ativação transcricional; Pt: promotor dos genes merT e merB2.  
Fonte: Rojas et al. (2011). Com permissão. 

 

Bactérias contendo este sistema de detoxificação são altamente específicas na remoção 

de íons Hg2+, podendo eliminar até 98% do metal em solução como demonstra Von Canstein 

et al., (1999) que, ao incubar a bactéria Gram-negativa Pseudomonas putida Spi3 em 

biorreatores contendo efluentes industriais com concentração mercurial de 7,6 mg/L, foi 

possível verificar a remoção de 7 mg/L de íons Hg2+. Estas observações demonstram que 

bactérias contendo o mecanismo de desintoxicação de mercúrio são capazes de contribuir 

eficientemente para a remoção do metal tóxico do meio contaminado. 

A Pseudomonas fluorescens, linhagem BM07, apresentou habilidade em biosorver 60 

mg Hg2+/g de massa seca, quando incubada em pH 7,0 e 30 oC de temperatura (NOGHABI et 

al., 2007). 

Pesquisadores descobriram que a Pseudomonas aeruginosa é capaz de reduzir 10 

mg/L de Hg2+, com 70 % de eficiência, em 24 horas. Após a otimização do processo de 

biorremediação, alterando-se parâmetros como agitação, pH, fonte de carbono e volume 
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celular no meio, a habilidade da bactéria em reduzir Hg2+ a Hg0 foi de 99,29 %, significando 

um aumento na eficiência do processo de 29,3% (TUPE; RAJWADE; PAKNIKAR, 2007).  

A bacteria também Gram-negativa mercúrio-resistente Enterobacter sp, recentemente 

estudada para fins de biorremediação de sítios poluídos com mercúrio, exibiu a propriedade 

de bioacumulação do metal com síntese simultânea de nanopartículas de mercúrio esféricas 

intracelulares, medindo 2-5 nm de diâmetro. As nanopartículas foram visualizadas e 

caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão, difração com raios-X e microscopia 

de força atômica. O mercúrio, quando presente em baixas concentrações, é encapsulado nas 

partículas não sendo capaz de ser reduzido a sua forma elementar volátil, para retornar ao 

meio ambiente constituindo, portanto, uma efetiva forma de tratamento de águas 

contaminadas (SINHA; KHARE, 2011).  

 

2.6.2 Mecanismo de resistência bacteriana ao arsênio 

 

 Bactérias arsênio-resistentes têm desenvolvido diferentes estratégias para a 

biotransformação de arsênio, incluindo a oxidação do As3+, redução citoplasmática de 

arsenato, redução respiratória de As5+ e metilação de As3+ (SILVER; PHUNG, 2005). A 

função primária destas transformações é garantir a sobrevivência celular em sítios contendo 

altas concentrações deste metalóide potencialmente tóxico. Deste modo, plasmídeos contendo 

genes que conferem resistência, têm sido isolados de bactérias (KAUR; ROSEN, 1992). 

Determinantes de resistência ao arsênio, denominados genes ars, podem ser encontrados em 

bactérias Gram-positivas e em Gram-negativas, consistindo em genes organizados em uma 

única unidade transcricional (SILVER; WALDERHAUG, 1992).  

Por exemplo, o operon ars, denominado, arsRDABC, localizado no plasmídeo R773, 

isolado de Escherichia coli, é composto por 5 genes (CHEN et al., 1986). O gene asrR 

codifica um repressor induzível (WU; ROSEN, 1991), que é considerada a proteína de maior 

afinidade e especificidade de ligação a íons As3+ e As5+, encontrada na natureza 

(RAMANATHAN et al., 1997; ZHANG et al., 2009). O ArsD é uma proteína co-repressora, 

que controla elevados níveis de transcrição (WU; ROSEN, 1993). Os genes arsA e arsB 

codificam uma ATPase e uma bomba de efluxo presente na membrana celular, 

respectivamente. A enzima arsenato redutase é sintetizada pelo arsC (JI; SILVER, 1992) 

(Figura 7). 
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Figura 7 - Esquema da disposição do operon arsRDABC do plasmídeo R773 isolado de Escherichia coli. 

 
arsR, codifica um repressor; arsD, codifica a proteína regulatória para o controle de níveis elevados de 
transcrição; arsA, codifica uma ATPase; arsB, bomba de efluxo presente na membrana da célula e arsC codifica 
a enzima arsenato redutase.   
Fonte: Parada (2012). 

 

Nas espécies de Staphylococcus, por exemplo, os genes arsRDB são conservados. Os 

demais genes não foram identificados até o momento (ROSEINSTEIN et al., 1992).  

O operon ars de Cupriavidus metallidurans CH34 é composto pelos genes arsR-arsI-

arsC1-arsB,-arsC2-arsH-arsP. Estudos descrevem que o gene arsR codifica a proteína 

reguladora da transcrição, arsI sintetiza uma proteína da família das glioxalases; arsC1 e arsC2 

codificam duas arsenato redutases; arsB é responsável pela bomba de efluxo, pertencente à 

classe de permeases ACR3; arsH produz a redutase FMN NADPH-dependente e o gene arsP 

é responsável pela produção da permease putativa “the major facilitator family” (MFS). 

Entretanto, o funcionamento detalhado do arsRIC1BC2HP de C. metallidurans CH34 ainda 

não foi completamente elucidado (ZHANG et al., 2009).   

Por ainda ser pouco conhecido, estudos sugerem que o operon ars funciona de acordo 

com a figura explicativa (Figura 8). Íons de As5+ (As04
3-), devido a sua similaridade com o 

fosfato (PO4
3-), entram pela bomba de influxo do fosfato. O arsênio pentavalente liga-se à 

proteína ArsR que ativa a transcrição gênica do operon ars. O íon As5+ é convertido em As3+. 

Esta oxidação é mediada pela arsenato redutase ArsC. O efluxo da forma trivalente é feito 

através da bomba de efluxo de arsenito, codificada pelo gene arsB/A. Na presença As3+ 

proteína ArsR liga-se ao íon de arsenito também ativando o mecanismo de detoxificação 

celular. (SIMEONOVA et al., 2005; SILVER; PHUNG, 2005; ORDONEZ et al, 2008; 

ORDONEZ et al, 2009; ZHANG et al., 2009).  
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Figura 8 - Esquema ilustrativo do mecanismo do operon ars em bactérias. 

 
As5+ (As04

3-), devido a sua similaridade com o fosfato (PO4
3-), entram pela bomba de influxo do fosfato (Pit). O 

íon As5+ é convertido em As3+ pela arsenato redutase ArsC. O efluxo de As3+ é feito através da bomba de efluxo 
de arsenito ArsB.  
Fonte: Silver; Phung (2005). Com permissão. 

 

Devido a presença deste mecanismo de detoxificação natural, a bactéria Gram-

negativa Acidithiobacillus ferrooxidans demonstrou ser eficiente para a remoção de formas 

orgânicas de arsênio (YAN et al., 2010).  

A Marinomonas communis foi capaz de remover quando incubada em meio de cultura 

na presença do metaloide. A acumulação maxima de arsênio pela célula foi de 2.290 µg As/g 

de massa seca na presença de 5 mg As/L de arsenato de sódio (Na3AsO4), sendo, portanto, 

considerada pelos autores, um micro-organismo potencial para o emprego em processos de 

biorremediação (TAKEUCHI et al., 2006).  

As observações descritas revelam que bactérias contendo o mecanismo de detoxicação 

de mercúrio podem contribuir para a remoção do metal tóxico do meio contaminado. Todavia, 

apesar de Chang et al. (1998) e Von-Canstein et al. (1999) afirmarem que a redução 

microbiana de Hg2+ a Hg0 seja uma alternativa eficiente em relação aos métodos físicos-

químicos para a remoção de mercúrio de efluentes contaminados, esse mecanismo bacteriano 

não contribui para a retirada do metal potencialmente tóxico do meio, pois libera a forma 
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elementar na atmosfera que pode ser precipitada em outras regiões e, novamente ser 

convertida a Hg2+ através do ciclo biogeoquímico.  

Da mesma forma, micro-organismos que possuem o sistema de oxidação do arsenito, 

apesar de serem considerados modelos biotecnoológicos para a eliminação de arsenato 

presente em sítios contaminados, acabam por liberar a forma mais tóxica do metaloide, não 

podendo ter um uso eficiente na biorremediação de arsênio. 

Apesar da incineração destes micro-organismos, após o uso em processos de 

biorremediação, ser uma possível estratégia para a recuperação dos elementos potencialmente 

tóxicos, o presente estudo visa, como alternativa à incineração, o emprego de desorção celular 

com a possível re-utilização das células. Por este motivo, bactérias, em seus estados naturais, 

não reunem por completo as características desejáveis para serem empregadas na estratégia de 

biorremediação em questão. Entretanto, consistem em excelentes ferramentas que podem 

receber melhoramentos genéticos para aplicações as biotecnológicas, sendo este, o pricipal 

objetivo do presente trabalho. 

 

2.7 Engenharia genética de microrganismos para a biorremediação de mercúrio e 

arsênio 

 

O uso de proteínas naturais de superfície como uma ferramenta para ancoragem de 

proteínas heterólogas “cell surface display” vem apresentando ampla aplicação nas diferentes 

áreas da ciência (WERNÉRUS; STÅHL, 2004). A literatura tem mostrado que 

microrganismos recombinantes, cuja superfície celular foi enriquecida com proteínas de alta 

afinidade a metais potencialmente tóxicos, apresentaram capacidade superior de adsorção dos 

íons metálicos, quando comparados às linhagens não recombinantes, constituindo, portanto, 

uma alternativa biotecnológica para desenvolvimento de novos agentes biorremediadores.  

Avanços da engenharia genética demonstram várias estratégias que podem ser 

adotadas para ancorar peptídeos na membrana externa de bactérias Gram-negativas: inserções 

de genes nas sequências de subunidades celulares (exemplo flagelos e pili), sequências 

codificadoras de proteínas de membrana externa ou, ainda, utilizando o mecanismo de 

secreção de proteínas autotransportadoras, como é o caso do sistema de secreção da protease 

da imunoglobulina A (IgA) da bactéria Neisseria gonorrhoeae, adotado para o 

desenvolvimente desta Tese (WERNÉRUS; STÅHL, 2004).  

O sistema natural de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae representado na 

Figura 9A, é composto de quatro domínios: (a) PS: peptídeo sinal, capaz de ser reconhecido 



 

 

Revisão de Literatura 60 

 

pela maquinaria de secreção (Sec), que realiza o transporte da proteína para o periplasma. 

Uma vez que a proteína esteja no periplasma, o peptídeo sinal sofre uma clivagem, liberando 

a pré-proteína; (b) domínio da protease propriamente dita, uma das responsáveis pela 

patogênese de N. gonorrhoeae, (c) domínio rico em α-hélices de função desconhecida, e, (d) 

β-domínio capaz de formar um poro na membrana externa em forma de β-barril, responsável 

pela passagem e secreção da protease através da membrana externa. Uma vez na superfície 

bacteriana, a protease ganha a sua conformação ativa, clivando-se nos sítios a, b e a, enfim 

liberando-se do β-domínio (POHLNER et al., 1987). Klauser et al., (1990) foram os primeiros 

a adaptar o sistema natural de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae para aplicações 

biotecnológicas, utilizando este mecanismo para a ancoragem de peptídeos heterólogos na 

superfície de outras bactérias. No estudo, foram utilizadas partes do sistema de secreção da 

IgA protease para a ancoragem do domínio B da toxina da cólera (ctxB) na superfície celular 

de Salmonella typhimurium (CtxB). A sequência gênica correspondente ao domínio ctxB foi 

inserida entre as sequências codificadoras do peptídeo sinal (PS) e a do β-domínio do sistema 

de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae (Figura 9B) e, após expressão gênica, os 

autores verificaram que o peptídeo CtxB estava exposto na superfície celular do 

microrganismo (Figura 9C) (KLAUSER et al., 1990). Trabalhos posteriores demonstram que 

diferentes peptídeos podem ser ancorados na membrana externa de bactérias Gram-negativas 

por intermédio desse sistema (VEIGA et al., 2002; WERNÉRUS; STÅHL, 2004). 
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Figura 9 - Representação do sistema de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae. 

 
A: Representação do sistema de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae. B: Esquema representativo da 
construção genética visando a ancoragem da proteína CtxB utilizando o PS e β-domínio do sistema de secreção 
da IgA protease. C: Esquema representativo da ancoragem da proteína CtxB na membrana externa de 
Salmonella typhimurium.  
Fonte: Modificado de Pohlner et al. (1987) e Klauser et al. (1990). Com permissão. 
 

Por exemplo, em recente estudo desenvolvido por nosso grupo, o mecanismo de 

secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae foi utilizado para ancorar a fitoquelatina sintética 

EC20 na superfície de C. metallidurans CH34. A EC20 consiste numa nova classe de 

peptídeo que adsorve íons de metais pesados diversos, proposta por Bae et al. (2000), quando 

a estratégia era desenvolver um gene sintético que codifica uma proteína análoga à 

fitoquelatina natural, porém com repetições consecutivas do sítio de ligação com o metal da 

fitoquelatia natural, a fim de produzir uma fitoquelatina sintética com capacidade aumentada 

para quelar metais pesados. Portanto, a estrutura primária da fitoquelatina sintética baseia-se 

em 20 repetições dos aminoácidos ácido glutâmico (E) ou (Glu) e cisteína (C) ou (Cys), com 

uma glicina (G) ou (Gly) ligada à porção N-terminal da molécula. Por este motivo, a proteína 

sintética foi denominada EC20 e sua estrutura primária pode ser representada por (Glu-

Cys)20Gly (BAE et al., 2000) (Figura 10).  
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Figura 10 - Estrutura química da fitoquelatina sintética EC20. 

 
A ligação peptídica entre o ácido glutâmico e a cisteína é feita entre o carboxi e o amino terminal do carbono 
assimétrico destacado em vermelho (20= número de repetições de ácido glutâmico e cisteína).  
Fonte: Modificado de Bae et al., (2000). Com permissão. 
 

A bactéria C. metallidurans CH34 recombinante expressando a EC20 na superfície 

celular, apresentou capacidade de imobilizar Cd2+, Co2+, Cu2+, Hg2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+ 

do meio externo, em níveis superiores aos apresentados pela linhagem selvagem, (BIONDO, 

2008 - PI 0.801.282-2). Entretanto, os mesmos resultados não foram visualizados para íons 

Hg2+ (Tabela 1) 

Vários autores têm construído linhagens recombinantes de bactérias que expressam 

EC20, visando a obtenção de microrganismos com capacidade aumentada de ligação de íons 

de metais pesados, visando o seu emprego em biorremediação (BAE et al., 2000, 2002; XU et 

al., 2002; LEE; WOOD; CHEN, 2006; WAWRZYŃSKA et al., 2005; WU et al., 2006). 

Contudo, devido ao elevado número de cisteínas na cadeia polipetídica e à elevada capacidade 

dos metais pesados em se ligar fortemente aos grupos sulfidrila (–SH) (GARREL; 

MACKENZIE; HUNT, 1975; PFEIFFER, 2007), a fitoquelatina sintética EC20 não 

demonstra seletividade para a captação de íons metálicos e, portanto, sistemas específicos 

para a ligação seletiva de determinados íons deve ser considerada. 

Sabendo-se que o mercúrio e o arsênio são os íons de elevada toxicidade, ainda 

lançados em grande quantidade na natureza por atividades antrópicas, e que a fitoquelatina 

sintética EC20 não possui seletividade para a captação destes íons potencialmente tóxicos, a 

proposta do presente trabalho foi em ancorar a proteína MerR (conhecida como a de maior 
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especificidade e afinidade para a ligação à íons Hg2+) (RALSTON; O´HALLORAN, 1990), e 

ArsR (proteína que apresenta maior especificidade e afinidade de ligação à íons As5+) 

(RAMANATHAN et al., 1997; ZHANG et al., 2009), na membrana externa de C. 

metallidurans CH34, empregando-se o mecanismo natural de secreção da IgA protease de N. 

gonorrhoea, previamente proposto por Pohlner et al. (1987) e utilizado por Klauser et al. 

(1990) para aplicações biotecnológicas (Figura 11). Deste modo, visamos otimizar a 

capacidade bacteriana de acumular íons de mercúrio ou arsênio para ser aplicada em 

processos biológicos de biorremediação ambiental em sítios contaminados com mercúrio ou 

arsênio. 

   

Figura 11 - Representação da utilização do mecanismo natural de secreção da IgA protease de N. 
gonorrhoeae para ancoragem das proteínas MerR ou ArsR no presente trabalho. 

 
A: Representação da fusão gênica do sistema de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae. B: Esquema 
representativo da construção genética visando a ancoragem da proteína MerR ou AsrR utilizando o PS e β-
domínio do mecanismo de secreção da IgA protease. C: Esquema representativo da ancoragem da proteína 
MerR ou ArsR na membrana externa de bactérias Gram-negativas.  
Fonte: Modificado de Pohlner et al. (1987) e Klauser et al. (1990). Com permissão. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho foi oferecer uma contribuição às pesquisas 

relacionadas com a biorremediação de efluentes contaminados com mercúrio e arsênio 

visando a construção de plasmídeo de amplo espectro para bactérias Gram-negativas, que 

permite a expressão e ancoragem das proteínas MerR ou ArsR de C. metallidurans CH34 

através do mecanismo de secreção natural da IgA protease de N. gonorrhoeae. 
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3.1 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, foram realizadas as seguintes etapas: 

1. Obtenção do DNA total de C. metallidurans CH34, de acordo com Taghavi et al. (1994). 

2. Obtenção do gene merR do operon mer, localizado no plasmídeo pMOL30 de C. 

metallidurans CH34 (GeneID:3170462), destituído do códon de terminação da tradução tag; 

3. Obtenção do gene arsR do operon ars, localizado no cromossomo 1 de C. metallidurans 

CH34 (GeneID:4037120), destituído do códon de terminação da tradução tga, conforme 

Zhang et al. (2009);  

4. Obtenção do cassete de expressão e ancoragem de proteínas heterólogas presente no 

plasmídeo pCM2 (BIONDO, 2008 - PI 0.801.282-2), contendo as sequências codificadoras do 

peptídeo sinal (PS), domínio de ancoragem do sistema de secreção da IgA protease de N. 

gonorrhoeae, (β-domínio), promotor pan (RIBEIRO-DOS-SANTOS, et al., 2010 - PI 

018080019208) e gene repórter E-tag, destituído do gene EC20sp; 

5. Fusão dos genes merR e arsR entre as sequências codificadoras do peptídeo sinal e do E-

tag/β-domínio de ancoragem do sistema de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae, 

originando os plasmídeos pCM-Hg e pCM-As, respectivamente; 

6. Transformação genética para inserção dos plasmídeos pCM-Hg e pCM-As nas células 

hospedeiras E. coli DH5α e UT5600 e C. metallidurans CH34; 

8. Análise da expressão e ancoragem das proteínas MerR e ArsR na membrana externa de C. 

metallidurans CH34 e E. coli UT5600, hospedeiras dos plasmídeos pCM-Hg e pCM-As 

comparadas às linhagens selvagens; 

9. Análise do bioacúmulo de íons Hg2+ na superfície celular das bactérias recombinantes C. 

metallidurans/pCM-Hg e E. coli/pCM-Hg comparadas às linhagens selvagens; 

10. Análise do bioacúmulo de íon As5+ na superfície celular das bactérias recombinantes C. 

metallidurans/pCM-As e E. coli UT5600/pCM-As comparadas às linhagens selvagens; 

11. Análise do crescimento bacteriano em meio contendo diferentes concentrações de 

mercúrio ou arsênio. 

12. Avaliação da capacidade da E. coli UT5600/pCM-Hg e C. metallidurans CH34/pCM-Hg 

em adsorver Hg2+ do meio aquoso, comparada às linhagens selvagens; 

13. Avaliação da capacidade da E. coli UT5600/pCM-As e C. metallidurans CH34/pCM-As 

em adsorver As5+ do meio aquoso, comparada às linhagens selvagens; 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
4.1 Reagentes e Soluções 

 

Os reagentes utilizados no preparo das soluções foram de grau de pureza analítica e a 

água usada foi deionizada (Milli-Q millipore, Billerica, M.A., EUA). 

As soluções foram esterilizadas a 120°C, durante 15 minutos e, quando necessário, 

filtradas em membrana com poros de 0,22µm (Sartorius, Santo André, S.P., Brasil). 

 

4.2 Linhagens bacterianas e plasmídeos utilizados nesse trabalho. 

 

 Neste trabalho foram utilizadas as linhagens e plasmídeos descritos na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Linhagens bacterianas e plasmídeos utilizados neste trabalho. 

Linhagens Genótipo Referência 
 

Escherichia coli DH5α 
F`/endA1 hsdR17(rK

–mK
+) glnV44 thi-1 

recA1 gyrA (Nalr) relA1 ∆ (lacIZYA-
argF) U169 deoR (Φ80dlac∆(lacZ) M15 

 
Invitrogen, Grand Island, 

N.Y., EUA 
 

Escherichia coli UT5600 
 

 
∆ ompT proC leu-6 trpE38 entA 

 
Invitrogen 

 
Cupriavidus metallidurans CH34 

 

 
Selvagem, pMOL28, pMOL30, 
cromossomo 1, cromossomo 2 

 
Mergeay et al  (1985) 

Plasmídeos Características Referência 
 

pGEM®-T System  
 
 

 
Vetor de clonagem comercial, lacZ, AmpR 

 
Promega, Madinson, W.I., 

EUA 

 
 

pCM2 

Sequência do peptídeo sinal, domínio de 
ancoragem do sistema de secreção da IgA 
protease de N. gonorrhoeae, promotor pan, 
antígeno E-tag e gene EC20sp 

 
 

Biondo (2008) 

 
pGEMT-Hg 

Plasmídeo comercial pGEM®-T System 
contendo o gene merR do operon mer, do 
plasmídeo pMOL28 de C. metallidurans 
CH34 inserido no vetor  

 
Este trabalho 

 
pGEMT-As 

Plasmídeo comercial pGEM®-T System 
contendo o gene arsR do operon ars, do 
cromossomo 1 de C. metallidurans CH34  

 
Este trabalho 

pCM-Hg Plasmídeo pCM2 contendo o gene merR 
inserido entre as sequências gênicas do 
peptídeo sinal e antígeno E-tag. 

Este trabalho 

pCM-As  Plasmídeo pCM2 contendo o gene arsR 
inserido entre as sequências  do peptídeo 
sinal e antígeno E-tag. 

Este trabalho 
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4.3 Iniciadores de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizados neste trabalho. 

 

Os oligonucleotídeos empregados nas reações de PCR neste trabalho encontram-se 

descritos na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Iniciadores de PCR utilizados neste trabalho. 

Nome Sequência de Oligonucleotídeos 
(Invitrogen®) 

Anelamento 
 (oC) 

Amplicon 
Tamanho Esperado  

 (pb) 

Nome 

     
 

ars-F*  
(20 pb) 

 
ars-R* 
(21 pb) 

 
5´TGCTCTAGAGCAATGGAAACCG
AAAACGCTCT 3´  
 
5´ACGCGTCGACGGACTCCGTAGC
GACTGAACA 3´ 
 

 
 

56 

 
 

342 

Obtenção do gene arsR do 
cromossomo 1 de Cupriavidus 
metallidurans CH34 

     
mer-F 
(27 pb) 

 
mer-R 
(31 pb) 

 
5´TGCTCTAGAGCAATGGAAAAC 
AATTTGGAGAACCTGACC 3´ 
  
5´ACGCGTCGACAGGCATAGC 
CGAACCTGCCAAGCTT 3´ 

 
 

62 

 
 

447 

Obtenção do gene merR do 
plasmídeo pMOL30 de 
Cupriavidus metallidurans 
CH34 

     
 

pCM-F 
(18 pb) 

 
pCM-R 
(27 pb) 

 
5´ ACGCGTCGACGGTGCGCCG 
GTG 3´ 
 
5´ TGCTCTAGÁGCAGGCCGCGAG 
TAATAACAATCCAGC 3´  
 

 
 

58 

 
 

6.490 

Obtenção do plasmídeo pCM2 
destituído do gene EC20sp e 
Seqüenciamento do cassete de 
expressão e ancoragem. 

* Zhang et al. (2009) 
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4.4 Anticorpos comerciais utilizados neste trabalho. 

 

Os anticorpos comerciais empregados neste trabalho encontram-se descritos na Tabela 

9. 

 
Tabela 9 - Anticorpos comerciais utilizados neste trabalho. 

Nome Fornecedor Características Sequencia Primária 
de reconhecimento 

Finalidade 

     
Anticorpo 
Anti-E-tag 

 
 
 

GE Life 
Sciences 

-anticorpo sintético  
- primário,  
-anti-camundongo, 
- policlonal,  
- não conjugado,  
- isotipo IgG 
-anti-camundongo,  
- produzido em cabra. 
 

Proteína E-tag 
 

GAPVPYPDPLEPR 
(13 aa) 

Reconhecimento da fusão 
MerR/E-tag/β-domínio e 
ArsR/E-tag/β-domínio em 
imunoensaios. 

     
Anticorpo 
Conjugado 

com a 
peroxidase 

 
 

Sigma-
Aldrich® 

-anticorpo de afinidade, 
-secundário, 
-anti-camundongo 
-policlonal, 
-conjugado com a 
peroxidase, 
-Isotipo IgG 
-produzido em cabra; 
 

 
 
_ 

Reconhecimento da fusão 
proteica MerR/E-tag/β-
domínio e ArsR/E-tag/β-
domínio por “Western 
Blot” 

     
Anticorpo 
Conjugado 
com FITC 

 
 

Sigma-
Aldrich® 

-anticorpo de afinidade  
- molécula inteira, 
-secundário, 
-anti-camundongo 
-policlonal, 
-conjugado com o 
fluorocromo FITC 
(isotiocianato de 
fluoresceína), 
-Isotipo IgG 
-produzido em cabra; 
 

 
 
_ 

Reconhecimento da fusão 
proteica MerR/E-tag/β-
domínio e ArsR/E-tag/β-
domínio por Microscopia 
de Fluorescência 

 

4.5 Descrição dos plasmídeos 

 

4.5.1 pGEM®-T System  

 

O vetor comercial pGEM®-T (Promega) consiste em um plasmídeo linearizado, 

contendo um resíduo de timidina nas extremidades 3´, para facilitar a ligação ao inserto obtido 

por PCR, que por sua vez, possui adeninas desemparelhadas na extremidade 3´. Apresenta 

alto número de cópias e múltiplos sítios de clonagem. Permite a rápida seleção dos clones 
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transformantes AmpR, que carregam o plasmídeo com inserto, através da visualização de 

colônias brancas “Bluescript” quando o 5-bromo-4-cloro-3-indol-β-D-galactopiranosideo (X-

Gal) e o isopropil-β-D-thiogalactopiranosideo (IPTG) são adicionados ao meio sólido (Figura 

12). 

 

 Figura 12 - Esquema representativo do vetor pGEM-T e múltiplo sítio de clonagem. 

 
Vetor comercial linearizado com um resíduo de timidina nas extremidades 3´, alto número de cópias, múltiplos 
sítios de clonagem, gene AmpR e seleção dos transformantes através da visualização de colônias brancas 
“Bluescript”.  
Fonte: Manual Promega® 
 

4.5.2 pCM2 

 

O plasmídeo pCM2 é um derivado dos plasmídeos pBBR1MCS (KOVACH et al., 

1994) e pHEβ (VEIGA et al., 2002). O pBBR1MCS (4.700 pb) (KOVACH et al., 1994) é um 

plasmídeo de amplo espectro para bactérias Gram-bactérias negativas, isolado da Bordetella 

bronchiseptica, médio número de cópias, contendo os genes CmR, Mob+ e múltiplo sítio de 

clonagem construído a partir do pBluescript® II KS-lacZ (Stratagene, Santa Clara, C.A., 

EUA) (Figura 13). Este plasmídeo foi gentilmente Cedido pelo Prof. Dr. José Gregório C. 

Gómez do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 
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Figura 13 - Figura esquemática do plasmídeo pBBR1MCS. 

 
CM R: gene de resistência a cloranfenicol; MOB +: gene de mobilização; REP: origem de replicação, MCS: 
múltiplo sítio de clonagem e plac: promotor do operon de lactose.  
Fonte: Biondo (2008). Com permissão. 

 

O plasmídeo pHEβ (VEIGA et al., 2002) contém os genes CmR, a sequencia sinal da 

IgA protease de N. gonorrhoeae, uma cauda de histidina, a sequência do epítopo E-tag e do β-

domínio da IgA protease de N. gonorrhoeae. O cassete de ancoragem do pHEβ encontra-se 

sob o comando do promotor plac de E. coli (Figura 14) e foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. 

Luis Angel Fernández Herrero do Centro Nacional de Biotecnologia de Madri, Espanha.  
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Figura 14 - Figura esquemática do plasmídeo pHEβ. 

 
CM R: gene de resistência a cloranfenicol; lacI: gene codificador do repressor do promotor plac; plac: promotor 
do operon da lactose; PS: sequência do peptídeo sinal do sistema de secreção da IgA protease de N. 
gonorrhoeae; 6His: sequência codificadora de seis resíduos de histidina; E-tag: epítopo e IgAβ: sequência do β-
domínio da via de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae . 
Fonte: Biondo (2008). Com permissão. 

 

A partir dos plasmídeos pBBR1MCS (KOVACH et al., 1994) e pHEβ (VEIGA et al., 

2002), o plasmídeo pCM2 foi contruído por noos grupo de pesquisa (Biondo 2008), contendo 

a sequência codificadora da fitoquelatina sintética EC20 (EC20sp) ladeada pelas sequências 

codificadoras do peptídeo sinal (PS) de N. gonorrhoeae, epitopo E-tag e β-domínio do 

sistema de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae. Esta fusão gênica no pCM2 está sob 

regulação de expressão do promotor do gene mrgA de Bacillus subtilis, com modificações 

(pan) desenvolvido em nosso laboratório por Ribeiro-dos-Santos et al., (2010) (Figura 15). 
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Figura 15 - Figura esquemática da origem e características do plasmídeo pCM2 (BIONDO, 2008). 

 
pan: promotor do gene mrgA de Bacillus subtilis, com  modificações; EC20sp: gene que codifica a fitoquelatina 
sintética EC20; E-tag: epitopo; e, PS: sequência do peptídeo sinal do sistema de secreção da IgA protease de N. 
gonorrhoeae; e β-domínio: sequência do β-domínio da via de secreção da IgA protease de N. gonorrhoeae. 
Fonte: Biondo (2008). Com permissão. 
 

4.6 Condições de cultivo de bactérias 

 

As linhagens C. metallidurans CH34 foram cultivadas a 28 ºC, sob agitação, em 

agitador Innova 4300 (New Brunswick Scientific, Enfield, C.T., EUA). O meio de cultura 

utilizado foi o caldo nutriente (CN) (Difco, Franklin Lakes, N.J., EUA), conforme 

especificado pela coleção de culturas ou o meio mínimo TSM (Tris 6,06 g/L , NaCl 4,68 g/L, 

KCI 1,49 g/L, NH4Cl 1,07 g/L, Na2SO4 0,43 g/L, MgCl2 x 6.H20 0,2 g/L, CaC12 x 2.H20 0,03 

g/L, Na2HPO4 x 12.H20 0,23 g/L, Fe(III)(NH4) citrato 0,005 g/L, gluconato de sódio 2% 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, M.O., EUA) e 1 mL de solução de elementos traço SL7, conforme 

Mergeay et al. (1985). Para a seleção dos clones recombinantes, foram adicionados 230 
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µg/mL de cloranfenicol (Sigma-Aldrich) em caldo nutriente ou 130 µg/mL de cloranfenicol 

em meio TSM.  

As bactérias E. coli foram cultivadas em meio Luria-Bertani (LB) (triptona 10 g/L, 

extrato de levedura 5 g/L, NaCl 10 g/L) (Difco) a 28 oC no caso da linhagem UT5600 e a 37 

ºC para as linhagens DH5α, sob agitação. A seleção de transformantes foi realizada em meio 

suplementado com 25 µg/mL de cloranfenicol (pCM2 e derivados) ou 100 µg/mL de 

ampicilina (pGEMT e derivados).  

Aos meios sólidos foram adicionados 2 % de ágar (Difco). 

Todos os meios de cultura foram esterilizados em autoclave a 121 ºC, 1 atm, por 15 

min. e os antibióticos, quando necessário, foram acrescentados nas concentrações adequadas 

para cada caso após resfriamento. 

 

4.7 Análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de E. coli UT5600 a 

íons Hg2+ 

 

Para a análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de E. coli 

UT5600, empregou-se a técnica de Concentração Inibitória Mínima de crescimento (MIC).  

Inicialmente, cada linhagem de E. coli foi cultivada em tubo de ensaio, contendo 3 mL 

de meio LB estéril, com o antibiótico cloranfenicol (25 µg/mL) (Sigma-Aldrich), quando 

necessário. Os pré-inóculos foram cultivados a 28 oC, sob agitação (220 rpm), por 18 horas 

em agitador Innova 4300 (New Brunswick Scientific). A partir dos pré-inóculos crescidos, foi 

realizada uma diluição bacteriana (1:100) em meio de cultura LB estéril.  

Simultaneamente, foram adicionados 1 mL de LB (Difco) estéril em uma sequência de 

tubos de ensaio. No último tubo contendo LB, adicionou-se mais 1 mL de solução estoque de 

200 µM de cloreto de mercúrio (Sigma-Aldrich), preparada em água ultrapura estéril (Milli-

Q) e submetida à filtração em membrana com poros de 0,22 µm (Sartorius). Foram realizadas 

diluições seriadas transferindo-se 1 mL de um tubo para o próximo, de modo a obter tubos de 

ensaio contendo LB, cuja concentração de HgCl2 (Sigma-Aldrich) variou de 0 a 100 µM (0; 

0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,1; 6,2; 12,5; 25; 50 e 100 µM de HgCl2). Em cada tubo de ensaio contendo 

LB (Difco) nas diferentes concentrações de HgCl2 (Sigma-Aldrich), foram adicionados 100 

µL da diluição bacteriana previamente realizada (1:100). Os tubos de ensaio foram incubados 

a 28 oC, sob agitação (220 rpm), por 18 horas. Após incubação, o crescimento bacteriano em 

cada tubo foi medido em termos de densidade óptica a 600 ηm, em espectrofotômetro 

(Micronal B582, São Paulo, S.P., Brasil). As linhagens crescidas em meio LB (Difco) na 
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ausência de cloreto de mercúrio foram consideradas os controles positivos do experimento. 

Tubos contendo LB (Difco) com HgCl2 (Sigma-Aldrich) sem bactérias inoculadas foram 

usados como controles negativos de ensaio. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

4.8 Análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de C. metallidurans 

CH34 a íons Hg2+ 

 

Para a análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de C. 

metallidurans CH34, empregou-se a técnica de Concentração Inibitória Mínima de 

crescimento (MIC).  

Inicialmente, cada linhagem de C. metallidurans foi cultivada em tubo de ensaio, 

contendo 3 mL de meio LB estéril, com o antibiótico cloranfenicol (130 µg/mL) (Sigma-

Aldrich), quando necessário. Os pré-inóculos foram cultivados a 28 oC, sob agitação (220 

rpm), por 24 horas em agitador Innova 4300 (New Brunswick Scientific). A partir dos pré-

inóculos crescidos, foi realizada uma diluição bacteriana (1:100) em meio de cultura TSM 

estéril.  

Simultaneamente, foram adicionados 1 mL de TSM estéril em uma sequência de tubos 

de ensaio. No útimo tubo contendo TSM, adicionou-se mais 1 mL de solução estoque de 100 

µM de HgCl2 (Sigma-Aldrich) preparada em água ultrapura estéril (Milli-Q) e submetida à 

filtração em membrana com poros de 0,22 µm (Sartorius). Foram realizadas diluições seriadas 

transferindo-se 1 mL de um tubo para o outro de modo que obteve-se tubos de ensaio 

contendo TSM com diferentes concentrações de HgCl2 (Sigma-Aldrich), variando de 0 a 100 

µM (0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,1; 6,2; 12,5; 25; 50 e 100 µM de HgCl2). Em cada tubo de ensaio 

contendo TSM nas diferentes concentrações de HgCl2 (Sigma-Aldrich),  foram adicionados 

100 µL da diluição bacteriana previamente realizada (1:100). Os tubos de ensaio foram 

incubados a 28 oC, sob agitação (220 rpm), por 24 horas. Após incubação, o crescimento 

bacteriano em cada tubo foi medido em termos de densidade óptica a 600 ηm, em 

espectrofotômetro Micronal B582. As linhagens crescidas em meio LB na ausência de cloreto 

de mercúrio foram consideradas os controles positivos do experimento. Tubos contendo TSM 

com HgCl2 (Sigma-Aldrich) sem bactérias inoculadas foram usados como controles negativos 

de ensaio. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
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4.9 Análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de E. coli UT5600 a 

íons As5+ 

 

A análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de E. coli UT5600 foi, 

realizada por MIC. 

Cada linhagem de E. coli UT5600 foi cultivada em tubo de ensaio, contendo 3 mL de 

meio LB (Difco) estéril, com o antibiótico cloranfenicol (25 µg/mL) (Sigma-Aldrich), quando 

necessário, a 28 oC, sob agitação a 220 rpm, em agitador Innova 4300 (New Brunswick 

Scientific). A partir dos pré-inóculos crescidos, foi realizada uma diluição bacteriana (1:100) 

em meio de cultura LB (Difco) estéril.  

Simultaneamente, foram adicionados 1 mL de meio de cultura LB (Difco) em uma 

sequencia de tubos de ensaio devidamente identificados. No último tubo, adicionou-se mais 1 

mL de solução estoque de 400 mM de arsenato de sódio (Sigma-Aldrich). Em seguida, 

adicinou-se 1 mL desta mistura ao próximo tubo de modo a realizar diluições seriadas, 

transferindo-se 1 mL de um tubo para o outro e obter tubos de ensaio contendo LB com 

diferentes concentrações de Na3As04 (Sigma-Aldrich), variando de 0 a 200 mM (0; 0,1; 0,2; 

0,4; 0,8; 1,6; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50; 100 e 200 M de Na3AsO2). Em cada tubo de ensaio 

contendo LB nas diferentes concentrações de Na3AsO4, foram adicionados 100 µL da diluição 

bacteriana previamente realizada (1:100). Os tubos de ensaio foram incubados a 28 oC, sob 

agitação (220 rpm), por 18 horas em agitador Innova 4300 (New Brunswick Scientific). Após 

incubação, o crescimento bacteriano em cada tubo foi medido em termos de densidade óptica 

a 600 ηm, em espectrofotômetro Micronal B582. As linhagens crescidas em meio LB (Difco) 

na ausência de arsenato de sódio foram consideradas os controles positivos do experimento. 

Tubos contendo LB (Difco) com Na3AsO4 (Sigma-Aldrich) sem bactérias inoculadas foram 

usados como controles negativos de ensaio. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

4.10 Análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de C. metallidurans 

CH34 a íons As5+ 

 

A análise da resistência das linhagens selvagem e recombinante de C. metallidurans 

CH34 foi, realizada por MIC. 

Cada linhagem de C. metallidurans foi cultivada em tubo de ensaio, contendo 3 mL de 

meio TSM estéril, com o antibiótico cloranfenicol (130 µg/mL) (Sigma-Aldrich), quando 

necessário. Os pré-inóculos foram cultivados a 28 oC, sob agitação (220 rpm), por 24 horas 



 

 

Procedimentos Metodológicos 76       

 

agitador Innova 4300 (New Brunswick Scientific). A partir dos pré-inóculos crescidos, foi 

realizada uma diluição bacteriana (1:100) em meio de cultura TSM estéril.  

Em seguida, foram adicionados 2 mL de meio de cultura TSM contendo 1.000 mM de 

Na3As04 (Sigma-Aldrich) num primeiro tubo de ensaio. Em seguida, adiciou-se 1 mL de TSM 

estéril em uma série tubos de ensaio. Foram realizadas diluições seriadas transferindo-se 1 mL 

do tubo de 2 mL contendo 1000mM de Na3As04 (Sigma-Aldrich) para o próximo tubo de 

modo que obteve-se uma diluição seriada resultando em tubos contendo TSM com diferentes 

concentrações de Na3As04 (Sigma-Aldrich), variando de 0 a 1.000 mM (0; 8; 16; 31,25; 62,5; 

125; 250; 500 e 1.000 M de Na3AsO4). Em cada tubo de ensaio contendo TSM nas diferentes 

concentrações de Na3AsO4, foram adicionados 100 µL da diluição bacteriana previamente 

realizada (1:100). Os tubos de ensaio foram incubados a 28 oC, sob agitação (220 rpm), por 24 

horas. Após incubação, o crescimento bacteriano em cada tubo foi medido em termos de 

densidade óptica a 600 ηm, em espectrofotômetro Micronal B582. As linhagens crescidas em 

meio TSM na ausência de arsenato de sódio foram consideradas os controles positivos do 

experimento. Tubos contendo TSM com Na3AsO4 (Sigma-Aldrich) sem bactérias inoculadas 

foram usados como controles negativos de ensaio. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata. 

 

4.11 Extração de DNA total de C. metallidurans CH34 

 

O DNA total de C. metallidurans CH34 foi isolado conforme descrito por Taghavi et 

al. (1994). As células foram cultivadas em 15 mL de caldo nutriente por 18 h, a 28 ºC, em 

incubadora Innova 4300 (New Brunswick Scientific), com agitação a 220 rpm, coletadas por 

centrifugação a 12.000 g, 5 min, a 4 ºC em centrífuga refrigerada CF7D2 (Himac, Niagara 

Falls, O.N., Canada), ressuspensas com 5 mL de tampão E (Tris-acetato 40 mM, EDTA 2 

mM, pH 7,9) e centrifugadas nas mesmas condições anteriores. As células foram ressuspensas 

em 1 mL de tampão E e foram adicionados 2 mL de solução de lise fresca (Tris 40 mM, SDS 

1 %, pH 12,6). A mistura foi incubada por 20 min, a temperatura ambiente, com agitação 

manual e, subsequentemente, incubada a 68 ºC, por 75 min em banho-maria. Após incubação, 

foram adicionados 0,5 mL de NaCl 4 M e 8 mL de fenol-clorofórmio 1:1, saturado pH 4,8 

(Merck, Darmstadt, Alemanha). A mistura foi incubada a temperatura ambiente, por 30 min. 

Após centrifugação a 20.000 g, por 20 min, a 4 ºC em ultracentrífuga MX 150/MX 120 

(Sorvall, Newport Pagnell, Buckinghamshire, Englaterra). Em seguida, foi realizada 

incubação por 2 h, em gelo. A fase aquosa foi transferida para outro tubo estéril. Foram 
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adicionados 2 mL de dietil éter (Merck). A fase superior foi descartada e o residual foi 

incubado por 20 min, a 37 ºC em banho-maria até ser evaporado. Alíquotas de 1,8 mL da 

solução de DNA foram transferidas para microtubos do tipo Eppendorf e ultracentrifugadas 

por 3 h, a 50.000 g, a 4 ºC. O sedimento de DNA foi lavado três vezes com 1,8 mL de etanol 

70 % gelado, submetido a secagem à vácuo e ressuspenso em 100 µL de água estéril 

ultrapura.  

 

4.12 Extração e purificação de plasmídeos 

 

A extração e purificação de plasmídeos foram realizadas de acordo com Sambrook; 

Russell (2001). Para o isolamento de grandes quantidades de DNA, foi utilizado o protocolo 

de preparação de DNA em grande escala (partindo de 200 mL de cultura) e, para extração em 

pequena escala, foi utilizado o protocolo de mini-preparação (5 mL de cultura). 

 

4.12.1 Preparação de DNA plasmidial em grande escala - 200 mL de cultura (Maxi-

preparação) 

 

Para a preparação do DNA plasmidial em grande escala, foi feito um pré-inóculo da 

bactéria portadora do plasmídeo desejado em 5 mL de meio de cultura apropriado, 

suplementado com o antibiótico de seleção adequado. O cultivo foi realizado a 28 oC para as 

linhagens selvagens ou recombinantes de E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34, e a 37 °C 

para o crescimento de células de E. coli DH5α, por 18 h, com agitação a 220 rpm em agitador 

Innova 4300 (New Brunswick Scientific). Todo o volume do pré-inóculo foi vertido em 200 

mL do mesmo meio, contendo o antibiótico de seleção, no caso do crescimento de linhagens 

recombinantes, e cultivado nas mesmas condições anteriores. A cultura foi centrifugada por 

10 min, a 4 °C, 6000 g em centrífuga refrigerada CF7D2 (Himac). O precipitado foi 

ressuspenso em 4 mL de solução 1 (EDTA 0,5 M pH 8.0, Tris-HCl 0,5 M pH 8.0, dextrose 

0,5 M) e a suspensão foi incubada por 15 min, a 4 ºC. Em seguida, foram adicionados 8,0 mL 

de solução 2 (NaOH 1 M, SDS 1 %) e a mistura foi incubada por 10 min, a temperatura 

ambiente. Foram adicionados 6,0 mL de solução 3 (ácido acético glacial 11,5 %, 60 % acetato 

de potássio 5 M), agitou-se manualmente e incubou-se por 10 min, a 4 ºC. O material foi 

centrifugado por 15 min a 4 °C, 8000 g em centrífuga refrigerada CF7D2 (Himac). O 

sobrenadante foi recuperado e o precipitado descartado. Foram adicionados 12 mL de 

isopropanol, e incubou-se a solução por 10 min a temperatura ambiente. Novamente o 
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material foi centrifugado por 15 min, a 4 °C, 8000 g em centrífuga refrigerada CF7D2 

(Himac). O precipitado foi ressuspenso em 1 mL de água ultrapura estéril e foram adicionados 

10 µL de RNAse 10 mg/mL (Ribonuclease A – Sigm-Aldrich), seguido de incubação por 30 

min, a 37 °C, em banho-maria. Foram adicionados 500 µL de fenol tamponado pH 4,8 e 

centrifugou-se por 5 min, a 4 °C, 10.000 g em centrífuga refrigerada de bancada MR 18 22. 

(Jouan Inc., Winchester, V.A., EUA) Transferiu-se a porção aquosa para outro tubo, foram 

adicionados 500 µL de fenol:clorofórmio (24:1, v/v saturado) (Merck) e foi realizada nova 

centrifugação por 5 min, 4 °C e 10.000 g em centrífuga refrigerada de bancada MR 18 22 

(Jouan). Alíquotas de 500 µL da fase superior foram transferidas para novos microtubos. O 

DNA foi precipitado adicionando-se 50 µL de acetato de amônia 10 M e 1100 µL de etanol 

absoluto a 4 ºC (Merck). Os microtubos foram incubados por 2 h, a 4 °C e centrifugados por 

10 min, a 4 °C, 10.000 g em centrífuga refrigerada de bancada MR 18 22 (Jouan). O 

precipitado foi lavado com etanol 70 %, a 4 ºC, seco e ressuspenso em 100 µL de água 

ultrapura estéril (Milli-Q). 

 

4.12.2 Preparação de DNA plasmidial em pequena escala - 5 mL (mini-preparação) 

 

Para a preparação do DNA plasmidial em pequena escala, foi feito um inóculo da 

bactéria hospedeira do plasmídeo desejado, cultivada em 5 mL de meio de cultura apropriado, 

suplementado com o antibiótico de seleção, que foi cultivado por 18 h, a 28 ou 37 °C, sob 

agitação a 220 rpm em agitador Innova 4300 (New Brunswick Scientific). A cultura foi 

centrifugada por 2 min, a 8000 g, a 4 ºC em centrífuga refrigerada de bancada MR 18 22 

(Jouan). O precipitado foi ressuspenso em 300 µL de solução 1 (EDTA 0,5 M pH 8.0, Tris-

HCl 0,5 M pH 8.0, dextrose 0,5 M). Em seguida, foram adicionados 300 µL de solução 2 

(NaOH 1 M, SDS 1 %). A mistura foi mantida por 5 min, a temperatura ambiente. Foram 

adicionados 300 µL de solução 3 (ácido acético glacial 11,5 %, 60 % acetato de potássio 5 M) 

(Merck). A mistura foi incubada por 10 min, a 4 ºC. O material foi centrifugado por 15 min, 4 

°C e 10.000 g em centrífuga refrigerada de bancada MR 18 22 (Jouan). O sobrenadante foi 

recuperado e o precipitado descartado. Foram adicionados 10 µL de RNAse 10 mg/mL 

(Ribonuclease A – Sigma-Aldrich), e realizada a incubação por 30 min, a 37 °C, em banho-

maria. Em seguida, foram adicionados 750 µL de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1, v/v) 

(Merck) agitou-se manualmente e repetidamente para a extração protéica e, novamente 

centrifugou-se por 2 min, a 4°C e 10.000 g em centrífuga refrigerada de bancada Jouan MR 

18 22. A fase aquosa foi recuperada e 600 µL de isopropanol foram adicionados. Incubou-se 
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por 30 min, a temperatura ambiente e realizou-se nova centrifugação nas mesmas condições 

anteriores. O precipitado foi lavado com etanol (Merck) 70 % gelado e, em seguida, 

ressuspenso em 20 µL de água ultrapura estéril (Milli-Q). 

 

4.13 Análise eletroforética de DNA em gel de agarose 0,8 % e purificação de fragmentos 

 

A análise dos tamanhos dos fragmentos de DNA e para a separação dos fragmentos de 

interesse, foi realizada eletroforese em gel de agarose (Sigma-Aldrich) 0,8 % (0,8 g de 

agarose em 100 mL de tampão TBE 1X), contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídio, em 

tampão de corrida TBE 1X (Tris 89 mM, ácido bórico 89 mM, EDTA 20 mM pH 8,0). As 

amostras de interesse contendo tampão de amostra (azul de bromofenol 0,5 %; glicerol 50 % e 

EDTA 100 mM, pH 8,0), foram aplicadas no gel em e a corrida eletroforética foi realizada em 

cuba de eletroforese contendo o tampão TBE 1X, durante 2 h, a 70 V e 25 mA. 

Posteriormente, o gel foi analisado por visualização das bandas em transluminador com luz 

ultravioleta a 365 nm e fotodocumentado em sistema Eagle Eye II (Eagle Eye Inc., Durham, 

N.C., EUA). 

A quantificação do DNA presente nas amostras foi realizada por comparação das 

intensidades das bandas da amostra com as exibidas por DNA de fago γ (Promega) com 

concentração conhecida (50, 100 e 200 ηg). O padrão de peso molecular utilizado foi o “Gene 

O´ruler DNA Ladder” 100-1000 pb (Fermentas, Glen Burnie, Maryland, EUA). 

O isolamento de fragmentos de DNA a partir do gel de agarose foi realizado após a 

eletroforese, realizando-se a excisão da banda de interesse diretamente do gel, seguido de 

etapa de purificação utilizando-se o “Kit Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System” 

(Promega), seguindo as recomendações do fabricante.  

 

4.14 Clivagem dos plasmídeos e fragmentos de DNA com enzimas de restrição 

 

A digestão dos plasmídeos com enzimas de restrição foi realizada seguindo as 

instruções do fabricante. Todas as enzimas de restrição utilizadas foram da marca Fermentas. 

 

4.15 Preparação de células eletrocompetentes 

 

Células eletrocompetentes de C. metallidurans CH34 foram preparadas conforme 

Taghavi et al. (1994). Células de C. metallidurans CH34 foram cultivadas em 5 mL de meio 
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SOB (triptona 2 %, extrato de levedura 0,5 %, NaCl 10mM e KCl 2,5 mM) por 16 h, a 28 ºC, 

sob agitação a 220 rpm em agitador Innova 4300 (New Brunswick Scientific). Em seguida, a 

cultura foi inoculada em 500 mL de meio SOB e o cultivo foi realizado nas mesmas 

condições anteriores, até atingir uma Absorbância a 660ηm (Abs660ηm) 0,8. As células foram 

coletadas por centrifugação durante 15 min, 6.000 g, a 4 ºC em centrífuga refrigerada de 

bancada Jouan MR 18 22, ressuspensas em 200 mL de água ultrapura estéril (Milli-Q) a 4 ºC, 

contendo 10 % (v/v) de glicerol e novamente centrifugadas como previamente. O sedimento 

foi novamente submetido à etapa de lavagem com solução de glicerol 10 % estéril gelada. As 

células foram ressuspensas em 1 mL de glicerol 10 %, aliquotadas em 40 µL em tubos do tipo 

Eppendorf e estocadas a -80 ºC. 

Células eletrocompetentes de E. coli DH5α e UT5600 foram preparadas conforme 

Sambrook; Russell (2001). Células de E.coli DH5α ou E. coli UT5600 foram cultivadas em 5 

mL de LB por 16 h, a 28 ou 37 ºC, respectivamente, sob agitação a 220 rpm, em agitador 

Innova 4300 (New Brunswick Scientific). Em seguida, esta cultura foi inoculada em 500 mL 

de meio LB o cultivo foi realizado a nas mesmas condições anteriores até atingir uma 

Absorbânica a 600 ηm (Abs600ηm ) 0,5. As células foram coletadas por centrifugação a 4 ºC, 

em centrífuga refrigerada de bancada Jouan MR 18 22, durante 15 min, a 6.000 g, 

ressuspensas em 250 mL de água ultrapura estéril contendo 10 % (v/v) de glicerol gelada, e 

novamente centrifugadas. Este procedimento foi repetido por mais três vezes. As células 

foram ressuspensas em 1 mL de solução de glicerol 10 % gelada, 40 µL foram aliquotados em 

tubos do tipo Eppendorf e estocados a -80 ºC. 

 

4.16 Transformação genética de bactérias por eletroporação 

 

A transformação de C. metallidurans CH34 foi como descrito por Taghavi et al. 

(1994). O procedimento foi realizado em cubetas de 1,0 mL e equipamento eletroporador Bio-

Rad Gene Pulser (Bio-Rad, Hercules, C.A., EUA) com os seguintes ajustes: voltagem de 2,43 

V, 200 ohms de resistência e 25 µF de capacitância. Utilizou-se cubetas de 1 mL próprias para 

o procedimento de eletroporação. Foram utilizados 50 ηg de plasmídeo ou 0,5 µL de mistura 

de ligação diluídos, em 10 µL de água ultrapura estéril (Milli-Q), para cada 40 µL de células 

competentes retiradas 5 minutos antes do procedimento para serem descongeladas. O tubo do 

tipo Eppendorf, contendo a mistura de 40 µL de células e o DNA diluído em 10 µL foi 

incubado em gelo por 1 minuto e transferidos para cubeta de eletroporação gelada. A cubeta 

foi transferida e justada ao suporte do eletrporador e após o choque elétrico, as células foram 
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ressuspensas em 1 mL de meio SOC (triptona 2 %, extrato de levedura 0,5 %, NaCl 10mM e 

KCl 2,5 mM, MgCl2 10 mM, glicose 20 mM), incubadas por 1 h, a 220 rpm e 28 ºC. Foram 

retiradas alíquotas de 50 µL da cultura em SOC que foram semeadas em meio sólido contendo 

o antibiótico de seleção cloranfenicol (230 µg/mL). As placas de Petri foram incubadas a 28 
oC 18 h.  

A transformação de linhagens E. coli foi realizada por eletroporação utilizando cubetas 

de 1,0 mL e eletroporador Bio-Rad Gene Pulser (Bio-Rad) com os seguintes ajustes: voltagem 

de 2,5 V, 200 ohms de resistência e 25 µF de capacitância. Em cada cubeta, foram utilizados 

200 ηg de plasmídeo ou 2 µL de cada mistura de ligação para cada 40 µL de células 

competentes previamente descongeladas por 5 min. Após choque elétrico, as células foram 

ressuspensas em 1 mL de meio SOC, incubadas por 1 h, sob agitação a 100 rpm, a 28 ºC, se 

E. coli UT5600 e a 37 ºC, se E. coli DH5α. Foram retiradas alíquotas de 50, 100, 150 e 200 

µL da cultura em SOC que foram semeadas em meio sólido contendo o antibiótico de seleção 

cloranfenicol (25 µg/mL para plasmídeos derivados de pCM ou ampicilina 100 µg/mL de para 

pGEMT e derivados) (Sigma-Aldrich). As placas de Petri foram incubadas a 28 oC ou 37 oC, 

por 18 h.  

Cubetas contendo 40 µL de células competentes na ausência de DNA plasmidial ou 

misturas de ligação foram submetidas ao mesmo prodecimento de eletroporação para controle 

negativo do experimento. 

 

4.17 Obtenção dos genes merR e arsR de C. metallidurans CH34, destituído do códon de 

terminação de síntese proteica 

 

O gene merR do operon mer, localizado no plasmídeo pMOL30 de C. metallidurans 

CH34 (GeneID:3170462), foi obtido por PCR destituído do códon de terminação tag, 

empregando-se o par de oligonucleotídeos iniciadores mer-F e mer-R, desenhados neste 

trabalho, utilizando o programa DNA Star (Lasergene, Madinson, W.I., EUA). Os 

oligonucleotídeos foram sintetizados pela Invitrogen. As sequências dos iniciadores utilizados 

encontram-se listadas na Tabela 8 (ver 4.2). 100 ηg do DNA total de C. metallidurans (ver 

4.11) foi utilizado como DNA molde nos ensaios de PCR. A melhor condição encontrada para 

amplificação do gene mer foi: 200 ηg de DNA, tampão para PCR 1X, mistura de dNTP´s 

contendo 0,5 mM de cada base nitrogenada (adenina, guanina, citosina e timina), 1,5 mM de 

cloreto de magnésio, 0,3 µM do iniciador dianteiro (mer-F) “Foward”, 0,3 µM do iniciador 

reverso (mer-R) “Reverse” e 2 unidades da enzima Taq DNA Polimerase Recombinante, 
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diluídos em água ultrapura estéril para o volume final de 50 µL. Com exceção dos 

oligonucleotídeos, todos os reagentes e enzima utilizados na reação de PCR, foram adquiridos 

pela empresa Fermentas. A reação foi realizada em termociclador PTC-200 MJ Research 

(Bio-Rad) com desnaturação inicial a 94 ºC, durante 2 min; 30 ciclos de 95 ºC, por 45 s para 

desnaturação; 62 ºC, por 30 s para o anelamento; 72 ºC, por 1 min para a extensão da enzima 

polimerase e 72 ºC por 10 min para extensão final. O amplicon obtido de 447 pb foi 

visualizado em eletroforese em gel de agarose 0,8 %. 

O gene arsR (GeneID:4037120) do operon ars, localizado no cromossomo 1 de C. 

metallidurans CH34, foi obtido por PCR, destituído do códon de terminação tga, 

empregando-se o par de oligonucleotídeos iniciadores ars-F e ars-R desenhado conforme 

descrito por Zhang et al. (2009) (Tabela 8 - ver 4.2). A reação de PCR foi realizada de acordo 

com Zhang et al. (2009) utilizando-se o DNA total de C. metallidurans CH34 como molde 

(ver 4.11). Todos os reagentes e enzima utilizados na reação foram adquiridos pela empresa 

Fermentas com exceção dos oligonucleotídeos que foram sintetizados pela Invitrogen. O 

amplicon obtido de 342 pb foi analisado por eletroforese em gel de agarose 0,8 %. 

 

4.18 Clonagem do gene merR de C. metallidurans CH34 no vetor pGEM-T (Promega): 

construção do plasmídeo recombinante pGEMT-Hg  

 

O protocolo utilizado para a clonagem do gene merR obtido por PCR no vetor de 

clonagem pGEM-T (Promega) seguiu as recomendações do fabricante. A mistura de ligação 

foi realizada em tubos do tipo Eppendorf de 1,5 mL e consistiu na reação de ligação com 

volume final de 10,0 µL contendo 5,0 µL de tampão de ligação, 50 ng do vetor de clonagem 

pGEM-T (3000 pb), 14 ng do gene merR, previamente obtido por PCR (453 pb), 1,5 unidade 

de enzima T4 DNA ligase (Promega) e 2,5 µL de água livre de nucleases. A proporção molar 

utilizada entre vetor/inserto foi de aproximadamente 1/3. A mistura foi suavemente 

homogeneizada, incubada durante 1 hora em temperatura ambiente e incubada a 4ºC, por 16 

horas. A reação originou o plasmídeo denominado pGEMT-Hg com 3.447 pb (Figura 16). 
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Figura 16 – Representação da clonagem do gene merR de C. metallidurans CH34 no vetor pGEM-T 
(Promega): construção do plasmídeo recombinante pGEMT-Hg. 
 
 

 
 

Para a mistura de ligação utilizou-se 50 ng do vetor de clonagem pGEM-T (3000 pb) e 14 ng do gene merR, 
previamente obtido por PCR (453 pb), proporção molar vetor/inserto de aproximadamente 1/3. A reação 
originou o plasmídeo denominado pGEMT-Hg com 3.453 pb 
Fonte: Parada (2012). 
 

4.19 Clonagem do gene arsR de C. metallidurans CH34 no vetor pGEM-T (Promega): 

construção do plasmídeo recombinante pGEMT-As 

 

O protocolo utilizado para a clonagem do gene merR obtido por PCR no vetor de 

clonagem pGEM-T (Promega) seguiu as recomendações do fabricante. A mistura de ligação 
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foi realizada em tubos do tipo Eppendorf de 1,5 mL e consistiu na reação de ligação com 

volume final de 10,0 µL contendo 5,0 µL de tampão de ligação, 50 ng do vetor de clonagem 

pGEM-T (3000 pb), 14 ng de gene arsR (342 pb), previamente obtido por PCR, 1,5 unidade 

de enzima T4 DNA ligase (Promega) e 22,3 µL de água livre de nucleases. A proporção 

molar utilizada entre vetor/inserto foi de aproximadamente 1/2. A mistura foi suavemente 

homogeneizada, incubada durante 1 hora em temperatura ambiente e incubada a 4ºC, por 16 

horas. A reação originou o plasmídeo denominado pGEMT-As com 3.342 pb (Figura 17). 

 

Figura 17 – Representação da clonagem do gene arsR de C. metallidurans CH34 no vetor pGEM-T 
(Promega): construção do plasmídeo recombinante pGEMT-As. 

 
Para a mistura de ligação utilizou-se 50 ng do vetor de clonagem pGEM-T (3000 pb) e 14 ng do gene arsR, 
previamente obtido por PCR (342 pb), proporção molar vetor/inserto de aproximadamente 1/3. A reação 
originou o plasmídeo denominado pGEMT-As com 3.342 pb 
Fonte: Parada (2012). 
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4.20 Ligação entre fragmentos de DNA 

 

As ligações entre fragmentos de DNAs foram realizadas empregando-se uma enzima 

que catalisa a ligação fosfodiéster entre a terminação 5’-fosfato e a terminação 3’-hidroxi das 

fitas de DNA, promovendo a recircularização do plasmídeo, ou a ligação entre fragmentos de 

DNA. As concentrações de DNA utilizadas na mistura de ligação geralmente seguem a 

proporção molar 1/3 (vetor/inserto). As misturas de ligação foram realizadas neste trabalho 

com volume final de 10 µL, preparadas e incubadas empregando-se as recomendações do 

fabricante da enzima (Fermentas). 

 

4.21 Obtenção do plasmídeo pCM2, que contém o cassete para expressão e ancoragem 

de proteínas heterólogas em bactérias Gram-negativas 

 

O vetor de expressão pCM2 sem inserto EC20sp foi obtido por amplificação por PCR 

empregando-se o par de oligonucleotídeos iniciadores pCM-F e pCM-R, desenhados neste 

trabalho, utilizando o programa DNA Star (Lasergene), cujas sequencias estão apresentadas 

na tabela 8 (ver 4.2). Os oligonucleotídeos foram sintetizados pela Invitrogen®. O par de 

oligonucleotídeos iniciadores anela ao plasmídeo pCM2 (6.613 pb) (BIONDO, 2008-PI 

0.801.282-2) e promove a amplificação do plasmídeo inteiro, com exceção da região que 

codifica a fitoquelatina sintética EC20, gene EC20sp (Figura 18). A melhor condição 

encontrada para a reação foi: 400 ng do DNA molde, plasmídeo pCM2, previamente extraído 

da bactéria recombinante C. metallidurans CH34/pCM2 (Biondo, 2008), tampão de PCR 1X, 

mistura de dNTP´s contendo 0,2 mM de cada base nitrogenada, 1,5 mM de MgCl2, 0,3 µM do 

iniciador dianteiro (pCM-F), 0,3 µM do iniciador reverso (pCM-R), DMSO 3 % e 2 unidades 

da enzima Long TaQ DNA Polimerase (Fermentas), diluídos em água ultrapura estéril, para o 

volume final de 50 µL. Com exceção dos oligonucelotídeos, todos os reagentes e enzima 

utilizados na reação foram adquiridos pela Fermentas®. A reação de PCR foi realizada em 

termociclador (PTC-200 MJ Research) utilizando desnaturação inicial a 94 ºC, durante 2 min; 

35 ciclos: 94 ºC, por 30 s, para desnaturação; 58 ºC, por 30 s, para anelamento; e 68 ºC, 

durante 6 min para a extensão da enzima polimerase. O amplicon obtido, denominado 

plasmídeo pCM (6.490 pb), foi analisado por eletroforese em gel de agarose 0,8% (Figura 

18). 
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Figura 18 – Representação da obtenção do plasmídeo pCM2, que contém o cassete para expressão e 
ancoragem de proteínas heterólogas em bactérias Gram-negativas. 
 

 
O vetor de expressão pCM2 sem inserto EC20sp foi amplificado por PCR empregando-se o par de 
oligonucleotídeos pCM-F e pCM-R, que anela ao pCM2 (6.613 pb) e promove a amplificação do plasmídeo 
inteiro, com exceção da região que codifica a fitoquelatina sintética EC20. Para a reação, o plasmídeo pCM2, 
previamente extraído da bactéria recombinante C. metallidurans CH34/pCM2 (Biondo, 2008), foi utilizado 
como DNA molde. 
Fonte: Parada (2012). 
 

4.22 Subclonagem do gene merR de C. metallidurans CH34 no vetor pCM: construção do 

plasmídeo recombinante pCM-Hg 

 

 O gene merR de C. metallidurans CH34, flanqueado por sítios de reconhecimento para 

as enzimas XbaI e SalI, obtido por amplificação por PCR (453 pb) (ver 4.17) foi purificado 

(ver 4.13) e inserido entre as timidinas adicionais presentes no plasmídeo pGEM-T 

(Promega), originando o plasmídeo pGEMT-Hg (3.453 pb) (ver 4.18) (Figura 16). A seleção 
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das colônias de E. coli, contendo o plasmídeo recombinante, foi efetuada pela resistência ao 

antibiótico ampicilina e pela coloração branca “Bluescript”. Em seguida, o plasmídeo 

pGEMT-Hg foi purificado (ver 4.12.1) e digerido com as endonuleases de restrição XbaI/SalI 

(ver 4.14) liberando o gene merR destituído do códon de terminação tag. Este fragmento foi 

purificado e quantificado (ver 4.13). O amplicon correspondente ao vetor pCM (6490 pb) foi 

submetido à digestão dupla com as enzimas SalI e XbaI (ver 4.14), purificado e quantificado 

(ver 4.13), gerando um vetor de expressão linear, contendo as mesmas extremidades coesivas 

do inserto (Figura 19).  

Para a ligação entre o inserto merR e o vetor pCM foi realizada uma mistura com 

volume final de 20 µL contendo: 2 µL de tampão de ligação T4 ligase (Fermentas), 2 µL de 

polietilenoglicol (PEG) (Fermentas), 50 ηg do plasmídeo, 15 ηg de inserto (proporção 

vetor/inserto 1/3), 12,5 µL de água ultrapura estéril e 2,5 unidades de enzima T4 DNA ligase 

10X (Fermentas). A mistura foi suavemente homogeneizada e incubada durante 1 h, a 37 ºC, 

por 15 min a temperatura ambiente e, posteriormente, a 16 ºC, por 16 h. A transformação 

genética em células eletrocompetentes de E. coli, linhagens DH5α, UT5600 e C. 

metallidurans CH34 foi realizada com 2 µL da mistura de ligação (ver 4.16). A seleção das 

colônias contendo o plasmídeo recombinante, denominado pCM-Hg (6.937 pb), foi efetuada 

pela resistência ao antibiótico cloranfenicol. A análise dos transformantes foi realizada por 

análise de restrição, PCR e sequenciamento para a confirmação da construção (Figura 19). As 

reações de seqüenciamento foram realizadas no Centro de Estudos do Genoma Humano da 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.  
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Figura 19 - Esquema da construção do plasmídeo pCM-Hg 

 
A: O gene merR, sem o códon de terminação tag, (453 pb) foi removido de pGEMT-Hg (3.453 pb) por de 
digestão com XbaI e SalI. B: O pCM (6.490 pb) foi pré-digerido com as mesmas enzimas, resultando num vetor 
de expressão linear com as mesmas extremidades coesivas do inserto de DNA. C: A ligação entre os fragmento 
originou o plasmídeo pCM-Hg (6.937 pb).  
Fonte: Parada (2012). 
 

4.23 Subclonagem do gene arsR de C. metallidurans CH34 no vetor pCM: construção do 

plasmídeo recombinante pCM-As 

 

O gene arsR de C. metallidurans CH34 (342 pb), flanqueado por sítios de 

reconhecimento para as enzimas XbaI e SalI, foi obtido por amplificação por PCR (ver 4.17). 

Após etapa de purificação (ver 4.13), o gene arsR (342 pb) foi inserido no plasmídeo pGEM-

T (Promega®), originando o pGEMT-As (3.342 pb) (Figura 17). A seleção das colônias 

contendo o plasmídeo recombinante foi efetuada pela resistência ao antibiótico ampicilina e 

pela coloração branca “Bluescript”. Em seguida, o plasmídeo pGEMT-As foi digerido com as 

endonuleases de restrição XbaI/SalI (ver 4.14) liberando o gene arsR de C. metallidurans 

CH34, destituído do códon de terminação tga. Este fragmento foi purificado e quantificado 

(ver 4.13).  
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O plasmídeo pCM-Hg (6.943 pb), obtido neste trabalho (ver 4.22), foi submetido à 

digestão dupla com SalI e XbaI (ver 4.14), liberando o gene merR (453 pb) e resultando 

novamenteno vetor pCM (6.490 pb) com mesmas extremidades coesivas. Para a ligação entre 

o inserto arsR (342 pb) e o vetor pCM (6.490 pb) foi realizada uma mistura com volume final 

de 20 µL contendo: 2 µL de tampão de ligação T4 ligase 10X (Fermentas), 2 µL de PEG 

(Fermentas), 50 ηg do plasmídeo, 18 ηg de inserto (proporção vetor/inserto de 

aproximadamente 1/3), 12,5 µL de água livre de nucleases e 2,5 unidades de enzima T4 DNA 

ligase (Fermentas). A mistura foi suavemente homogeneizada e incubada durante 1 hora, a 37 

ºC, por 15 minutos, a temperatura ambiente e, posteriormente, a 16 ºC por 16 horas (Figura 

20). A transformação genética em células eletrocompetentes de E. coli, linhagens DH5α, 

UT5600 e C. metallidurans CH34 (ver 4.16) foi realizada com 2 µL da mistura de ligação. A 

seleção das colônias contendo o plasmídeo recombinante, denominado pCM-As (6.832 pb), 

foi efetuada pela resistência ao antibiótico cloranfenicol. O plasmídeo foi isolado dos 

transformantes (ver 4.12.2) e submetido à análise de restrição, PCR e seqüenciamento para a 

confirmação da construção. As reações de sequenciamento foram realizadas por Vanessa 

Naomi, no Centro de Estudos do Genoma Humano - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -  
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Figura 20 - Esquema da construção do plasmídeo pCM-As. 

 
O gene arsR, sem o códon de terminação tga (342 pb), foi liberado do pGEMT-As (3.342 pb) por digestão com 
XbaI e SalI. O plasmídeo pCM-Hg (6.937 pb) foi pré-digerido com as mesmas enzimas resultando no plasmídeo 
linear pCM (6.490 pb) sem o inserto merR (453 pb). O gene arsR (342 pb) foi inserido no vetor pCM (6.490 pb), 
originando o pCM-As (6.832 pb). 
Fonte: Parada (2012). 
 

4.24 Expressão de proteínas recombinantes sob reulação do promotor constitutivo pan 

 

  Células E. coli UT5600, selvagem e recombinante, foram cultivadas a 28 ºC, por 18 h, 

sob agitação a 220 rpm, em agitador Inova (New Brunswick Scientific), em 100 mL de meio 
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LB contendo 25 µg/mL de cloranfenicol, quando necessário. As células foram coletadas por 

centrifugação a 10.000 g, 4 °C, por 10 min em centríguga refrigerada himac CF7D2.  

Linhagens de C. metallidurans selvagem e recombinante foram cultivadas a 28 ºC, por 

18 h, sob agitação a 180 rpm, em 100 mL de meio caldo nutriente contendo 230 µg/mL de 

cloranfenicol, quando necessário. Em seguida, as células foram coletadas por centrifugação a 

10.000 g, 4 °C, por 10 min. 

 

4.25 Fracionamento de proteínas 

 

A separação de proteínas de membranas foi realizada conforme Veiga et al. (1999), 

com modificações. As células coletadas por centrifugação tiveram o sedimento ressuspenso 

em 5 mL de tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 6,8 (NaH2PO4 x H2O) e foram lisadas por 

sonicação utilizando seis pulsos de 30 s, a 60 mA, em sonicador MA-103 (Marconi, 

Piracicaba, S.P., Brasil). As células não rompidas foram removidas por centrifugação a 5.000 

g, por 5 min, a a 4 ºC, em centrífuga refrigerada de bancada Jouan MR 18 22. O sobrenadante 

foi centrifugado por 1 h, a 100.000 g, 4 °C, em ultracentrífuga Sorvall MX 150/MX 120, para 

recuperar a fração de proteínas de membrana. O sobrenadante foi considerado a fração solúvel 

(FS). O sedimento foi ressuspenso em 1 mL de tampão fosfato de sódio 50 mM pH 6.8 

contendo 1,5 % de Triton X-100 (Sigma-Aldrich) e incubado por 30 min, a 4 °C. A solução 

foi submetida a ultracentrifugação por 30 min, 100.000 g, a 4 °C. O sobrenadante foi 

considerado a fração de membrana interna (MI) e o sedimento, a fração de membrana externa 

(ME). 

 

 4.26 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida com Sódio Dodecil Sulfato (SDS-PAGE) 

 

 Para a análise de proteínas, o extrato total bacteriano foi analisado por eletroforese em 

gel de SDS-PAGE 15 % realizada como descrito por Laemmli (1970), utilizando-se placas de 

vidro de 8 x 10 cm e aparato Bio-Rad. Géis de separações de 15 % foram preparados na 

proporção acrilamida/bisacrilamida de 30:0,8 em tampão Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 contendo 

SDS 10 %, TEMED 0,15 % e persulfato de amônio 10 %. O gel superior para concentração 

das amostras foi preparado com acrilamida/bisacrilamida 45:1,2, na concentração final de 3 % 

em tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 6,8 contendo SDS 10 %, TEMED 0,05 %, e persulfato de 

amônio 10 %. As amostras foram ressuspendidas, na proporção 1:2, em tampão de amostra 

(Tris-HCl 2 M, pH 6,8 contendo SDS 20 %, sacarose 40 %, azul de bromofenol 1 % e β-
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mercaptoetanol 4 %). As amostras foram aquecidas a 95 °C, durante 5 minutos e aplicadas no 

gel em volume máximo de 20 µL. Os padrões de peso molecular utilizados foram o 

“Prestained Protein Weight Marker” (20-120 kDa) e “PageRuler Unstained Protein Ladder” 

(10-200 kDa) (Fermentas). O tampão de corrida foi o Tris 0,025 M contendo glicina 0,18 M e 

SDS 0,1 %. As corridas foram desenvolvidas a temperatura ambiente com duração de 

aproximadamente 2 horas, sob 100 V. Após a corrida, o gel foi retirado do suporte e 

submetido à coloração com “Comassie Brilliant Blue R250” (Thermo Scientific Pierce 

Protein Research Products, Rockford, I.L., EUA). Para esta coloração utilizou-se solução 

contendo 0,2 g de “Coomassie Brilliant Blue R250”, metanol 40 % e ácido acético 10 %. Para 

a visualização das bandas, o gel foi incubado em solução descorante (metanol 40 %, ácido 

acético 10 %) por 18 h, a temperatura ambiente. 

 

4.27 “Western Blotting” 

 

As proteínas de interesse foram aplicadas em gel de SDS-PAGE 15 % (ver 4.26) e 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Hybond C Extra – GE Life Sciences, 

Piscataway, N.J.,EUA) em cuba Semi Dry – Bio-Rad, com tampão de transferência (metanol 

20 %, Tris base 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0,037 %), aplicando-se 30 mA e 50 W durante 

18 horas. As proteínas imobilizadas na membrana foram bloqueadas com leite em pó Molico 

desnatado, 5 % em tampão PBS-K (NaCl 140 mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 

1,8 mM) sob incubação e agitação durante 18 horas, a 4 ºC. Em seguida, a membrana foi 

submetida a três lavagens com 50 mL de PBS-K contendo 0,05 % Tween 20, de 5 min cada. 

Para a detecção da proteína de interesse, a membrana foi incubada com 1 mg/mL de anticorpo 

anti-E-tag (ver 4.4 – tabela 9) em solução bloqueadora (PBS-K; 0,05 % Tween; 5 % leite em 

pó Molico desnatado) por 90 min, a temperatura ambiente, sob moderada agitação. 

Novamente, a membrana foi submetida a três lavagens com 50 mL de PBS-K contendo 0,05 

% Tween 20, de 5 min cada, Adicionou-se o anticorpo secundário anti-camundongo IgG 

conjugado com a peroxidase (ver 4.4 – tabela 9) na concentração de 0,03 u/mL incubando a 

membrana por 90 min, a temperatura ambiente. O excesso de anticorpo foi retirado com novo 

ciclo de três lavagens com PBS-K contendo 0,05 % Tween. A revelação foi realizada com o 

kit ECL plus (GE Life Sciences) de acordo com as especificações do fabricante e a membrana 

foi exposta a filme radiográfico (Kodak, São Paulo, S.P., Brasil), sendo este revelado através 

da utilização da solução reveladora (Kodak) e fixadora (Kodak). 
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4.28 Microscopia de fluorescência 

 

As linhagens selvagens e recombinantes de C. metallidurans e E. coli foram cultivadas 

em 10 mL de meio mínimo TSM e meio completo LB, respectivamente, contendo antibiótico 

cloranfenicol na concentração adequada, quando necessário. As bactérias cresceram sob 

agitação de 220 rpm, a 28 ºC, durante 16 h em agitador Inova (New Brunswick Scientific). 12 

mL de cultura foram centrifugados por 5 min, a 10.000 g, 4 ºC em centrífuga refrigerada de 

bancada Jouan MR 18 22 e o sedimento foi lavado três vezes com tampão PBS (NaCl 2,5 M, 

Na2HPO4 10 mM, 0,1 M NaH2PO4, pH 7,6). As células foram ressuspensas em 50 µL de PBS 

e a mistura foi fixada em lâmina pela adição de solução de formaldeído 2 % (Merck) em 

quantidade suficiente para cobrir a lâmina. Em seguida, foi adicionada à lâmina, solução de 

bloqueio contendo BSA 5 % (Syngenic, São Paulo, S.P., Brasil) em PBS, seguido de 

incubação no escuro, durante 2 h, à temperatura ambiente. A solução de bloqueio foi retirada 

e as lâminas foram incubadas durante 2 h com o anticorpo primário, anti-E-tag (GE Life 

Sciences) (ver 4.4 – tabela 9), diluído 1:250 em PBS. Foram realizadas três lavagens com 

PBS e, em seguida, as lâminas foram incubadas por 1 h com o anticorpo secundário “goat 

anti-mouse IgG conjugated FITC” (Sigma-Aldrich) (ver 4.4 – tabela 9) diluído 1:500. As 

lâminas foram novamente lavadas com PBS e submetidas à secagem a temperatura ambiente 

para análise em microscópio de fluorescência DM IRE2 (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemanha), no laboratório de Genética - INSTITUTO BUTANTAN. As imagens foram 

capturadas com aumento de 1.000 X. 

 

4.29 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

Células de E. coli UT5600, das linhagens selvagem e recombinante, foram cultivadas 

em 50 mL de meio LB até atingir Abs600ηm 1,0 medida em espectrofotômetro Micronal B582. 

Em seguida, as culturas foram centrifugadas a 6.000 g por 5 min, a temperatura ambiente em 

centrífuga refrigerada himac CF7D2. O sedimento bacteriano de cada linhagem foi incubado 

em 50 mL de água ultrapura estéril contendo 500 µM de HgCl2 ou 500 mM de Na2AsO4 

durante 2 h, a temperatura ambiente e 220 rpm. Novamente, a solução foi centrifugada a 

6.000 g por 5 min, a temperatura ambiente, em centrífuga refrigerada himac CF7D2. 

Células de C. metallidurans CH34, das linhagens selvagem e recombinante, foram 

cultivadas em 50 mL de meio TSM até atingir Abs600ηm 1,5 medida em espectrofotômetro 

Micronal B582. Em seguida, as culturas foram centrifugadas a 6.000 g por 5 min, a 
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temperatura ambiente em centrífuga refrigerada himac CF7D2. O sedimento bacteriano de 

cada linhagem foi incubado em 50 mL de água ultrapura estéril contendo 500 µM de HgCl2 ou 

500 mM de Na3AsO4, durante 2 h, a temperatura ambiente, com agitação a 220 rpm. 

Novamente, a solução foi centrifugada a 6.000 g por 5 min, a temperatura ambiente, em 

centrífuga refrigerada himac CF7D2. 

Todos os sedimentos bacterianos foram submetidos a procedimentos para preparo de 

cortes histológicos. O preparo dos blocos de resina contendo os sedimentos bacterianos foi 

realizado por Gaspar Ferreira de Lima, no setor de Microscopia Eletrônica do Instituto de 

Ciências Biomédicas - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

A observação dos cortes histológicos foi realizada em Microscópio Eletrônico de 

Transmissão (Hitachi High Technologies America, Inc., Pleasanton, C.A., EUA), com 

aumento de (X 40K), no setor de Fotografia, do Instituto de Ciências Biomédicas, - 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

 

4.30 Análise da capacidade de biorremediação de íons Hg2+ 

 

A bactéria foi pré-inoculada em tubos do tipo Erleymeier contendo 20 mL de meio de 

cultura adequado para cada linhagem. O cultivo foi realizado em agitador Inova (New 

Brunswick Scientific), a 28 ºC, durante 18 h, a 220 rpm. Em uma segunda etapa, 20 mL do 

inóculo inicial foi vertido em 180 mL do mesmo meio de cultura em tubos do tipo Erleymeier 

onde obteve-se uma diluição bacteriana 1:10. O inóculo 1:10 foi cultivado nas mesmas 

condições iniciais até atingir o início da fase estacionária da bactéria em estudo. Em seguida, 

o inóculo foi vertido em garrafa própria para centrífuga refrigerada himac CF7D2 e as células 

foram coletadas por centrifugação a 6.000 g, por 15 min, a 4 ºC. O sobrenadante (meio de 

cultura), foi descartado. Após duas lavagens consecutivas com 30 mL de solução salina 0,1 % 

gelada para a retirada do meio de cultura residual, as células foram ressuspensas em 5 mL de 

água ultrapura estéril (Milli-Q) e transferidas para tubos falcon de 50 mL. Adicionou-se no 

tubo falcon já contendo os 5 mL de água ultrapura estéril, mais 5 mL de solução de cloreto de 

mercúrio (HgCl2) 30 mM de modo que o volume final em cada falcon fosse 10 mL de solução 

HgCl2 15 mM. A bactéria foi incubada, na presença de solução HgCl2 15 mM, sob leve 

agitação, a temperatura ambiente, em diferentes tempos: 0 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 

min e 240 min. A viabilidade celular, após os diferentes tempos de incubação na presença de 

4 ppm (µg/mL) de Hg2+, foi analisada retirando-se alíquotas de 100 µL da amostra em cada 

tempo inicial (T0) e 100 µL ao término de cada incubação (T10, T30, T60, T120, T240). As 
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alíquotas foram plaqueadas em meio sólido na diluição 106 para facilitar a contagem de 

colônias. As colônias bacterianas em meio sólido foram crescidas em estufa, a 28 ºC, por 18 

h. 

Após os diferentes tempos de incubação da bactéria na presença de solução HgCl2 15 

mM, as células foram coletadas por centrifugação, lavadas três vezes com solução salina 0,1 

%, o sedimento final foi ressuspenso em 1 mL de água ultrapura estéril (Milli-Q) e liofilizado 

por 18 h. A massa seca obtida após cada tempo de incubação em 15 mM de HgCl2 foi 

determinada por pesagem em balança analítica digital e 20 mg do peso seco foram submetidos 

ao processo de digestão. Para a digestão de cada amostra, foram adicionados 4 mL de ácido 

nítrico P.A saturado (Merck) bidestilado aos 20 mg de massa seca, seguido de incubação a 

temperatura ambiente por 18 horas. As amostras digeridas foram diluídas (1:10) com ácido 

nítrico P.A (Merck) bidestilado 20 % e analisadas em espectrômetro de absorção atômica a 

vapor frio, modelo Spectra AA 2201FS (Varina, Santa Clara, C.A., EUA), com lâmpada 

“hollow cathode lamp mercury” (Varian) sob a supervisão e colaboração do Prof. Dr. Jorge 

Sarkis e do Prof. Marcos Hotellani na Central de Laser e Aplicações do INSTITUTO DE 

PESQUISAS ENERGÉTICAS NUCLEARES. 

As análises da capacidade de biorremediação de íons Hg2+ pelas células microbianas 

foram realizadas com as linhagens recombinantes E. coli UT5600/pCM-Hg e C. 

metallidurans CH34/pCM-Hg como também com as bactérias selvagens E. coli UT5600 e C. 

metallidurans CH34 que foram os controles negativos do experimento. 

Todas as análises foram feitas em duplicatas. 

 

4.31 Análise da capacidade de biorremediação de íons As5+ 

 

A bactéria foi pré-inoculada em tubos do tipo Erleymeier contendo 20 mL de meio de 

cultura adequado para cada linhagem. O cultivo foi realizado em agitador Inova (New 

Brunswick Scientific), a 28 ºC, durante 18 h, a 220 rpm. 20 mL do inóculo inicial foi vertido 

em 180 mL do mesmo meio de cultura em tubos do tipo Erleymeier. O inóculo 1:10 foi 

cultivado nas mesmas condições iniciais até atingir o início da fase estacionária de cada 

bactéria em estudo e foi vertido em garrafa própria para centrífuga refrigerada himac CF7D2 

onde as células foram coletadas por centrifugação a 6.000 g, por 15 min, a 4 ºC. O 

sobrenadante (meio de cultura), foi descartado e, após duas lavagens consecutivas com 30 mL 

de água ultrapura estéril (Milli-Q) gelada para eliminar o meio de cultura residual, as células 

foram ressuspensas em 5 mL de água ultrapura estéril (Milli-Q), sendo transferidas para tubos 
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falcon. Adicionou-se no falcon já contendo os 5 mL de água ultrapura estéril, mais 5 mL de 

solução de Na3AsO4 2 mM, de modo que o volume final no falcon fosse 10 mL de Na3AsO4 1 

mM, solução contendo 31,2 ppm (µg/mL) de íons As5+. A bactéria foi incubada, na presença 

de solução Na3AsO4 1 mM, sob leve agitação, a temperatura ambiente, em diferentes tempos: 

0 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 min e 240 min. A viabilidade celular, após os diferentes 

tempos de incubação na presença de Na3AsO4 1 mM, foi analisada retirando-se alíquotas de 

100 µL da amostra em cada tempo inicial (T0) e 100 µL ao término de cada incubação (T10, 

T30, T60, T120, T240). As alíquotas foram plaqueadas em meio sólido, na diluição 106, para 

facilitar a contagem de colônias. As colônias bacterianas em meio sólido foram crescidas em 

estufa, a 28 ºC, por 18 h. 

Após os diferentes tempos de incubação da bactéria em Na3AsO4 1 mM, as células 

foram coletadas por centrifugação, lavadas três vezes com água ultrapura estéril (Milli-Q), o 

sedimento final foi ressuspenso em 1 mL de água ultrapura estéril (Milli-Q) e liofilizado por 

18 h. A massa seca obtida foi determinada por pesagem em balança analítica digital e 20 mg 

foram submetidos ao processo de digestão. Para a digestão de cada amostra, foram 

adicionados 4 mL de ácido nítrico P.A saturado (Merck) bidestilado aos 20 mg de massa seca, 

seguido de incubação a temperatura ambiente por 18 horas. As amostras digeridas foram 

diluídas (1:10) com ácido nítrico P.A (Merck) bidestilado 20 %, seguido de quantificação 

direta de íons As5+ na massa microbiana por espectrometria de emissão atômica por plasma 

acoplado indutivamente (ICP-AES), modelo Spectro Cirus CCD (Spectro, Kleve, 

Handelsregister, Alemanha) ao final dos diferentes períodos de incubação. A análise por ICP-

AES foi realizada por Rebecca Yatsuzuka na Central Analítica do Instituto de Química - 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Os estudos de biorremediação com As5+ foram realizados com as linhagens 

recombinantes E. coli UT5600/pCM-As e C. metallidurans CH34/pCM-As como também 

com as bactérias selvagens E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34 que foram os controles 

negativos do experimento.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Obtenção do gene merR do plasmídeo pMOL30 de C. metallidurans CH34 

 

  A figura 15 mostra a obtenção do gene merR (GeneID:3170462), sem o códon de 

terminação tag, do plasmídeo pMOL30 de C. metallidurans CH34. O DNA total de C. 

metallidurans CH34 foi extraído e purificado (ver 4.11) e visualizado em gel de agarose 0,8 

% demonstrando o sucesso do procedimento (Figura 21A). O DNA total de C. metallidurans 

CH34 foi utilizado como molde para a amplificação do gene merR do plasmídeo pMOL28 de 

C. metallidurans CH34, destituído do códon de terminação tag. Após a reação de pCR para a 

amplificação do gene de interesse, o perfil eletroforético demonstrou a obtenção de um 

fragmento aparente de 453 pb com especificidade (Figura 21B). A figura 21C mostra a 

sequencia do gene merR, sem o códon de terminação da síntese proteica tag, confirmada por 

sequenciamento de DNA, podendo também ser observado o posicionamento do par de 

oligonucleotídeos mer-F (destacado em azul) e mer-R (destacado em vermelho), flanqueados 

por sítios de reconhecimento para as enzimas de restrição XbaI e SalI (sublinhado). O códon 

de iniciação da síntese proteica atg está destacado em itálico na sequencia gênica.  
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Figura 21 - Obtenção do gene merR, sem o códon de terminação tag, de C. metallidurans CH34.  

 
A:  O DNA total de C. metallidurans CH34 foi utilizado como DNA molde para amplificação do gene merR B: 
Amplicon com 453 pb visualizado em eletroforese em gel de agarose 0,8 %. O marcador de tamanho molecular 
foi utilizado o “Gene O´Ruler 1 Kb Plus DNA ladder 50 ηg/µL da Fermentas. C: Sequencia merR, sem o códon 
tag, amplificada por PCR utilizando-se os oligonucleotídeos mer-F (azul) e mer-R (vermelho), flanqueada por 
sítios de restrição para XbaI e SalI (sublinhado). O códon de iniciação atg está destacado em itálico. 
Fonte: Parada (2012). 
 

5.2 Obtenção do gene arsR de C. metallidurans CH34 

 

A figura 22 mostra a obtenção do gene arsR (GeneID:4037120), sem o códon de 

terminação tga, do cromossomo 1 de C. metallidurans CH34. O DNA total de C. 

metallidurans CH34 (Figura 22A) foi utilizado como molde para a amplificação do gene arsR 

do cromossomo 1 de C. metallidurans CH34, destituído do códon de terminação tga. Após a 

reação de pCR para a amplificação do gene de interesse, o perfil eletroforético demonstrou a 

obtenção de um fragmento aparente de 342 pb, sem visualização de bandas inespecíficas 

(Figura 22B). A figura 22C mostra a sequencia do gene arsR confirmada por sequenciamento 

de DNA, sem o códon de terminação da síntese proteica tga, podendo também ser observado 

o posicionamento do par de oligonucleotídeos ars-F (destacado em azul) e ars-R (destacado 
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em vermelho) utilizados na reação de PCR, flanqueados por sítios de reconhecimento para as 

enzimas de restrição XbaI e SalI (sublinhado). O códon de iniciação da síntese proteica atg 

está destacado em itálico na sequencia gênica.  

 

Figura 22 - Obtenção do gene arsR, sem o códon de terminação tga, de C. metallidurans CH34. 

 
A:  O DNA total de C. metallidurans CH34 foi utilizado como DNA molde para amplificação do arsR B: 
Amplicon com 342 pb visualizado em eletroforese em gel de agarose 0,8 %. O marcador de tamanho molecular 
foi utilizado o “Gene O´Ruler 1 Kb Plus DNA ladder 50 ηg/µL da Fermentas. C: Sequencia arsR, sem o códon 
tga, amplificada por PCR utilizando-se os oligonucleotídeos ars-F (azul) e ars-R (vermelho), flanqueada por 
sítios de restrição para XbaI e SalI (sublinhado). O códon de iniciação atg está destacado em itálico. 
Fonte: Parada (2012). 
 

5.3 Clonagem dos genes merR e arsR 

 

Uma vez que os insertos de DNA obtidos por PCR possuem adeninas emparelhadas na 

extremidade 3´, pela ação da Taq DNA Polimerase, os genes merR e arsR de C. 

metallidurans CH34 foram purificados, quantificados e inseridos no plasmídeo pGEM-T 

entre as timidinas adicionais das extremidades 3´ do vetor de clonagem (ver 4.18 e 4.19). A 

mistura de ligação (ver 4.20) foi empregada na transformação genética (ver 4.16) da bactéria 
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eletrocompentente E. coli DH5α (ver 4.15). Dentre as colônias AmpR obtidas, foram 

selecionadas as colônias brancas (colônias contendo o plasmídeo com o inserto). O DNA 

plasmidial destas colônias foi isolado e digerido com as endonucleases de restrição XbaI, SalI 

e XbaI,/SalI (ver 4.14). A análise dos perfis de migração em gel, submetido à eletroforese de 

agarose 0,8 %, permitiu verificar que houve a liberação dos fragmentos de DNA com 

tamanhos correspondentes aos genes merR (453 pb) e arsR (342 pb), indicando o sucesso da 

clonagem (Figuras 23A e 23B). 

O vetor pGEM-T contendo o gene merR, sem o códon de terminação, foi denominado 

pGEMT-Hg (3.453 pb) (Figura 23A). O vetor pGEM-T, contendo o gene arsR sem o códon 

de terminação, originou o plasmídeo recombinante pGEMT-As (3.342 pb) (Figura 23B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados 101   

 

Figura 23 - Clonagem dos genes merR e arsR. 

 
A: merR inserido no vetor pGEM-T, originando o plasmídeo pGEMT-Hg (3.453 pb). O pGEMT-Hg foi digerido 
com as XbaI, SalI e XbaI/SalI, resultando na liberação do fragmento de 453 pb. B: arsR inserido no vetor 
pGEM-T. O plasmídeo recombinante, denominado pGEMT-As (3.342 pb), foi digerido com XbaI, SalI e 
XbaI/SalI, resultando na liberação do fragmento de 342 pb. Resultados visualizados em gel de agarose 0,8 % 1: 
50 ηg/µL de “Gene O´Ruler 1 Kb Plus DNA ladder” (Fermentas®) como marcador de tamanho molecular; 2: 
plasmídeo circularizado; 3: digestão com XbaI; 4: digestão com SalI; 5: digestão dupla com XbaI/SalI, com 
liberação do inserto de DNA. 
Fonte: Parada (2012). 
 

5.4 Obtenção do vetor de expressão (pCM) contendo o cassete para expressão e 

ancoragem de proteínas heterólogas em bactérias Gram-negativas 

 

O plasmídeo pCM2 (6.613 pb) foi extraído da bactéria C. metallidurans recombinante, 

capaz de expressar a proteína EC20 ancorada à superfície celular que foi previamente 

construída por nosso grupo (BIONDO, 2008 - PI 0.801.282-2) (ver 4.5 - Figura 15). 

 Para a obtenção de um vetor de expressão linearizado, de amplo espectro para 

bactérias Gram-negativas, contendo o completo cassete para expressão e ancoragem de 

proteínas heterólogas, o plasmídeo pCM2 foi extraído da bactéria C. metallidurans/pCM2 
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(BIONDO, 2008- PI 0.801.282-2) em grande escala (Figura 24A). Foram desenhados um par 

de oligonucleotídeos, pCM-F e pCM-R (Tabela 8 - ver 4.3), que permitisse a amplificação do 

plasmídeo pCM2 por PCR, destituído do gene que codifica a EC20sp (Figura 24B). Após a 

otimização das condições de reação, foi obtido um fragmento único e específico, com cerca 

de 6.490 pb, tamanho correspondente ao plasmídeo pCM2 na ausência do gene EC20sp, 

originando o vetor de expressão linear pCM (Figura 24C).   

 

Figura 24 - Obtenção do vetor pCM. 

 
A: Plasmídeo pCM2 (6.613 pb) extraído da bactéria C. metallidurans::pCM2. B: Esquema da amplificação do 
plasmídeo pCM2, destituído do gene que codifica EC20, empregando-se os oligonucleotídeos pCM-F e pCM-R. 
C: Obtenção do fragmento com 6.490 pb, originando o vetor de expressão pCM (pCM2 sem o gene EC20sp). 
Fonte: Parada (2012). 
 

5.5 Construção do plasmídeo pCM-Hg 

 

O gene merR de 453 pb, destituído do códon de terminação tag e clonado no vetor 

pGEM-T, foi removido por digestão dupla com as enzimas de restrição XbaI e SalI, gerando 

um inserto de DNA com extremidades coesivas (453 pb) (Figura 23A). O vetor de expressão 

linearizado pCM (6.490 pb) obtido por PCR, contendo o completo cassete para expressão e 

ancoragem de proteínas heterólogas (Figura 24), foi pré-digerido com as mesmas enzimas. 

Foi realizada a mistura de ligação do gene merR coesivo (453 pb) com o vetor pCM coesivo 

(6.490 pb), originando o plasmídeo recombinante pCM-Hg (6.937 pb) (Figura 25A). Esta 
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mistura foi empregada na transformação genética (ver 4.16) das bactérias E. coli linhagens 

DH5α, UT5600 e de C. metallidurans CH34.  

As colônias dos clones transformantes foram selecionadas por apresentarem resistência 

ao antibiótico cloranfenicol. Foram realizadas preparações plasmidiais (ver 4.12.2), sendo 

submetidas à análise de restrição com várias endonucleases de restrição (ver 4.14) para a 

seleção dos clones portadores do plasmídeo desejado. Os perfis de migração dos fragmentos 

liberados foram analisados em gel de agarose 0,8% e submetido à eletroforese (Figura 25B). 

A digestão com as enzimas KpnI e SalI liberou o fragmento correspondente aos genes 

codificadores das sequências E-tag/β-domínio (1.368 pb) e o restante do plasmídeo (5.569 pb) 

(Figura 25, canaleta 2 e 3). A digestão dupla com as enzimas XbaI/SacI liberou os fragmentos 

correspondentes à fusão merR/E-tag/β-domínio (1.821 pb), aos genes que codificam o 

promotor pan/peptídeo sinal (478 pb) e o restante da molécula (4.638 pb) (Figura 25, 

canaletas 4 e 5). A digestão com XbaI/SalI liberou o gene merR de 453 pb e o restante do 

plasmídeo, fragmento este com 6.484 pb (Figura 25, canaleta 6 e 7). O novo plasmídeo foi 

denominado pCM-Hg (6.937 pb). 
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Figura 25 - Análise de restrição do plasmídeo pCM-Hg. 

 
A: Esquema do plasmídeo pCM-Hg (6.937 pb) e tamanho das sequências gênicas que codificam o gene merR e 
o cassete expressão-ancoragem. B: Análise eletroforética dos perfis de migração de fragmentos liberados na 
digestão do vetor pCM-Hg com várias enzimas: 1: pCM-Hg circularizado (6.937 pb); 2 e 3: pCM-Hg:KpnI/SalI; 
4 e 5: pCM-Hg:XbaI/SacI; 6 e 7: pCM-Hg: XbaI/SalI; 8: padrão de tamanho molecular “Gene O´ruler DNA 1Kb 
Ladder” 50 ηg/µL (Fermentas). 
Fonte: Parada (2012). 

 

Por fim, a construção gênica foi confirmada por sequenciamento de DNA, realizado 

pelo Centro de Estudos do Genoma Humano – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

 

5.6 Construção do plasmídeo pCM-As 

 

O gene arsR, sem o códon de terminação tga, clonado no vetor pGEM-T foi removido 

por digestão com as enzimas de restrição XbaI e SalI, gerando um inserto de DNA com 

extremidades coesivas de 342 pb. O plasmídeo pCM-Hg foi digerido com as mesmas 

enzimas, liberando o gene merR (453 pb) e resultando novamente no vetor de expressão 

linear, contendo o completo cassete de expressão e ancoragem de proteínas heterólogas, sem 

inserto, denominado pCM (6.490 pb). Foi realizada uma mistura de ligação do gene arsR 

(342 pb) com o vetor pCM (6.490 pb) (ver 4.20). O produto da reação de ligação, o plasmídeo 
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pCM-As (6.832 pb), foi empregado na transformação genética das bactérias E. coli, linhagens 

DH5α, UT5600 e C. metallidurans CH34 (Figura 26A).  

As colônias dos clones transformantes foram selecionadas em meio com antibiótico 

cloranfenicol. Foram realizadas preparações plasmidiais dos clones selecionados (ver 4.12.2) 

e estas foram submetidas à análise de restrição (ver 4.14). Os perfis de migração dos 

fragmentos liberados foram analisados em gel de agarose 0,8% por eletroforese (Figura 26B). 

A digestão com a enzima SacI liberou um fragmento de 2.188 pb, correspondente ao tamanho 

do cassete de expressão e ancoragem do gene arsR e outro correspondente ao restante do 

plasmídeo (4.644 pb) (Figura 26B, canaleta 3). A clivagem com as enzimas KpnI e SalI 

liberou o fragmento correspondente às sequências codificadoras dos genes β-domínio/E-tag 

(1368 pb) arsR e outro correspondente ao restante do plasmídeo (5.464 pb) (Figura 26B, 

canaleta 4). O plasmídeo digerido com XbaI/SalI liberou o gene arsR de 342 pb e o restante 

da molécula (6.490 pb) (Figura 26B, canaletas 5). A digestão dupla com as enzimas XbaI/SacI 

liberou o fragmento correspondente à fusão arsR/E-tag/β-domínio (1.710 pb), o fragmento 

dos genes pan/peptídeo sinal (478 pb) e o restante do plasmídeo (4.644 pb) (Figura 26B, 

canaletas 6). O novo plasmídeo foi denominado pCM-As (6.832 pb). A canaleta 1 da figura 

26 mostra o padrão de tamanho molecular “Gene O´ruler DNA 1Kb Ladder” 50 ηg/µL 

(Fermentas). 
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Figura 26 - Análise de Restrição do plasmídeo pCM-As. 

 
A: Plasmídeo pCM-As e tamanho dos fragmentos do cassete expressão-ancoragem da proteína ArsR. B: Análise 
eletroforética dos perfis de migração de fragmentos liberados na digestão do vetor pCM-As com várias enzimas: 
1: padrão de tamanho molecular “Gene O´ruler DNA 1Kb Ladder” 50 ηg/µL (Fermentas®); 2: pCM-As 
circularizado (6.832 pb); 3: pCM-As/SacI; 4: pCM-As/KpnI/SalI; 5: pCM-As/XbaI/SalI; 6: pCM-As/XbaI/SacI.  
Fonte: Parada (2012). 
 

 Por fim, a construção de pCM-As foi confirmada por seqüenciamento de DNA, 

realizado pelo Centro de Estudos do Genoma Humano – UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO. 

 

5.7 Expressão e fracionamento das proteínas recombinantes 

 

A expressão do cassete de ancoragem da proteína MerR, sob o comando do promotor 

pan (ver 4.24) foi avaliada nas linhagens E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34, selvagens 

e recombinantes, pela comparação do perfil protéico de cada linhagem em SDS-PAGE 15 % 

(ver 4.26) (Figura 27). A análise dos perfis de proteínas totais demonstrou que as linhagens 

recombinantes de E. coli UT5600/pCM-Hg (Figura 27A – canaleta 1) e de C. metallidurans 

CH34/pCM-Hg (Figura 27B – canaleta 1) apresentaram banda adicional, com cerca de 62,4 

kDa, correspondente à proteína de fusão β-domínio do sistema de secreção da IgA protease 

(45,2 KDa) (VEIGA et al., 2002), epitopo E-tag (1,4 kDa) e a proteína MerR (15,8 kDa). Os 

mesmos resultados não foram visualizados para as linhagens selvagens E. coli UT5600 
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(Figura 27A – canaleta 2) e C. metallidurans CH34 (Figura 27B – canaleta 2). O padrão de 

peso molecular utilizado foi o “Prestained Protein Marker” (20-120 kDa) 2 X 250 µL 

(Fermentas). 

 

Figura 27 - Análise da expressão da proteína de fusão MerR/E-tag/β-domínio nas bactérias recombinantes 
E. coli e C. metallidurans. 

 
A:  SDS-PAGE 15 %- proteínas totais de E. coli UT5600 e UT5600/pCM-Hg. B: SDS-PAGE 15 %- proteínas 
totais de C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-Hg. 1: Extrato da bactéria recombinante. 2: 
Extrato da bactéria selvagem; 3: “Prestained Protein Marker” 20-120 kDa  (Fermentas). Bactérias recombinantes 
apresentaram banda de 62,4 kDa, correspondente à fusão protéica MerR (15,8 kDa)/E-tag (1,4 kDa)/β-domínio 
(45,2 kDa) visualizada em SDS-PAGE 15 %. A seta indica a banda protéica de 62,4 kDa. 
Fonte: Parada (2012). 
 

Para comprovar a produção da proteína de fusão MerR/E-tag/β-domínio (62,5 kDa) e 

verificar se a proteína MerR estava sendo, de fato, ancorada à membrana externa da bactéria 

E. coli UT5600/pCM-Hg, o extrato de proteínas totais da linhagem selvagem e recombinante, 

foi fracionado em Fração Solúvel (FS) (Figura 28A – canaletas 1 e 2), Membrana Interna 

(MI) (Figura 28, canaletas 3 e 4) e Membrana Externa (ME) (Figura 28A, canaletas 5 e 6). 

As canaletas de numeração ímpar (Figura 28A, canaletas 1, 3 e 5) correspondem ao 

fracionamento das proteínas provenientes da bactéria selvagem (E. coli UT5600). 

As canaletas de numeração par (Figura 28A, canaletas 2, 4 e 6) mostram o 

fracionamento das proteínas provenientes da bactéria recombinante E. coli UT5600/pCM-Hg. 
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A análise eletroforética demonstra a presença de uma proteína de tamanho aparente de 

62,4 kDa, peso molecular correspondente à fusão MerR/E-tag/β-domínio, visualizada apenas 

na fração ME de E. coli UT5600/pCM-Hg (Figura 28A, canaleta 6). 

A presença da proteína conjugada ao sistema de ancoragem previamente observada em 

SDS-PAGE foi confirmada por técnica “Western-blotting” (ver 4.27), utilizando-se anticorpo 

primário anti-E-tag e o anticorpo secundário conjugado com a peroxidase (Tabela 9 - ver 4.4). 

O imunoensaio mostrou reatividade apenas na fração ME da E. coli UT5600/pCM-Hg (Figura 

28B, canaleta 6). Em adição, a banda reativa apresentou peso molecular correspondente ao 

MerR/E-tag/β-domínio (62,4 kDa) (Figuras 28B, canaleta 6). 

 
Figura 28 - Fracionamento protéico de E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg em SDS-PAGE 15 % e 
ensaio de “Western Blotting”. 

 
A: SDS-PAGE: FS: Fração Solúvel. MI:  Membrana Interna; ME:  Membrana Externa. 1: FS E. coli UT5600; 
2: FS E. coli UT5600/pCM-Hg; 3: MI  E. coli UT5600; 4: MI  E. coli UT5600/pCM-Hg; 5: ME E. coli UT5600; 
6: ME E. coli UT5600/pCM-Hg. A seta indica a proteína de 62,4 kDa sendo produzida apenas na ME da E. coli 
UT5600/pCM-Hg. O marcador de peso molecular utilizado foi o “PageRuler Unstained Protein Ladder” 10-200 
kDa (Fermentas). B: “Western Blotting”: A seta indica a reatividade da banda protéica de 62,4 kDa na ME da 
E. coli UT5600/pCM-Hg.  
Fonte: Parada (2012). 
 

Para comprovar a produção da proteína de fusão MerR/E-tag/β-domínio (62,5 kDa) e 

verificar se a proteína MerR estava sendo, de fato, ancorada à membrana externa da bactéria 

C. metallidurans CH34/pCM-Hg, o extrato de proteínas totais da linhagem selvagem e 

recombinante, foi fracionado em Fração Solúvel (FS) (Figura 29A – canaletas 1 e 2), 
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Membrana Interna (MI) (Figura 29, canaletas 3 e 4) e Membrana Externa (ME) (Figura 29A, 

canaletas 5 e 6). 

As canaletas de numeração ímpar (Figura 29A, canaletas 1, 3 e 5) correspondem ao 

fracionamento das proteínas provenientes da bactéria selvagem (C. metallidurans CH34). 

As canaletas de numeração par (Figura 29A, canaletas 2, 4 e 6) mostram o 

fracionamento das proteínas provenientes da bactéria recombinante C. metallidurans 

CH34/pCM-Hg. 

A análise eletroforética demonstra a presença de uma proteína de tamanho aparente de 

62,4 kDa, peso molecular correspondente à fusão MerR/E-tag/β-domínio, visualizada apenas 

na fração ME de C. metallidurans CH34/pCM-Hg (Figura 29A, canaleta 6). 

A presença da proteína conjugada ao sistema de ancoragem observada em SDS-PAGE 

foi confirmada por técnica “Western-blotting” (ver 4.27), utilizando-se anticorpo primário 

anti-E-tag e anticorpo secundário conjugado com a peroxidase (Tabela 9 - ver 4.4). O 

imunoensaio mostrou reatividade apenas na fração ME de C. metallidurans CH34/pCM-Hg 

(Figura 29B, canaleta 6). A banda reativa apresentou peso molecular correspondente ao 

MerR/E-tag/β-domínio (62,4 kDa) (Figuras 29B, canaleta 6). Os resultados alcançados foram 

similares para as bactérias E. coli/pCM-Hg (Figura 28A e 28B) e C. metalidurans 

CH34/pCM-Hg (Figura 29A e 29B), indicando sucesso na construção molecular e na 

produção correta da fusão proteica de interesse em ambas as recombinantes. 
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Figura 29 - Fracionamento protéico em SDS-PAGE de proteínas de C. metallidurans CH34 e C. 
metallidurans CH34/pCM-Hg e ensaio de “Western Blotting”. 

 
A: SDS-PAGE: FS: Fração Solúvel. MI:  Membrana Interna; ME:  Membrana Externa. 1: FS C. metallidurans 
CH34; 2: FS C. metallidurans CH34/pCM-Hg; 3: MI C. metallidurans CH34; 4: MI  C. metallidurans 
CH34/pCM-Hg; 5: ME C. metallidurans CH34; 6: ME C. metallidurans CH34/pCM-Hg. A seta indica a 
proteína de 62,4 kDa sendo produzida apenas na ME de C. metallidurans CH34/pCM-Hg. B: “Western 
Blotting”: A seta indica a reatividade da banda protéica de 62,4 kDa na ME de C. metallidurans CH34/pCM-
Hg. Os marcadores de pseo molecular utilizado foram o “Prestained Protein Marker” 20-120 kDa e “PageRuler 
Unstained Protein Ladder” 10-200 kDa (Fermentas). 
Fonte: Parada (2012). 
 

A expressão do cassete de ancoragem da proteína ArsR, sob o comando do promotor 

pan, também foi avaliada nas linhagens E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34, selvagens e 

recombinantes, pela comparação do perfil do extrato protéico de cada linhagem em SDS-

PAGE 15 % (ver 4.26) (Figura 30). A análise dos perfis de proteínas totais demonstrou que as 

linhagens recombinantes de E. coli UT5600/pCM-As (Figura 30A) e de C. metallidurans 

CH34/pCM-As (Figura 30B) apresentaram uma banda adicional, de aproximadamente 58 

kDa, indicada pela seta na figura 30, correspondente à proteína de fusão β-domínio do sistema 

de secreção da IgA protease (45,2 kDa) (VEIGA et al., 2002), epitopo E-tag (1,4 kDa) e a 

proteína ArsR (11,4 kDa). (Figuras 30A e 30B).  Estes resultados indicam que a proteína de 

fusão está sendo produzida pelas linhagens recombinantes. 
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Figura 30 - Análise da expressão da proteína de fusão ArsR/E-tag/β-domínio nas bactérias recombinantes 
E. coli e C. metallidurans. 

 
A:  SDS-PAGE 15 % de proteínas totais de E. coli UT5600 e UT5600/pCM-As. B: SDS-PAGE 15 % de 
proteínas totais de C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-As. 1: Extrato total da bactéria 
recombinante. 2: Extrato total da bactéria selvagem; 3: “Prestained Protein Marker” 20-120 kDa (Fermentas), 
utilizado como padrão de peso molecular. Bactérias recombinantes apresentaram banda aparente com 58 kDa, 
correspondente à fusão protéica ArsR (15,8 kDa)/E-tag (1,4 kDa)/β-domínio (45,2 kDa) visualizada em SDS-
PAGE 15 %. A seta indica a banda protéica de 58 kDa 
Fonte: Parada (2012). 

 

Para comprovar a produção da proteína de fusão ArsR/E-tag/β-domínio (58 kDa) e 

verificar se a proteína ArsR estava, de fato, ancorada na membrana externa da bactéria C. 

metallidurans/pCM-As, as proteínas do extrato total (ET) das linhagens selvagem e 

recombinante (Figura 31A, canaletas 1 e 2, respectivamente), foi fracionado em  proteínas 

provenientes da Fração Solúvel (FS), Membrana Interna (MI) e Membrana Externa (ME), 

sendo visualizados em SDS-PAGE 15 % (Figura 31). 

As canaletas de numeração ímpar (Figura 31, canaletas 1, 3, 5 e 7) apresentam 

proteínas do extrato total (ET) e o fracionamento proteico (FS, MI e ME) das proteínas da 

bactéria C. metallidurans CH34 selvagem.  

As canaletas de numeração par (Figura 31A, canaletas 2, 4, 6 e 8) mostram o extrato 

tortal (ET) e o fracionamento (FS, MI e ME) das proteínas provenientes da bactéria C. 

metallidurans CH34/ pCM-As.  
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Uma proteína de tamanho aparente de 58 kDa, peso molecular correspondente à fusão 

ArsR/E-tag/β-domínio foi detectada apenas na fração de proteínas totais (ET) (Figura 31A, 

canaleta 2) e entre as proteínas da membrana externa (ME) de C. metallidurans/pCM-As 

(Figura 31A, canaleta 8). 

A presença da proteína conjugada ao sistema de ancoragem foi confirmada através de 

técnica de “Western-blotting” (ver 4.27), utilizando-se anticorpo primário anti-E-tag e o 

anticorpo secundário conjugado com a peroxidase (Tabela 9 - ver 4.4). O imunoensaio 

mostrou reatividade apenas nas frações ET e ME de C. metallidurans/pCM-As (Figura 31B, 

canaleta 8). No ensaio de “Western blotting”, utilizando-se o anticorpo anti-E-tag, a banda 

reativa apresentou peso molecular correspondente ao ArsR/E-tag/β-domínio, cerca de 58 kDa, 

confirmando o sucesso da construção gênica, com consequente expressão da proteína de 

interesse.  
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Figura 31 - Análise do fracionamento protéico de C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34 /pCM-
As. 

  
 
A: SDS-PAGE: 1: ET C. metallidurans CH34; 2: ET C. metallidurans CH34/pCM-As; 3: FS de C. 
metallidurans CH34; 4: FS de C. metallidurans CH34/pCM-As; 5: MI  de C. metallidurans CH34; 6: MI  de C. 
metallidurans CH34/pCM-As; 7: ME  de C. metallidurans CH34; 8: ME  de C. metallidurans CH34/pCM-As. 
Os marcadores de peso molecular utilizados foram o “Prestained Protein Marke” 20-120 kDa e o “PageRuler 
Unstained Protein Ladder” 10-200 kDa (Fermentas). A seta indica a proteína de 58 kDa sendo produzida apenas 
na ME de C. metallidurans CH34/pCM-As. B: “Western Blotting”: A seta indica que houve reatividade em 
banda protéica de 58 kDa presente na ME de C. metallidurans CH34/pCM-As.  
Fonte: Parada (2012). 
 

Resultados silimares foram obtidos para a bactéria E. coli UT5600/pCM-As (Figura 

32A e 32 B). O fracionamento das proteínas totais de E. coli UT5600 selvagem e 

recombinante foi analisado por SDS-PAGE 15 %. O perfil eletroforético permitiu a 

visualização de banda protéica com, aproximadamente, 58 kDa apenas nas proteínas da fração 

da ME da E. coli UT5600/pCM-As (Figura 32A, canaleta 7). O imunoensaio (ver 4.27) 

mostrou reatividade em banda localizada na mesma posição visualializada em SDS-PAGE, 

com peso molecular correspondente à proteína de fusão ArsR/E-tag//β-domínio (58 kDa) 

(Figura 32B, canaleta 7). As setas negras indicam a fusão de 58 kDa sendo produzida apenas 

na ME de E.coli UT5600/pCM-As. Os resultados demonatrados confirmam o sucesso da 

construção gênica, com consequente expressão de ArsR/E-tag/β-domínio. 
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Figura 32 - Análise do fracionamento protéico de E. coli UT5600 e E. coli UT5600 /pCM-As. 

 
A: SDS-PAGE: 1: “Prestained Protein Marker” 20-120 kDa; 2: FS E. coli UT5600; 3: FS E. coli 
UT5600/pCM-As; 4: MI  E. coli UT5600; 5: MI  E. coli UT5600/pCM-As; 6: ME  E. coli UT5600; 7: ME E. 
coli UT5600/pCM-As; 8: o “PageRuler Unstained Protein Ladder” 10-200 kDa (Fermentas). A seta indica a 
proteína de 58 kDa sendo produzida apenas na ME de E. coli UT5600/pCM-As. B: “Western Blotting”: A seta 
indica que houve reatividade em banda protéica presente na ME de E. coli UT5600/pCM-As. 
Fonte: Parada (2012). 
 

5.8 Caracterização das linhagens recombinantes por microscopia de fluorescência 

 

A análise da funcionalidade do sistema de ancoragem, tanto C. metallidurans CH34, 

quanto E. coli UT5600, carregando os plasmídeos recombinantes pCM-Hg e pCM-As, foi 

realizada em microscópio de fluorescência (ver 4.28). Para este ensaio, utilizou-se anticorpo 

primário anti-E-tag (GE Life Sciences) e anticorpo secundário anti-camundongo FITC 

conjugado para a emissão de fluorescência (Tabela 8 - ver 4.4). As imagens capturadas com 

aumento de 1.000 X permitiram a observação do transporte do epitopo E-tag para a membrana 

externa das células recombinantes, através da detecção de sinal verde fluorescente emitida 

após reação de reconhecimento específica entre antigeno e anticorpo (Figuras 33B, 33C, 33E 

e 33F). As linhagens não recombinantes foram utilizadas como controles negativos do 

experimento e não apresentaram reatividade (Figuras 33A e 33D). Os resultados mostram que 

o sistema de ancoragem de proteínas heterólogas está sendo funcional. 
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Figura 33 - Microscopia de Fluorescência de células bacterianas selvagens e recombinantes (aumento de 
1.000 X). 

 
A:  C. metallidurans CH34; B: C. metallidurans CH34/pCM-Hg; C: C. metallidurans CH34/pCM-As. D: E. coli 
UT5600; E: E. coli UT5600/pCM-Hg; F: E. coli UT5600/pCM-As. O transporte do epitopo E-tag para a 
membrana externa das células recombinantes foi confirmado através da detecção de sinal verde fluorescente na 
superfície bacteriana. Linhagens não recombinantes foram utilizadas como controles negativos do experimento e 
não apresentaram reatividade.  
Fonte: Parada (2012). 
 

5.9 MET das bactérias E. coli UT5600/pCM-Hg e C. metallidurans CH34/pCM-Hg na 

presença de íons Hg2+ 

 

Para analisar a capacidade de ligar íons mercúrio, as células E. coli UT5600 

carregando o plasmídeo pCM-Hg foram visualizadas por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET). Para tanto, células da linhagem selvagem (E. coli UT5600) e 

recombinante (E. coli UT5600/pCM-Hg) foram cultivadas até o início da fase estacionária e 

incubadas por 2 horas na presença de 500 µM de HgCl2 (ver 4.29).  

  As imagens capturadas por MET (x 40K) demonstraram que, células de E. coli 

UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg cultivadas na presença de mercúrio apresentaram 

alterações de membrana, além de coloração citoplasmática escurecida (Figura 34B e 34D).  

A formação de agregados ligados à membrana externa da bactéria foi observada 

somente para a linhagem recombinante tratada com 500 µM de HgCl2. (Figura 34D).  

Nenhuma modificação foi visualizada nas linhagens selvagens ou recombinantes 

tratadas somente com água ultrapura estéril (Milli-Q) que foram os controles negativos do 

experimento (Figura 34 – painéis A e C).  
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Figura 34 - MET de cortes histológicos de células de E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg cultivadas 
na presença de 500 µM de HgCl2. Aumento de 40.000 X sem contrastação. 
 

 
A: E. coli UT5600 incubada água; B: E. coli UT5600 incubada em 500 µM de HgCl2; C: E. coli UT5600/pCM-
Hg incubada em água. D: E. coli UT5600/pCM-Hg incubada em 500 µM de HgCl2. As setas vermelhas indicam 
agregados de Hg2+ ligados na membrana externa bacteriana. As setas azuis indicam a precipitação citoplasmática 
de Hg2+. Nenhuma alteração foi visualizada na E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg incubadas com água.  
Fonte: Parada (2012). 
 
  

Os mesmos procedimentos foram realizados para as bactérias C. metallidurans CH34 

e C. metallidurans CH34/pCM-Hg (ver 4.29) e as imagens capturadas por MET 

demonstraram resultados semelhantes (Figura 35). C. metallidurans CH34 e C. metallidurans 

CH34/pCM-Hg, cultivadas na presença de mercúrio, apresentaram alterações de membrana, 

além de coloração citoplasmática escurecida (figura 35 B e 35D). A formação de agregados 

ligados à membrana externa da bactéria foi observada somente para a linhagem recombinante 

tratada com 500 µM de HgCl2. (Figura 35D). 
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Figura 35 - MET de cortes histológicos de células de C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34 
/pCM-Hg cultivadas na presença de 500 µM de HgCl2. Aumento de 40.000 X sem contrastação. 

 

 
A: C. metallidurans CH34 incubada água; B: C. metallidurans CH34 incubada em 500 µM de HgCl2; C: C. 
metallidurans CH34/pCM-Hg incubada em água. D: C. metallidurans CH34/pCM-Hg incubada em 500 µM de 
HgCl2. As setas vermelhas indicam agregados de Hg2+ ligados na membrana externa bacteriana. As setas azuis 
indicam a precipitação citoplasmática de Hg2+. Nenhuma alteração foi visualizada na C. metallidurans CH34 e 
C. metallidurans CH34/pCM-Hg incubadas com água.  
Fonte: Parada (2012). 
 

5.10 MET das bactérias E. coliUT5600/pCM-As e C. metallidurans CH34/pCM-As na 

presença de íons As5+ 

 

Para analisar a capacidade de ligar íons mercúrio, as células E. coli UT5600 

carregando o plasmídeo pCM-As foram visualizadas por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET). Para tanto, células da linhagem selvagem (E. coli UT5600) e 
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recombinante (E. coli UT5600/pCM-As) foram cultivadas até o início da fase estacionária e 

incubadas por 2 horas na presença de 500 mM de Na3As04 (ver 4.29).  

  As imagens capturadas por MET (x 40K) demonstraram que, células de E. coli 

UT5600 e E. coli UT5600/pCM-AS cultivadas na presença de arsenato de sódio apresentaram 

alterações de membrana, contudo menos significativas quando comparadas às células 

expostas ao mercúrio. Também foram observadas coloração citoplasmática escurecida (Figura 

36B e 36D).  

A formação de agregados ligados à membrana externa da bactéria foi observada 

somente para a linhagem recombinante tratada com 500 mM de Na3As04 (Figura 36D). 

Nenhuma modificação foi visualizada nas linhagens selvagens ou recombinantes tratadas 

somente com água ultrapura estéril (Milli-Q) que foram os controles negativos do 

experimento (Figura 36A e 36C).  
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Figura 36 - MET de cortes histológicos de células de E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-As cultivadas 
na presença de 500 mM de Na3AsO4. Aumento de 40.000 X sem contrastação. 

 

 
A: E. coli UT5600 incubada água; B: E. coli UT5600 incubada em 500 mM de Na3AsO4; C: E. coli 
UT5600/pCM-As incubada em água. D: E. coli UT5600/pCM-As incubada em 500 mM de Na3AsO4. As setas 
vermelhas indicam agregados de As5+ ligados na membrana externa bacteriana. As setas azuis indicam a 
precipitação citoplasmática de As5+. Nenhuma alteração foi visualizada na E. coli UT5600 e E. coli 
UT5600/pCM-As incubadas com água.  
Fonte: Parada (2012). 

 

Os mesmos procedimentos foram realizados para as bactérias C. metallidurans CH34 

e C. metallidurans CH34/pCM-As (ver 4.29) e as imagens capturadas por MET 

demonstraram resultados semelhantes (Figura 37). O escurecimento citoplasmático foi 

detectado em ambas as linhagens tratadas com arsenato de sódio (Figura 37B e 37D). A 

formação de agregados ligados à membrana externa da bactéria foi observada somente para a 

C. metallidurans CH34/pCM-As tratada com 500 mM de Na3AsO4. (Figura 37D). 
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Figura 37 - MET de cortes histológicos de células de C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34 
/pCM-Hg cultivadas na presença de 500 mM de Na3AsO4. Aumento de 40.000 X sem contrastação. 
 

 
A: C. metallidurans CH34 incubada água; B: C. metallidurans CH34 incubada em 500 mM de Na3AsO4; C: C. 
metallidurans CH34/pCM-As incubada em água. D: C. metallidurans CH34/pCM-As incubada em 500 mM de 
Na3AsO4. As setas vermelhas indicam agregados de As5+ ligados na membrana externa bacteriana. As setas azuis 
indicam a precipitação citoplasmática de As5+. Nenhuma alteração foi visualizada na C. metallidurans CH34 e C. 
metallidurans CH34/pCM-As incubadas com água.  
Fonte: Parada (2012). 
 

5.11 Análise da resistência bacteriana das linhagens selvagem e recombinante em meio a 

íons Hg2+ 

 

Foram avaliadas as resistências a íons mercúrio inorgânico Hg2+ nas linhagens 

selvagem e recombinante de E. coli UT5600. Após o crescimento das culturas, foi realizada a 

leitura da Abs600ηm. A MIC de HgCl2 para E. coli UT5600 foi 25 µM, indicando que esta 

bactéria apresenta uma elevada resistência natural a íons Hg2+ (Figura 38A). A linhagem 
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recombinante E. coli UT5600/pCM-Hg apresentou a MIC de 50 µM, um aumento da 

capacidade de sobrevivência 100 % superior à da linhagem selvagem (Figura 38B). Ainda a 

figura 38C demonstra a representação gráfica para melhor comparação do crescimento 

bacteriano entre as linhagens E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg em meio a íons 

Hg2+.  

Os ensaios foram realizados em triplicata, apresentando sempre os mesmos perfis.  

 

Figura 38 - MIC das linhagens E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg na presença de HgCl2. 

 
A:  A MIC para E. coli UT5600 foi 25 µM. B: A MIC para E. coli UT5600/pCM-Hg foi 50 µM. A bactéria 
portadora do plasmídeo pCM-Hg apresentou aumento de 100 % na sua capacidade de sobrevivência em meio 
contendo Hg2+. C: Representação gráfica do ensaio de MIC para comparação do crescimento bacteriano em 
meio contendo HgCl2 entre as linhagens E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg. 
Fonte: Parada (2012). 
 
 

A MIC das linhagens C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-Hg 

também foram estudadas frente a íons Hg2+. Após o cultivo bacteriano, foi realizada leitura de 

Abs600ηm (ver 4.8). A linhagem C. metallidurans CH34 apresentou a MIC de 12,5 µM (Figura 

39A). A linhagem recombinante C. metallidurans CH34/pCM-Hg apresentou a MIC de 25 

µM, indicando um aumento da capacidade de sobrevivência na presença de mercúrio 100 % 

superior quando comparada à linhagem selvagem (Figura 39B). A Figura 39C demonstra a 
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representação gráfica do crescimento bacteriano em meio a íons Hg2+ de acordo com os 

resultados obtidos nos ensaios de MIC. 

Os ensaios foram feitos em triplicata, apresentando sempre os mesmos perfis.  

 

Figura 39 - MIC das linhagens C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-Hg na presença de 
HgCl2. 
 

 
A:  A MIC de HgCl2 para C. metallidurans CH34 foi 12,5 µM. B: A MIC de HgCl2 para C. metallidurans 
CH34/pCM-Hg foi 25 µM, indicando elevação de 100 % na capacidade de sobrevivência da linhagem 
hospedeira do plasmídeo pCM-Hg C: Representação gráfica do crescimento bacteriano para comparação entre 
C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-Hg em meio a íons Hg2+. 
Fonte: Parada (2012). 
 
 

5.12 Análise da resistência bacteriana das linhagens selvagem e recombinante em meio a 

íons As5+ 

 

A resistência a íons arsênio As5+ foi avaliada na linhagem selvagem E. coli UT5600 e 

recombinante E. coli UT5600/pCM-As. Após o cultivo, foi realizada a leitura em Abs600ηm. 

(ver 4.9). A MIC de Na3As04 para E. coli UT5600 foi 25 mM (Figura 40A). A linhagem 

recombinante E. coli UT5600/pCM-As apresentou a MIC de 50 mM, indicando aumento da 

capacidade de sobrevivência 100 % superior em relação à linhagem selvagem (Figura 40B). A 
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Figura 40C demonstra a representação gráfica do crescimento bacteriano em meio a íons As5+ 

de acordo com os resultados de MIC. 

Os ensaios foram feitos em triplicata, apresentando sempre os mesmos perfis.  

 

Figura 40 - MIC das linhagens E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-As na presença de Na3As04. 

 
A:  A MIC de Na3As04 para E. coli UT5600 foi 25 µM. B: A MIC de Na3As04 para E. coli UT5600/pCM-As foi 
50 µM, indicando aumento de 100 % na capacidade de sobrevivência da bactéria hospedeira do plasmídeo pCM-
As. C: Representação gráfica do crescimento bacteriano na presença de Na3As04 para comparação entre E. coli 
UT5600 e E. coli UT5600/pCM-As. 
Fonte: Parada (2012). 
 
  

A MIC das linhagens C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-As 

também foram estudadas. Após o cultivo foi realizada leitura da Abs600ηm (ver 4.10). A MIC 

de Na3As04 para C. metallidurans CH34 foi de 500 mM, indicando elevada resistência ao 

arsenato (Figura 41A). A MIC de C. metallidurans/pCM-As foi > 1000 mM, indicando 

aumento da capacidade de sobrevivência aos íons As5+ superior a 100 % (Figura 41B). A 

Figura 41C demonstra a representação gráfica do crescimento bacteriano em meio a íons As5+ 

de acordo com os resultados de MIC. 

Todos os ensaios foram feitos em triplicata, apresentando sempre os mesmos perfis.  
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Figura 41 - MIC das linhagens C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-As na presença de 
Na3As04. 

 
A:  A MIC de Na3As04 para C. metallidurans CH34 foi 500 mM. Painel B: A MIC de Na3As04 para C. 
metallidurans CH34/pCM-As foi > 1000 mM, indicando aumento maior que 100 % na capacidade de 
sobrevivência em sítios poluídos com íons As5+. C: Representação gráfica do crescimento bacteriano na 
presença de Na3As04  para comparação entre C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-As. 
Fonte: Parada (2012). 
 

5.13 Análise da capacidade de biorremediação de íons Hg2+ 

 

Os experimentos para a análise da capacidade de biorremediação de íons Hg2+ foram 

realizados de forma a quantificar o metal diretamente na massa microbiana das linhagens 

hospedeiras do plasmídeo pCM-Hg após 0, 10, 30, 60, 120, e 240 min de incubação em 

solução de água ultrapura estéril (Milli-Q) contendo 15 µM de HgCl2 ou 4 ppm (mg/L) de 

íons Hg2+. As análises também foram feitas com as linhagens não modificadas que foram os 

controles negativos do experimento. A determinação de Hg2+ foi feita por espectrometria de 

absorção atômica a vapor frio como descrito em Material e Métodos (ver 4.30).    

Os resultados de quantificação de íons Hg2+ na massa microbiana de E. coli UT5600, 

pré-incubada em 15 µM de HgCl2, 4 ppm de Hg2+
, por diferentes tempos mostraram que a cepa 

selvagem possui a capacidade natural de ligar até 0,12 mg/L de Hg2+ (6052,25 µg de Hg2+/g 

de peso seco) após 30 minutos de exposição. A E. coli UT5600, hospedeira do plasmídeo 

pCM-Hg adsorveu 0,27 mg/L de Hg2+ (13422,50 µg de Hg2+/g de peso seco) nos primeiros 10 
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minutos de incubação. Além do aumento da velocidade de ligação com o metal, o acúmulo de 

Hg2+ na bactéria recombinante foi três vezes superior nos primeiros 10 minutos (Figura 42).  
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Figura 42 - Adsorção de mercúrio pelas linhagens selvagem e recombinante de E. coli UT5600 em 
diferentes tempos de incubação (0, 10, 30, 60, 120 e 240 min). 

 

 
A concentração residual de mercúrio nas células está demonstrada em partes por milhão. A:  mg de Hg2+/L de 
água B: µg de Hg 2+/g.de peso seco. A E. coli UT5600/pCM-Hg foi capaz de ligar até 0,27 mg/L de Hg2+ 
(13422,50 µg de Hg2+/g de peso seco) pós 10 minutos, demonstrando capacidade 3 vezes superior em adsorver 
íons Hg2+ quando comparada à linhagem selvagem. 
Fonte: Parada (2012). 
 

11,25

7718,75

6279,75

4141,254563,00

6052,25

4761,25
3947,75

1921,00

34,00

13422,50

5303,50

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

0 10 30 60 120 240

Tempo (min)

µ
g

 H
g

2+
 R

es
id

u
al

/g
 p

es
o

 s
ec

o
 (

p
p

m
)

E. coli UT5600 E. coli UT5600/pCM-HgB 

0,09

0,12

0,10
0,08

0,04

0,27

0,15

0,13

0,11
0,08

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0 10 30 60 120 240

Tempo (min)

H
g

2+
 R

es
id

u
al

 m
g

/L
 (

p
p

m
)

E. coli UT5600 E. coli UT5600/pCM-Hg
A 



 

 

Resultados 127   

 

A capacidade natural de quelar mercúrio também foi verificada na bactéria C. 

metallidurans CH34, demonstrando que, a bactéria selvagem possui capacidade natural de 

quelar cerca de de 0,13 mg/L de Hg2+ (6297,00 µg de Hg2+/g de peso seco), em 10 minutos. 

No mesmo, período, a recombinante apresentou habilidade em bioacumular 0,28 mg/L (13963 

µg de Hg2+/g de peso seco), correspondendo a um aumento duas vezes superior. Já a C. 

metallidurans CH34/pCM-Hg adsorveu 0,38 mg/L (19115,75 µg/g) após 240 min (4 h) de 

incubação, que foi o período máximo estudado (Figura 43). 
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Figura 43 - Adsorção de mercúrio pelas linhagens selvagem e recombinante de C. metallidurans em 
diferentes tempos de incubação (0, 10, 30, 60, 120 e 240 
min).

 

 
A concentração residual de mercúrio nas células está demonstrada em partes por milhão. A:  mg de Hg2+/L de 
água B: µg de Hg 2+/g. de peso seco. A C. metallidurans CH34 selvagem adsorveu o máximo de 0,13 mg de 
Hg2+/L de água contaminada (6297 µg de Hg2+/g de peso seco) em 10 min. A C. metallidurans CH34/pCM-Hg, 
no mesmo período foi capaz de ligar até 0,28 mg/L (13963 µg/g) de Hg2+. Após 240 min de incubação, C. 
metallidurans CH34/pCM-Hg foi capaz de quelar 0,38 mg/L de Hg2+ (19115,75 µg de Hg2+/g de peso seco). 
Fonte: Parada (2012) 
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Comparando-se os dados obtidos para ambas as recombinantes E. coli UT560/pCM-

Hg e C. metallidurans CH34/pCM-Hg, verificou-se que, nos primeiros 10 minutos, a bactéria 

C. metallidurans CH34/pCM-Hg demonstrou capacidade semelhante de adsorção em relação 

a E. coli UT5600/pCM-Hg, ao ligar 0,27 mg/L de Hg2+ (13422, 50 µg de Hg2+/g de peso seco) 

(Figura 42). Em adição, observa-se que, em C. metallidurans CH34/pCM-Hg, a adsorção de 

mercúrio continua aumentando em relação ao tempo de incubação, alcançando índices de 0,38 

mg/L de íons Hg2+ (19115,75 µg de Hg2+/g de peso seco), em 4 h que foi o tempo máximo 

analisado (Figura 44). 

 

Figura 44: Comparação entre E. coli UT5600/pCM-Hg  e C. metallidurans CH34/pCM-Hg em relação à 
capacidade conferida em adsorver íons Hg2+ do meio externo. 
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Nos primeiros 10 minutos, a bactéria C. metallidurans CH34/pCM-Hg demonstrou capacidade semelhante de 
adsorção em relação a E. coli UT5600/pCM-Hg. Entretanto, em C. metallidurans CH34/pCM-Hg, a adsorção de 
mercúrio continua aumentando em relação ao tempo de incubação, alcançando índices de 0,38 mg/L (19115,75 
µg de Hg2+/g de peso seco), em 4 h que foi o tempo máximo analisado. 
 

 Em ambos os casos a viabilidade celular não foi alterada após o cultivo em solução 

água ultrapura estéril (Milli-Q) contendo 15 µM de HgCl2. 

  
 
5.14 Análise da capacidade de biorremediação de íons As5+ 

 

Os experimentos para a análise da capacidade de biorremediação de íons As5+ foram 

realizados de forma a quantificar o metalóide diretamente na massa microbiana das linhagens 

hospedeiras do plasmídeo pCM-As após 0, 10, 30, 60, 120, e 240 min em solução de água 
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ultrapura estéril (Milli-Q) contendo 1 mM de Na3AsO4 ou 31,2 ppm (mg/L) de íons As5+. A 

determinação de As5+ foi feita por ICP-AES, como descrito em Material e Métodos (ver 4.31).    

Os resultados da quantificação de arsênio pentavalente na massa microbiana das 

linhagens E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-As, estão apresentados na Figura 45, onde a 

concentração residual de arsenato nas células está demonstrada em partes por milhão de As5+. 

Os resultados de quantificação de íons As5+ na massa microbiana pré-incubada em 1 

mM de Na3As04, 31,2 ppm (mg/L) de As5+, por diferentes tempos mostraram que a cepa não 

modificada possui capacidade natural de ligar até 0,37 mg/L de As5+ (18500 µg de As5+/g de 

peso bacteriano). A E. coli UT5600/pCM-As foi capaz de ligar até 6,63 mg/L de As5+ 

(331500 µg de As5+/g de peso seco) em 4 h, demonstrando habilidade 18 vezes superior em 

remover As5+ do meio externo (Figura 45). 
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Figura 45 - Adsorção de arsênio pentavalente pelas linhagens selvagem e recombinante de E. coli UT5600 
em diferentes tempos de incubação (0, 10, 30, 60, 120 e 240 min). 

 

 
A:  A concentração residual de arsênio está demonstrada em mg de As5+/L de água contaminada. B: A 
concentração residual de arsênio está demonstrada em µg de As5+/g de peso seco bacteriano. A E. coli 
UT5600/pCM-As foi capaz de ligar até 6,63 mg/L de Hg2+ (331500 µg de As5+ /g de peso seco) em 4 h, 
demonstrando habilidade 18 vezes superior em remover As5+ do meio externo.  
Fonte: Parada (2012). 
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Os resultados da quantificação de arsênio pentavalente na massa microbiana das 

linhagens C. metallidurans CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-As, estão apresentados na 

Figura 46, onde a concentração residual de arsenato nas células está demonstrada em partes 

por milhão de As5+. 

Os dados obtidos durante a determinação de íons As5+ na massa microbiana pré-

incubada em 1 mM de Na3As04, 31,2 ppm (mg/L) de As5+, por diferentes tempos, demonstrou 

que, como na E. coli, a linhagem não modificada possui a capacidade natural de ligar até 0,37 

mg/L de íons As5+ (18500 µg de As5+/g de peso). A bactéria recombinante foi capaz de 

bioacumular 22,28 mg/L de As5+ (1114000 µg de As5+/g de peso seco) após 240 min (4 h), 

demonstrando habilidade em adsorver íons arsenato do meio externo cerca de 60 vezes 

superior quando comparada à cepa selvagem, no mesmo período de tempo (Figura 46). 
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Figura 46 - Adsorção de arsênio pentavalente pelas linhagens selvagem e recombinante de C 
.metallidurans CH34 em diferentes tempos de incubação (0, 10, 30, 60, 120 e 240 min). 

 

 
A:  A concentração residual de arsênio está demonstrada em mg de As5+/L de água contaminada. B: A 
concentração residual de arsênio está demonstrada em µg de As5+/g de peso seco bacteriano. A C. metallidurans 
CH34/pCM-As foi capaz de ligar até 22,28 mg/L de As5+ (1114000 µg de As5+/g de peso seco) em 4 h, 
demonstrando habilidade 18 vezes superior em remover As5+ do meio externo.  
Fonte: Parada (2012). 
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A E. coli UT5600/pCM-As foi capaz de ligar até 6,63 mg/L de As5+ (331500 µg de 

As5+/g de peso seco) em 4 h. A bactéria C. metallidurans, carregando o mesmo plasmídeo 

recombinante, adsorveu 22,28 mg/L de As5+ (1114000 µg de As5+ /g de peso seco) após igual 

período de incubação, apresentando eficiência cerca de três vezes superior quando comparada 

à bactéria E. coli recombinante. Em ambas as bactérias recombinantes, observa-se a adsorção 

crescente de arsênio durante a cinética de tempo estabelecida em até 4 h (Figura 47).  

 
Figura 47: Comparação entre E. coli UT5600/pCM-As e C. metallidurans CH34/pCM-As em relação à 
capacidade conferida em adsorver íons As5+ do meio externo. 
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A E. coli UT5600/pCM-As foi capaz de ligar até 331500 µg de As5+/g de peso seco em 4 h. A bactéria C. 
metallidurans, carregando o mesmo plasmídeo recombinante, adsorveu 1114000 µg de As5+ /g de peso seco após 
igual período de incubação, apresentando eficiência cerca de três vezes superior. 
 

  O tempo de incubação na presença de Na3As04 não influenciou na captação iônica, que 

se manteve constante, em mabas as linhagens não modificadas.  

A viabilidade celular de todas as bactérias estudadas não foi alterada após o cultivo em 

solução contendo 1 mM de Na3As04. 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 A bactéria Cupriavidus metallidurans CH34  

 

A forma dos microrganismos interagirem com os íons de metais pesados 

potencialmente tóxicos depende, em parte, do fato de serem eucariotos ou procariotos. Os 

eucariotos são mais sensíveis à toxicidade de metais do que as bactérias.  

A presença de concentrações tóxicas de metais pode ativar inúmeros mecanismos de 

resistência, como por exemplo: produção de peptídeos da família de proteínas ligadoras de 

metais, regulação da concentração intracelular de alguns metais pesados, expressão de 

proteínas transportadoras de complexos ligante-metal e efluxo de íons metálicos por canais 

iônicos presentes na parede celular (VALLS; LORENZO, 2002). 

Em bactérias, estes mecanismos de tolerância são inúmeros, sendo, na maioria dos 

casos, codificados por plasmídeos (VALLS; LORENZO, 2002). Portanto, neste trabalho, 

optamos por desenvolver um sistema que permita a ancoragem e expressão de peptídeos com 

capacidade para quelar de íons específicos na superfície celular bacteriana. Este sistema seria 

introduzido numa bactéria que oferecesse potencial significativo para ser empregada como 

hospedeira dos plasmídeos recombinantes aqui construídos e para a possível utilização das 

bactérias hospedeiras do dito plasmídeo em processos de biorremediação. 

Inicalmente, a bactéria de escolha foi C. metallidurans CH34, pois tem sido relatada 

como uma bactéria altamente resistente a ampla gama de íons metais pesados tóxicos quando 

comparada a outras bactérias, demonstrando, segundo a literatura, características potenciais 

para o emprego em processos de biorremediação de efluentes que contenham tanto 

diversidades de metais pesados, como contaminação por íons específicos (MERGEAY et al., 

1985; NIES, 2000; MERGEAY et al, 2003). Entretanto, o sistema para adsorção de íons Hg2+ 

e As5+ construído neste trabalho foi primeiramente testado na bem conhecida bactéria E. coli 

e, para nossa surpresa, foi observado um potencial significativo desta bactéria em quelar estes 

íons potencialmente tóxicos. Por este motivo, resolvemos apresentar os resultados obtidos 

com E. coli e compará-los com os visualizados para C. metallidurans. Destaca-se, no entanto, 

que o sistema por nós desenvolvido apresenta amplo espectro para bactérias Gram-negativas, 

possibilitando o emprego do dito sistema em outras bactérias da mesma classe. 
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6.2 Engenharia genética de bactérias para utilização na biorremediação de mercúrio e 

arsênio 

 

  Várias estratégias têm sido desenvolvidas utilizando a tecnologia do DNA 

recombinante a fim de produzir linhagens bacterianas melhoradas geneticamente para 

utilização em processos de biorremediação. Muitas consistem em “equipar” a parede celular 

bacteriana com polipeptídeos de alta afinidade a íons metálicos, geralmente ricos em cisteína, 

fusionados a domínios de ancoragens. Os polipeptídeos frequentemente utilizados são as 

metalotioneínas, fitoquelatinas naturais ou sintéticas e glutationa (SOUZA et al., 1998; BAE 

et al., 2001; BAE et al., 2002; BAE et al., 2003). Peptídeos como a fitoquelatina sintética 

EC20, apresentam capacidade de imobilizar ampla diversidade de metais pesados do meio 

externo; entretanto, a mesma eficiência não é visualizada para a captação do íon de mercúrio 

(BIONDO, 2008- PI 0.801.282-2). Ainda, por possuírem um número muito elevado de 

cisteína posicionadas em suas estruturas primárias, estes peptídeos não possuem seletividade, 

tornando-se inviáveis para a utilização na remoção e reciclagem de íons metálicos específicos.  

Sabe-se que o mercúrio é um dos metais pesados mais tóxicos e que, ainda, é lançado 

em grandes quantidades na natureza, resultante de atividades industriais. Tal fato motivou-nos 

a desenvolver este projeto que visa, em parte, a construção de um microrganismo 

especialmente desenhado para a biorremediação de íons Hg2+. 

Na tentativa de desenvolver uma bactéria engenheirada para a descontaminação 

específica de mercúrio, resolvemos utilizar o que a natureza nos oferece. Como já dito na 

introdução deste trabalho (ver 2.6.1), muitas bactérias adquirem resistência a metais pesados 

realizando a produção metabólica de proteínas de transporte e enzimas que agem na 

detoxificação celular (NIES, 1999; SILVER; PHUNG, 2005). Esses mecanismos de 

resistência são altamente específicos e são ativados apenas na presença de determinado metal. 

A especificidade destes sistemas é controlada por proteínas regulatórias que ativam circuitos 

genéticos (operons), com alta afinidade, em níveis submolares.  

A proteína regulatória MerR é 90% conservada entre as espécies, sendo codificada 

pelo gene merR, localizado no operon mer de bactérias que possuem o mecanismo de 

detoxificação de íons Hg2+ (SHEWCHUK et al., 1989; RALSTON; O´HALLORAN, 1990). 

Apresenta elevada afinidade e especificidade de ligação a íons Hg2+, mesmo na presença de 

outros metais pesados, com uma seletividade não visualizada em outros peptídeos ricos em 

resíduos de cisteínas (ZENG et al., 1998; BAE et al., 2001).  
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 Estudos relatam que a proteína MerR demonstra ser um dímero e uma molécula 

separada pelo domínio de ligação com DNA, localizado na porção N-terminal e o domínio de 

ligação com o metal, na porção C-terminal. Sua capacidade efetiva de ligar especificamente 

íons Hg2+ ocorre pela presença de cisteínas, geralmente apenas três, localizadas nas posições 

Cys82, Cys117 e Cys126 da molécula. Entretanto, estudos relatam que resíduos localizados 

entre as posições 80-128 contêm informação estrutural suficiente para a formação do sítio de 

ligação de íons Hg2+. Estes aminoácidos formam uma coordenação trigonal onde o motivo de 

ligação com íons de Hg2+ ocorre pela interação (-SH) entre os resíduos Cys117 e Cys126 de 

um monômero, com o resíduo Cys82 de outro (WRIGHT, J.G. et al., 1990a; WRIGHT, J.G. 

et al., 1990b; SONG et al., 2004; QIN et al., 2006) (Figura 48).  

 

Figura 48 - Predição da estrutura tridimensional da proteína MerR. 

 
A:  Estrutura cristalográfica da proteína CueR (CHANGUELA et al., 2003), que possui elevada similaridade com 
proteínas da família MerR. Um monômero da molécula está indicado em cinza e a hélice de dimerização em 
vermelho. O sítio de ligação com DNA está representado em azul escuro. O sítio de ligação com o metal está 
representado em roxo e o Hg2+ em ciano. B: Predição da estrutura terciária tridimensional da proteína MerR e a 
ligação do íon Hg2+, representado em preto, ao sítio específico. Um monômero está indicado em verde e o outro 
em ciano. C e D: Predição da estrutura terciária tridimencional da proteína MerR após rotação de 90°.  
Fonte: Modificado de Wright, J.G. et al. (1990a). Com permissão. 
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Neste trabalho, para a construção de bactérias desenhadas para a biorremediação 

específica de íons mercúrio, optamos por realizar a ancoragem da proteína MerR de C. 

metallidurans CH34 na superfície celular, empregando para isto, o mecanismo de secreção da 

IgA protease de N. gonorrhoeae. 

A proteína MerR de C. metallidurans CH34, codificada pelo gene merR, localizado no 

plasmídeo pMOL30, por nós utilizada, possui 144 aminoácidos, 15,8 kDa e o sítio de ligação 

com íons Hg2+ compreende quatro cisteínas localizadas nas posições Cys82, Cys115, Cys117 

e Cys126 da sequência primária da molécula (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Sequência da proteína MerR de C. metallidurans CH34, codificada pelo gene merR, localizado 
no plasmídeo pMOL28.  
                      10                        20                      30                        40                      50                       60  
MENNLENLTI GVFAKAAGVN VETIRFYQRK GLLLEPDKPY GSIRRYGEAD VTRVRFVKSA  
 
                     70                      80                       90                        100                       110                     120  
QRLGFSLDEI AELLRLEDGT HCEEASSLAE HKLKDVREKM ADLARMEAVL SELVCACHAR  
 
                   130                      140  
RGNVSCPLIA  SLQGGASLAG  SAMP 
O sítio de ligação com o íons Hg2+compreende os resíduos Cys82, Cys115, Cys117 e Cys126.  
Fonte: NCBI. 
C = resíduo de cisteína  
  

Já a estrutura da proteína ArsR e seu motivo de ligação com íons arsênio ainda são 

pouco conhecidos. Estudos cristalográficos da proteína ArsR de E. coli demonstram uma 

geometria trigonal piramidal e um sítio responsável pela ligação da proteína às formas 

pentavalente e trivalente do metalóide. A interação ocorreria pela presença de três resíduos de 

cisteínas, localizados na porção N-terminal da molécula (Cys32, Cys34, Cys37) numa região 

α-hélice (Figura 49). Segundo os autores da publicação, a interação simultânea do As3+ com 

os resíduos Cys32 e Cys34 torna-se uma associação anormal, pois o motivo sugerido causaria 

uma significante perturbação estrutural protéica. Portanto, a conformação estrutural da 

proteína ArsR não está totalmente esclarecida e estudos adicionais necessitam ser realizados 

(TOUW et al., 2007).  
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Figura 49 - Sítio de ligaçao com ions As5+ e As3+ na proteína ArsR. 

 
A: O centro da estrutura contém um íon de arsênio coordenado com três resíduos de cisteínas numa geometria 
piramidal trigonal. B: Visão lateral da ligação do ion de arsênio no sítio de ligação da proteína ArsR. 
Fonte: Touw et al. (2007). Com permissão. 
 

Em C. metallidurans, proteína ArsR, codificada pelo gene arsR, localizado no 

cromossomo 1, contém 109 aminoacidos, 11,4 kDa, e o sítio de ligação com o metalóide 

compreende o motivo CCXGXXC, localizado na porção C-terminal da molécula (QIN et al, 

2007; ZHANG et al., 2009) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Sequência da proteína ArsR de C. metallidurans CH34, codificada pelo gene arsR, localizado 
no cromossomo 1.  
                      10                        20                         30                       40                        50                       60  
METENALEAL  AALAHGIRLA  VFRLLVQAGP  EGLPAGRIAE  LMEMPASSLS FHLKELHRAG  
 
                      70                        80                        90                      100  
LLASRQEGRS  IIYMAQFETM  NALLGYLTEN  CCGGAPCSPV SSCSVATES 
O sítio de ligação com os íons As5+ e As3+compreende os resíduos Cys91, Cys92, Cys97, Cys103.  
C = resíduo de cisteína  
Fonte: NCBI. 

 

ArsR de C. metallidurans CH34 possui alta homologia com a ArsR de Cupriavidus 

pinatubonensis JMP134 (93% de identidade) e Cupriavidus taiwanensis (84% de identidade), 

mas apenas 17 % de identidade com ArsR de E. coli, codificada pelo plasmídeo R773 (QIN et 

al., 2007). Ainda, é considerada a proteína de maior afinidade e especificidade a íons arsênio 

já descrita (RAMANATHAN et al., 1997; SONG et al., 2004; ZHANG et al., 2009).  

Os íons de arsênio são extremamente tóxicos, podendo ser letais. Portanto, o presente 

trabalho também foi baseado na expressão e ancoragem da proteína ArsR na superfície de C. 

metallidurans CH34, empregando-se o mesmo mecanismo para ancoragem do MeR, para ser 

utilizada no tratamento de sítios contaminados por arsênio. 
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6.3 Obtenção dos genes de interesse 

 

Para atingir os objetivos propostos, os genes merR e arsR foram obtidos do plasmídeo 

pMOL30 e cromossomo 1 de C. metallidurans CH34, respectivamente, por amplificação com 

PCR. Foi utilizado o DNA total de C. metallidurans CH34, como molde. Ambos os 

fragmentos foram amplificados, ladeados por sítios de reconhecimento pelas enzimas de 

restrição XbaI e SalI, a fim de, posteriormente, facilitar a ligação entre moléculas 

recombinantes. Ambos os fragmentos foram obtidos, destituídos dos códons de terminação da 

síntese proteica para que a fusão MerR/E-tag/β-domínio ou ArsR/E-tag/β-domínio seja 

produzida após a construção do completo cassete de expressão e ancoragem de proteínas 

heterólogas. A análise eletroforética demonstrou a obtenção do amplicon de 453 pb, tamanho 

correspondente ao gene merR, proveniente do plasmídeo pMOL30 de C. metallidurans CH34. 

A amplificação do gene arsR, localizado no cromossomo 1 de C. metallidurans CH34, 

também foi confirmada por eletroforese em gel de agarose, demonstrando a obtenção de 

amplicon com 342 pb. 

Os fragmentos obtidos por PCR foram purificados e inseridos em vetor intermediário 

para facilitar os procedimentos de clonagem. O vetor intermediário de escolha foi o pGEM-T 

(Promega) que é um sistema conveniente para clonagem de produtos de PCR, pois consiste 

em um plasmídeo linearizado, com timidinas adicionais nas extremidades 3´, que facilitam a 

ligação de insertos obtidos por PCR, que possuem adeninas desemparelhadas na extremidade 

3´. Além disso, este vetor permite rápida seleção de clones E. coli recombinantes pela cor, 

após utilização de X-Gal e IPTG, “Bluescript”. Com os genes merR e arsR foram inseridos 

neste vetor, originou-se os plasmídeos recombinantes pGEMT-Hg e pGEMT-As, 

respectivamente. Cada plasmídeo foi inserido na bactéria E. coli DH5α e os transformantes 

selecionados (colônias brancas) tiveram os DNAs plasmidiais isolados e digeridos com as 

enzimas XbaI e SalI, liberando os insertos de DNA esperados, indicando o sucesso das 

clonagens.  

 

6.4 Obtenção do cassete de expressão e ancoragem 

 

O plasmídeo pCM2 (BIONDO, 2008- PI 0.801.282-2), escolhido como vetor para a 

transformação genética de C. metallidurans CH34, é um vetor de amplo espectro para 

bactérias Gram-negativas, e, ainda, contém o completo cassete para expressão e ancoragem de 

proteínas na superfície celular bacteriana. Visto que o pCM2 possui, em sua sequência, o gene 



 

 

Discussão  141 

 

que codifica a fitoquelatina sintética EC20sp, tornou-se necessário realizar a substituição 

deste por cada gene de interesse neste trabalho. Observando a Figura 15 (ver 4.5.2) que 

demonstra o esquema representativo do plasmídeo pCM2, pode-se verificar que o gene 

EC20sp não está flanqueado por sítios de reconhecimento por endonucleases de restrição. Há 

apenas um sítio de restrição para a enzima SalI em uma das extremidades, o que resulta na 

impossibilidade de remover o gene EC20sp por simples digestão enzimática. Assim, foram 

desenhados um par de oligonucleotídeos iniciadores (Tabela 8 – ver 4.3), flanqueados por 

sítios de reconhecimento de XbaI e SalI. Estes oligonucleotídeos foram utilizados para a 

amplificação do plasmídeo pCM2 inteiro, porém destituído do gene EC20sp, por técnica de 

PCR. Para uma reação de alta acurácia e especificidade, utilizou-se enzima adequada Long 

TaQ DNA Polimerase (Fermentas) para a obtenção do amplicon sem mutações.  

Após otimização da reação de PCR, a análise eletroforética demonstrou a amplificação 

de um único fragmento com tamanho parente de 6.490 pb, correspondente ao plasmídeo 

pCM2 sem o gene EC20. O amplicon obtido consiste num vetor linearizado, de amplo 

espectro para transformação genética de bactérias Gram-negativas, contendo o completo 

cassete de expressão e ancoragem para proteínas heterólogas em Gram-negativas e foi 

denominado pCM. 

 

6.5 Construção do plasmídeo pCM-Hg 

 

O gene merR (453 pb) clonado no vetor pGEM-T, foi removido por digestão dupla 

com as enzimas de restrição XbaI e SalI. O vetor de expressão pCM (6.490 pb) foi digerido 

com as mesmas enzimas. O gene merR foi inserido no vetor pCM, entre as sequências 

codificadoras do peptídeo sinal e E-tag. O produto da reação de ligação, plasmídeo pCM-Hg 

(6.937 pb), foi inserido nas hospedeiras E. coli linhagens DH5α, UT5600 e C. metallidurans 

CH34 por transformação genética. A seleção dos clones transformantes foi efetuada pela 

resistência ao antibiótico cloranfenicol. Colônias crescidas em meio sólido tiveram seus 

DNAs plasmidiais isolados. O sucesso da construção molecular foi confimada por análise de 

restrição, visualizada em gel de agarose após corrida eletroforética e por sequenciamento que 

demonstrou que a fusão gênica estava em fase correta para a posterior expressão protéica.  
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6.6 Construção do plasmídeo pCM-As 

 

O gene arsR (342 pb), previamente inserido no vetor pGEM-T, foi removido por 

digestão com as enzimas de restrição XbaI e SalI. O plasmídeo pCM-Hg foi digerido com as 

mesmas enzimas, liberando o gene merR e resultando novamente no plasmídeo linear pCM 

(6.490 pb). O gene arsR foi inserido no pCM entre as sequências do peptídeo sinal e E-tag. O 

produto da reação de ligação, plasmídeo pCM-As, foi inserido nas hospedeiras E. coli 

linhagens DH5α, UT5600 e C. metallidurans CH34 por transformação genética. A seleção 

dos transformantes foi efetuada pela resistência ao antibiótico cloranfenicol. Colônias 

crescidas em meio sólido tiveram seus DNAs plasmidiais isolados. O sucesso da construção 

molecular foi confimada por análise de restrição, visualizada em gel de agarose após corrida 

eletroforética e por sequenciamento que demonstrou que a fusão gênica estava em fase correta 

para a posterior expressão protéica.  

 

6.7 Análise da expressão e ancoragem das proteínas recombinantes 

 

Para a expressão das proteínas MerR e ArsR, os plasmídeos construídos neste trabalho 

foram inseridos separadamente nas bactérias E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34. A 

linhagem E. coli UT5600 foi escolhida para a produção protéica por se tratar de uma cepa de 

laboratório, específica para a expressão de proteínas recombinantes devido a deleção do gene 

ompT, que codifica uma protease de membrana, evitando a degradação de proteínas 

recombinantes ancorada à superfície celular. Por outro lado, nenhuma degradação foi 

visualizada em C. metallidurans CH34, provavelmente pelo fato das proteínas MerR e ArsR 

utilizadas neste trabalho, serem naturalmente produzidas por esta bactéria. 

A produção das proteínas recombinantes foi realizada sob o controle do promotor pan. 

O pan é um promotor constitutivo, proveniente de Bacillus subtilis, com modificações 

(RIBEIRO-DOS-SANTOS, et al., 2010 – PI 018080019208). Estudos realizados por nosso 

grupo permitiram verificar a expressão do gene da EGFP sob o controle do promotor pan de 

B. subtilis por citometria de fluxo onde a detecção e intensidade de fluorescência nas bactérias 

C. metallidurans CH34 e E. coli foram avaliadas (BIONDO, 2008- PI 0.801.282-2). Em E. 

coli, o promotor pan se mostrou constitutivo abrindo perspectivas inéditas de utilização para 

expressão de genes heterólogos em E. coli. Por outro lado, foi observado que a força de 

expressão do promotor pan é quatro vezes superior em C. metallidurans CH34. Na presença 

de íons metálicos, observou-se que esta expressão foi ainda aumentada (Figura 50).  
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Figura 50 - Bactérias E. coli e C. metallidurans hospedando plasmídeos com diferentes promotores para a 
expressão da proteína EGFP e comparação da intensidade de fluorescência relativa por citometria de 
fluxo. 

 

 
A: Comparação da intensidade de fluorescência relativa medida por citometria de fluxo em C. metallidurans 
CH34 hospedando diversos plasmídeos, cada um com genes que codificam diferentes promotores. Foram 
empregados meios com e sem metais pesados. B: Comparação da intensidade de fluorescência relativa medida 
por citometria de fluxo em E. coli hospedando diversos plasmídeos, cada um com genes que codificam 
diferentes promotores.  
Fonte: Biondo (2008). Com permissão. 
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É possível que o aumento da expressão da EGFP pelo pan em C. metallidurans CH34 

na presença de metais seja devido à similaridade dos promotores dos operons dessa bactéria, 

pela sequência consenso de pan.  

A região -35 de um promotor tem como função servir como sinal de reconhecimento 

para a ligação da RNA-polimerase, enquanto a região -10 permite o desenrolamento da fita de 

DNA para o início de transcrição. A distância entre essas regiões é crucial para a adequada 

ligação da RNA-polimerase (LEWIN et al., 2001). O alinhamento das sequências dos 

promotores induzidos por metais em C. metallidurans CH34 com o promotor pan permitiu 

verificar que a região -10 desse promotor tem grande similaridade com a mesma região dos 

promotores czcN e cnrY (Figura 51). Quanto ao plac e pbrA, nota-se que há duas bases de 

discrepância nessa região e três bases quando se compara com o promotor merR. As regiões -

35 desses promotores, entretanto, apresentam maiores discrepâncias.  

Observando-se que o promotor arsR de C. metallidurans CH34 também possui grande 

similaridade com o promotor pan, este fato poderia explicar a elevada habilidade visualizada 

para as bactérias E. coli/pCM-As e, principalmente C. metallidurans CH34/pCM-As de ligar 

íons As5+ durante os enaios de biorremediação em meio contendo arsenato de sódio (Figuras 

38 e 39 – Resultados). 

 

Figura 51 - Comparação da sequência de promotores diversos com a sequencia do promotor pan. 

 
pan: promotor do gene mrgA de B. subtilis com modificações; czcN: promotor do operon czc de C. 
metallidurans CH34; cnrY: promotor do operon cnr de C. metallidurans CH34; plac: promotor do operon de 
lactose de E. coli; pbrA:  promotor do operon pbr de C. metallidurans CH34; merR: promotor do operon mer de 
C. metallidurans CH34; arsR: promotor do operon ars de C. metallidurans CH34. Em vermelho estão 
representados os nucleotídeos idênticos ao promotor pan e, em preto, aqueles discrepantes.  
Fonte: Parada (2012). 

 
Uma vez que o pan que tem a capacidade promover a expressão de proteínas 

recombinantes em E. coli e em C. metallidurans sem a necessidade da adição de qualquer 
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indutor, além de promover expressão aumentada de proteínas em C. metallidurans na 

presença de íons metálicos tóxicos (BIONDO, 2008; RIBEIRO-DOS-SANTOS et al., 2010 - 

PI 018080019208), esse promotor, consequêntemente, foi eleito para a expressão do cassete 

de ancoragem de proteínasheterólogas nessas bactérias, sendo o primeiro promotor heterólogo 

de forte expressão a ser utilizado em C. metallidurans CH34. 

 
Para verificar se o sistema de expressão e ancoragem de proteínas heterólogas estava 

sendo funcional, o transporte do epitopo E-tag foi visualizado por microscopia de 

fluorescência. Para tanto, utilizou-se o anticorpo primário comercial anti-E-tag que é capaz de 

reconhecer especificamente o epitopo E-tag. O epitopo E-tag é um peptídeo de 12 

aminoácidos e sua sequência codificadora encontra-se posicionada entre o gene merR e o β-

domínio, no plasmídeo pCM-Hg. No plasmídeo pCM-As, esta sequência está localizada entre 

o gene arsR e o β-domínio. O peptídeo E-tag é reconhecido pelo anticorpo em ensaios 

imunoenzimáticos e funciona, portanto, como repórter da ancoragem na membrana externa 

(VALLS et al., 2000; VEIGA; LORENZO; FERNANDEZ,, 1999) (Figura 52).  

 

Figura 52 - Sequencia gênica e estrutura primária do Epitopo E-tag. 

  
O E-tag é um peptídeo de 12 aminoácidos e sua sequência encontra-se posicionada entre o gene merR e o β-
domínio, no plasmídeo pCM-Hg. No plasmídeo pCM-As, a sequência está localizada entre o gene arsR e o β-
domínio. O peptídeo E-tag é reconhecido pelo anticorpo comercial anti-E-tag em ensaios imunoenzimáticos e 
funciona como repórter da ancoragem na membrana externa. Fonte: Manual GE Life Sciences. 
Fonte: Parada (2012). 
 
 

Para este ensaio, utilizou-se anticorpo E-tag produzido em camundongos. Após a 

adição do anticorpo secundário FITC conjugado anti-camundongos, verificou-se a emissão de 

fluorescência apenas nas células hospedeiras dos plasmídeos recombinantes, indicando que o 

epitopo E-tag está sendo transportado através da membrana e permanecendo ancorado na 

superfície celular, o que significa que o sistema construído para a expressão e ancoragem de 

proteínas heterólogas através do sistema de secreção da IgA protease de N. gonorrohoeae 

apresenta-se funcional.  

Apesar dos resultados obtidos por microscopia de fluorescência, a técnica não 

comprova o transporte e ancoragem dos híbridos MerR/E-tag/β-domínio ou ArsR/E-tag/β-

domínio, uma vez que o anticorpo só é capaz de reconhecer o peptídeo E-tag. Por este motivo, 
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a produção das proteínas de fusão MerR/E-tag/β-domínio e ArsR/E-tag/β-domínio foram 

estudadas por SDS-PAGE. 

A sequência do β-domínio do sistema de secreção da IgA protease codifica uma 

proteína de 45,2 KDa (VEIGA et al., 2002), o gene E-tag produz o epitopo de 1,4 kDa e o 

merR codifica o peptídeo de 15,8 kDa, que, unidas, formam um híbrido de aproximadamente 

62,4 KDa. Da mesma forma, o gene arsR codifica a proteína ArsR de 11,4 kDa. Quando 

fusionada ao β-domínio e E-tag, apresenta-se com tamanho aproximado de 58 kDa. A 

comparação dos perfis de proteínas totais por SDS-PAGE 15 %, das linhagens selvagens e 

recombinantes, permitiu verificar a presença de uma banda adicional com tamanho 

correspondente ao da proteína de fusão, confirmando a expressão do cassete de ancoragem 

fusionado às proteínas de interesse. Convém ressaltar que, apesar do sucesso obtido, uma vez 

que a síntese de proteínas foi regulada pelo promoror pan, nenhum indutor foi adicionado ao 

meio e, portanto, a banda correspondente às fusões protéicas dos clones recombinantes foi 

visualizada em SDS-PAGE em níveis inferiores aos máximos oferecidos por estes clones se a 

expressão gênica fosse realizada na presença de um indutor sintético. Por outro lado, houve a 

produção das fusões protéicas desejadas, visualizadas em SDS-PAGE. 

O passo seguinte consistiu em verificar se as completas fusões proteícas estariam 

sendo direcionadas e ancoradas na membrana externa dos clones. Para tanto, foi realizado o 

fracionamento protéico do extrato bacteriano onde se obteve, separadamente, proteínas 

citoplasmáticas, provenientes da Fração Solúvel (FS) bacteriana, proteínas da Membrana 

Interna (MI) e Membrana Externa (ME). A análise de todas as frações por SDS-PAGE 

permitiu verificar a presença de banda adicional com tamanho correspondente ao MerR/E-

tag/β-domínio (62,4 kDa) ou ArsR/E-tag/β-domínio (58 kDa) apenas na fração da ME dos 

clones recombinantes, confirmando novamente o sucesso da expressão do cassete de 

ancoragem fusionado às proteínas de interesse e a localização das proteínas na superfície dos 

transformantes.  

Para comprovar se as bandas protéicas visualizadas em SDS-PAGE, eram, são de fato, 

as proteínas recombinantes de interesse e para confirmar mais uma vez a localização na fração 

da membrana externa bacteriana, porém com maior acurácia, foram realizados ensaios de 

“Western blotting”, utilizando-se anticorpo primário anti-E-tag e anticorpo secundário 

conjugado com a peroxidase.  

As diferentes frações de membrana da bactéria foram analisadas e somente na fração 

de membrana externa ou no extrato total das bactérias recombinantes, a produção das fusões 

protéicas foi detectada no imunoensaio. A banda que apresentou reatividade durante o ensaio 
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de “Western blotting” apresentou peso molecular equivalente a fusão proteína/E-tag/β-

domínio, fazendo com que a possibilidade da ancoragem somente do peptídeo E-tag possa ser 

descartada. 

O conjunto dos resultados alcançados demonstra que as proteínas heterólogas estão 

sendo produzidas corretamente e que o sistema de secreção está sendo funcional, 

possibilitando a ancoragem das proteínas MerR ou ArsR na membrana externa da bactéria, de 

acordo com o plasmídeo que hospedam. 

 

6.8 Avaliação da capacidade das bactérias recombinantes E. coli/pCM-Hg e C. 

metallidurans/pCM-Hg em bioacumular mercúrio na membrana celular, comparadas às 

linhagens selvagens 

 

Após observação da funcionalidade do sistema de expressão e ancoragem e da 

produção das proteínas recombinantes na membrana externa das células, foram avaliadas a 

capacidade das bactérias recombinantes E. coli UT5600/pCM-Hg e C. metallidurans 

CH34/pCM-Hg em acumular mercúrio na membrana celular, comparadas às linhagens 

selvagens. 

As células, no início da fase estacionária, foram incubadas em água ultrapura estéril 

contendo 500 µM de HgCl2, por 2 h. Para a visualização das estruturas celulares da bactéria 

por MET, geralmente há necessidade de tratamento de contrastação com citrato de chumbo e 

acetato de uranila. Apesar de sua alta afinidade e especificidade por íons Hg+2, é possível que, 

na ausência de outros agentes quelantes, a proteína MerR também possa ligar íons Pb2+ com 

baixa eficiência (SONG et al. 2004). Não existem dados na literatura que demonstrem uma 

possível afinidade da proteína MerR por urânio. A partir dessas observações, optamos, neste 

experimento, em visualizar células tratadas com acetato de uranila e citrato de chumbo e 

células com pouca ou nenhuma contrastação para comparação, visando evitar a obtenção de 

resultados falso-positivos, caso haja interação entre o MerR e íons Pb2+ provenientes da 

solução de contraste. Os resultados foram observados em células constrastadas e em células 

com pouca ou nenhuma contrastação, indicando que não houve interação entre o citrato de 

chumbo e a proteína MerR, pois nenhuma diferença entre as imagens obtidas foi verificada. 

Entretanto, uma vez que a interação entre a proteína MerR e íons Pb2+já foi relatada na 

literatura, optamos por demonstrar, no presente trabalho, somente as imagens obtidas sem 

nenhuma contrastação. 
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 Com a microscopia eletrônica de transmissão, verificou-se, comparativamente, que as 

células recombinantes incubadas com Hg+2 apresentaram-se recobertas superficialmente por 

uma densa camada de pequenos agregados. Estas observações sugerem que as células 

hospedeiras do plasmídeo pCM-Hg foram capazes de bioacumular o metal na membrana 

externa.  

As linhagens selvagens (controles negativos do experimento), quando tratadas com 

500 µM de HgCl2, demonstraram o enegrescimento da porção interna celular, quando 

comparadas às linhagens tratadas com água pura. As linhagens recombinantes também 

apresentaram o escurescimento citoplasmático, porém em menor concentração aparente. 

Sabendo-se que tanto a bactéria E. coli como a C. metallidurans possuem o operon mer em 

seus genomas (DIELS; MERGEAY; NIES, 1985; LUND; BROWN, 1989; MISRA, 1992; 

MERGEAY et al., 2003; GUPTA; ALI, 2004), e, portanto, contêm o mecanismo de 

detoxificação para mercúrio, tal fato sugere a ocorrência de acúmulo citoplasmático do metal, 

caracterizando o perfil visualizado. Devido à toxicidade celular que o mercúrio ocasiona, as 

células selvagens ou recombinantes cultivadas na presença de Hg2+, apresentaram alterações 

de membrana.  

Assim como Liedrich et al. (2005), que também empregaram MET para demonstrar a 

capacidade de C. metallidurans CH34 em ligar íons Ag+ na membrana externa da bactéria, 

nossos resultados podem comprovar tanto a ocorrência da ligação de íons Hg2+ pela proteína 

recombinante MerR ancorada na superfície das células transgênicas, como o aumento do 

potencial biorremediador das linhagens hospedeiras do plasmídeo pCM-Hg construído neste 

trabalho. Os resultados alcançados indicam que as linhagens aqui desenvolvidas possuem 

potencial biorremediador, podendo ser possivelmente empregadas em processos de 

descontaminação de sítios poluídos com mercúrio. Ainda, nossos dados sugerem a 

possibilidade de ser realizada a desorção destes íons e novo ciclo de emprego das bactérias 

recombinantes no processo de biorremediação. 

 

6.9 Avaliação da capacidade das bactérias recombinantes E. coli UT5600/pCM-As e C. 

metallidurans CH34/pCM-As em acumular arsênio na membrana celular, comparadas 

às linhagens selvagens 

 

A capacidade das bactérias E. coli UT5600/pCM-As e C. metallidurans CH34/pCM-

As em acumular arsênio na superfície celular, também foi analisada por MET.  
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As células E. coli UT5600/pCM-As e C. metallidurans CH34/pCM-As foram 

incubadas em água contendo 500 mM de Na3As04, por 2 h.  

Não existem dados na literatura que demonstrem uma possível afinidade da proteína 

ArsR por chumbo ou urânio. Entretanto, foram analisadas estruturas celulares com 

contrastação, pouca, e nenhuma contrastação. Nenhuma diferença entre as imagens obtidas foi 

verificada. Optamos por demonstrar, no presente trabalho, somente as imagens obtidas sem 

nenhuma contrastação como realizado para as células hospedeiras do plasmídeo pCM-Hg.. 

Assim como observado para bactérias hospedeiras do plasmídeo pCM-Hg, as bactérias 

hospedeiras do plasmídeo pCM-As apresentaram membrana externa revestida por uma densa 

camada de agregados em todo o perímetro celular, sugerindo a adsorção de íons de arsênio 

pela proteína ArsR. O enegrescimento citoplasmático foi novamente visualizado nas 

linhagens selvagens e recombinantes tratadas com Na3As04, quando comparadas àquelas 

incubadas com água pura, sugerindo a precipitação de arsênio no citoplasma da célula, devido 

ao sistema de detoxificação que ambas bactérias possuem, uma vez em contato com íons 

arsênio, ocorre a transcrição dos genes presentes no operon ars, acionando o mescanismo para 

a proteção celular (CHEN et al., 1986; WU; ROSEN, 1991; JI; SILVER, 1992; WU; ROSEN, 

1993; SILVER; PHUNG, 2005; ZHANG et al., 2009).  

Deste modo, os resultados obtidos demonstram a ligação de íons As5+ na proteína 

ArsR recombinante e ancorada na superfície das células transgênicas, demonstrando que 

ambas as linhagens construídas neste trabalho possuem aumento no potencial biorremediador, 

podendo ser possivelmente empregadas em processos de descontaminação de sítios poluídos 

com arsênio pentavalente.  

É importante ressaltar que após os experimentos de bioacúmulo de mercúrio e arsênio, a 

viabilidade celular não foi alterada, comprovando que os mecanismos de resistência das 

bactérias apresentavam-se estavam ativos, protegendo-as do efeito tóxico dos metais. Ainda, 

nossos dados sugerem a possibilidade de ser realizada a desorção destes íons e novo ciclo de 

emprego das bactérias recombinantes em novo processo biológico para o tratamento de sítios 

contaminados. 

 

6.10 Análise do crescimento bacteriano em meio contendo cloreto de mercúrio 

 

 A resistência de E. coli UT5600 e E. coli UT5600/pCM-Hg, como de C. metallidurans 

CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-Hg frente a diferentes concentrações de HgCl2 foi 

analisada por MIC. O ensaio foi realizado como descrito nos Procedimento Metodológicos 
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(ver 4.7 e 4.8). A MIC das linhagens selvagens de E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34 

foi 25 µM e 12,5 µM de HgCl2, respectivamente, indicando que ambas as bactérias possuem 

resistência natural em níveis elevados quando cultivadas em meio contendo íons Hg2+. Este 

resultado já era esperado, uma vez que ambas as linhagens apresentam o circuito gênico 

denominado operon mer que aciona mecanismo de detoxificação celular na presença de íons 

Hg+2 por redução de Hg2+ a Hg0 e subsequente evaporação da forma elementar a partir da 

célula (DIELS; MERGEAY; NIES, 1985; LUND; BROWN, 1989; MISRA, 1992; 

MERGEAY et al., 2003; GUPTA; ALI, 2004). 

 E. coli UT5600/pCM-Hg apresentou MIC de 50 µM de HgCl2. C. metallidurans 

CH34/pCM-Hg apresentou MIC de 25 µM. A partir desses resultados, pode-se concluir que, 

linhagens carregando o plasmídeo recombinante construído neste trabalho, passaram a 

apresentar capacidade de sobrevivência 100 % maior, quando comparadas às linhagens 

selvagens. Esses dados sugerem que, por ser um plasmídeo amplo espectro para bactérias 

Gram-negativas, o plasmídeo pCM-Hg pode ser inserido por transformação genética em 

outras bactérias desta classe, a fim de elevar os níveis de sobrevivência celular a íons Hg2+ ou 

fornecer esta capacidade a novas linhagens até então consideradas inviáveis. 

 Quando se compara a resistência de C. metallidurans CH34 com a de outras bactérias 

isoladas de ambientes contendo metais pesados, verifica-se que essa bactéria apresenta um 

amplo espectro de resistências, muitas vezes superior quando comparada a outros micro-

organismos (MERGEAY et al, 2003). De forma interessante e inédita, o presente trabalho 

demonstra que, frente a íons Hg2+, as linhagens E. coli UT5600 selvagem e recombinante 

apresentaram níveis de resistência duas vezes superiores em relação a C. metallidurans CH34 

carregando o plasmídeo pCM-Hg ou não.  

 

6.11 Análise do crescimento bacteriano em meio contendo arsenato de sódio  

 

 A resistência de E. coli UT5600e E. coli UT5600/pCM-As, como de C. metallidurans 

CH34 e C. metallidurans CH34/pCM-As frente a diferentes concentrações de Na3As04 foi 

analisada por MIC. O ensaio de MIC foi realizado como descrito nos Procedimentos 

Metodológicos (ver 4.9 e 4.10).  

A MIC das linhagens selvagens de E. coli e C. metallidurans foi 25 mM e 500 mM de 

Na3As02, respectivamente, indicando que ambas as bactérias possuem resistências naturais em 

níveis elevados a compostos de arsênio. Este resultado já era esperado, uma vez que ambas as 

bactérias apresentam o circuito gênico denominado operon ars que aciona mecanismo de 
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detoxificação celular na presença de íons de arsênio (CHEN et al., 1986; KAUR; ROSEN, 

1992; CARLIN et al., 1995; MERGEAY et al., 2003; ZHANG et al., 2009 ROJAS et al. 

2011).  

A linhagem recombinante E. coli UT5600/pCM-As apresentou MIC de 50 µM de 

Na3As02. Esse resultado demonstra que a presença do plasmídeo pCM-As em E. coli forneceu 

o aumento de 100 % na capacidade de sobrevivência da bactéria recombinante, quando 

comparada à cepa selvagem.   

Surpreendentemente, C. metallidurans CH34/pCM-As apresentou MIC > 1000 mM. 

de Na3As02. Concentrações superiores de 1 M não puderam ser estudadas, pois atingem o 

coeficiente de solubilidade do Na3As02. A partir desses dados pode-se destacar que, a 

linhagem C. metallidurans CH34/pCM-As apresenta aumento ainda superior a 100 % na 

capacidade de sobrevivência frente a íons As5+ quando comparada a linhagem selvagem. 

Algumas bactérias Gram-positivas possuem elevada resistência natural frente ao 

arsênio pentavalente, como é o caso da Microbacterium sp A33, cuja MIC é 800 mM 

(ACHOUR-ROKBANI et al. 2010). A Corynebacterium glutamicum e Rhodococcus fascinas 

também merecem destaque por apresentarem MIC > 500 mM de As5+ (ORDÓNES et al., 

2005) (Quadro 3).  

Apesar do operon ars de C. metallidurans CH34 ter sido recentemente caracterizado e 

estudos complementares ainda são necessários para o completo entendimento do mecanismo 

em questão (MERGEAY et al., 2003; ZHANG et al., 2009, ROJAS et al, 2011), a resistência 

a níveis extremos ao arsenato apresentada por esta bactéria (MIC de 500 mM de Na3As02 para 

a linhagem selvagem e MIC > 100mM para a linhagem recombinante) foi identificada pela 

primeira vez neste trabalho, podendo ser assim considerada uma das bactérias Gram-negativas 

mais resistêntes a íons de arsênio, já relatada na literatura até o momento, como apresentado 

no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Resistência a íons As5+ de C. metallidurans CH34 selvagem e recombinante comparada à de 
outras bactérias descritas na literatura.  

Bactéria Gram MIC [As 5+] 
(mM) 

Referência 

Microbacterium sp A33 + 800  Achour-Rokbani et al. 2010 
Ochrobactrum tritici - 800  Branco;Chung;Morais (2008) 

Ferroplasma acidarmanus - 800  Baker-Austin et al. (2007) 
Microbacterium lacticum + 800  Mokashi e Paknikar (2002) 

Escherichia coli K12 - 0,05 – 1 Carlin et al. (1995) 
Escherichia coli K12 W3110 - 0,05  Carlin et al (1995) 

Escherichia coli K12 W3110 pWPS1 - 5  Carlin et al (1995) 
Escherichia coli W3110 pBC101 - > 6  Carlin et al (1995) 

Pseudomonas alcaligenes - > 2  Campos et al. (2007) 
Pseudomonas fluorescens - 150 Ordónes et al. (2005) 

Pseudomonas fluorescens CECT 378 - > 300  Mateos et al. (2006) 
Pseudomonas putida - 200 Ordónes et al. (2005) 

Wautersia solanacearum - 3  Campos et al. (2007) 
Acinetobacter calcoaceticus - > 8  Campos et al. (2007) 

Enterobacter cloacae - > 8  Camposet al. (2007) 
Burkordelia cepacia - > 8  Campos et al. (2007) 

Corynebacterium glutamicum  + 200 Ordónes et al. (2005) 
Corynebacterium glutamicum/ pECAS1 + > 500  Ordónes et al. (2005) 
Corynebacterium glutamicum/pECAS2 + >500 Ordónes et al. (2005) 

Mycobacterium smegmatis + 25  Ordónes et al. (2005) 
Nocardia corynebacteroides + 100  Ordónes et al. (2005) 

Staphylococcus aureus + 50  Ordónes et al. (2005) 
Bacillus subtilis + 75 Ordónes et al. (2005) 

Streptomyces lividans + 150 Ordónes et al. (2005) 
Rhodococcus fascians + > 500 Ordónes et al. (2005) 

Escherichia coli UT5600 - 25 Este trabalho 
Escherichia coli UT5600::pCM-As - 50 Este trabalho 
Cupriavidus metallidurans CH34 - 500 Este trabalho 

Cupriavidus metallidurans  
CH34::pCM-As  

- > 1000 Este trabalho 

A capacidade de sobrevivência de C. metallidurans CH34 selvagem e recombinante, em concentrações extremas 
de arsenato, foi identificada pela primeira vez neste trabalho, podendo ser considerada uma das bactérias Gram-
negativas mais resistêntes ao arsênio pentavalente já relatada.  
Fonte: Parada (2012). 
 

 Com os resultados obtidos, pode-se concluir que o plasmídeo o pCM-As foi capaz de 

elevar a capacidade de sobrevivência celular de ambas as Gram-negativas testadas, podendo, 

os plasmídeos construídos neste trabalho, serem utilizados em outras bactérias Gram-

negativas a fim de aumentar os índices de sobrevivência de outras linhagens frente ao 

arsenato, como também fornecer essa capacidade de sobrevivência a íons As5+ para bactérias 

Gram-negativas muito sensíveis a estes íons ou até mesmos fornecer-lhes viabilidade. 

 

6.12 Análise da capacidade de biorremediação de íons Hg2+ 

 

A determinação de íons Hg2+ em solução, após a incubação com a massa microbiana, 

consiste apenas numa medida indireta de que as bactérias estão adsorvendo o mercúrio. 
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Decidiu-se então, medir a quantidade de metal ligada diretamente na massa microbiana por 

entender que, de fato, a capacidade de biorremediação das linhagens é referente à quantidade 

de metal ligada às células e não aquela medida pela diminuição do metal em solução, devido 

às interferências próprias do experimento como a ligação de metal às paredes dos tubos, 

diferenças de pipetagem, entre outros artefatos experimentais (ROANE; PEPPER, 2000). 

Conseqüentemente, os experimentos seguintes do trabalho foram realizados por 

incubação das linhagens transgênicas E. coli/pCM-Hg e C. metallidurans CH34/pCM-Hg em 

solução de água ultrapura estéril contendo 15 µM de HgCl2 ou 4 ppm (mg/L) de íons Hg2+. O 

metal foi quantificado diretamente na massa microbiana por espectrometria de absorção 

atômica a vapor frio como descrito em Material e Métodos (ver 4.30) ao final dos diferentes 

períodos de incubação (0, 10, 30, 60, 120 e 240 min). As análises também foram feitas com as 

linhagens não modificadas que foram os controles negativos do experimento.  

Os resultados de quantificação de íons Hg2+ na massa microbiana de E. coli UT5600, 

pré-incubada em 15 µM de HgCl2, 4 ppm de Hg2+
, por diferentes tempos mostraram que, como 

esperado, devido a presença do operon mer em seu genoma, a cepa selvagem possui a 

capacidade natural de ligar até 0,12 mg/L de Hg2+ (6052,25 µg de Hg2+/g de peso seco) após 

30 minutos de exposição. A E. coli UT5600, hospedeira do plasmídeo pCM-Hg adsorveu 0,27 

mg/L de Hg2+ (13422,50 µg de Hg2+/g de peso seco) nos primeiros 10 minutos de incubação. 

Além do aumento da velocidade de ligação com o metal, o acúmulo de Hg2+ na bactéria 

recombinante foi > 100 % superior em relação à linhagem selvagem (Figura 42).  

A capacidade natural de quelar mercúrio também foi verificada em C. metallidurans 

CH34, devido a presença do operon mer em seu genoma. A bactéria mostrou habilidade em 

ligar 0,13 mg/L de Hg2+ (6297,00 µg de Hg2+/g de peso seco), em 10 minutos. Quando 

comparada à E. coli UT5600, destaca-se em relação à velocidade de ligação ao metal, por 

conseguir adsorver aproximada concentração de mercúrio em tempo três vezes inferior 

(Figura 44). 

Verificou-se que, nos primeiros 10 minutos, a bactéria C. metallidurans CH34/pCM-

Hg demonstrou capacidade semelhante de adsorção em relação a E. coli UT5600/pCM-Hg, ao 

ligar 0,28 mg/L de Hg2+ (13983,00 µg de Hg2+/g de peso seco) (Figura 44). Em adição, 

observa-se que, em C. metallidurans CH34/pCM-Hg, a adsorção de mercúrio continua 

aumentando em relação ao tempo de incubação, alcançando índices de 0,38 mg/L de íons 

Hg2+ (19115,75 µg de Hg2+/g de peso seco), em 4 h que foi o tempo máximo analisado 

(Figura 43). 
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A viabilidade celular não foi alterada após os experimentos de biorremediação, o que 

já era esperado, uma vez que os ensaios foram realizados em água ultrapura estéril contendo 

15 µM de HgCl2, e os resultados de MIC demonstram que as bactérias selvagens ou 

recombinantes possuem capacidade de sobrevivência na concentração utilizada. 

Bae et al. (2001), realizaram a ancoragem da fitoquelatina sintética EC20 na superfície 

de E. coli JM109 carregando o plasmídeo pLO20 que é um dericado do pUC18, porém 

contendo o sistema de expressão e ancoragem Lpp-OmpA. A bactéria recombinante 

expressando a fusão Lpp-OmpA-EC20 foi capaz de remover 7,22 µg de Hg+2/g de massa seca 

em 20 min, demonstrando aumento da habilidade em acumular mercúrio quando comparada a 

linhagem original. 

Em recente estudo desenvolvido por nosso grupo, o mecanismo de secreção da IgA 

protease de N. gonorrhoeae foi utilizado para ancorar a EC20 na membrana externa de C. 

metallidurans CH34 (BIONDO, 2008- PI 0.801.282-2). A bactéria C. metallidurans CH34, 

expressando a EC20 na superfície celular, apresentou capacidade de imobilizar 40,12 µg de 

Hg2+ /g de massa seca do meio externo, níveis superiores aos apresentados pela E. coli 

JM109/pLO20 (BAE et al., 2001). Comparando-se os resultados obtidos com C. 

metallidurans CH34/pCM2, expressando a EC20 na superfície celular e C. metallidurans 

CH34/pCM-Hg, expressando a proteína MerR ancorada à membrana externa da bactéria, fica 

evidente que MerR apresenta grande afinidade por íons Hg2+, confirmando ser a proteína de 

maior afinidade ao mercúrio encontrada na natureza (RALSTON; O´HALLORAN, 1990). 

Devido ao elevado número de cisteínas na cadeia polipetídica da EC20, a proteína não 

apresenta especificidade de ligação a um único íon metálico. Quando empregada em 

processos de biorremediação para a adsorção de íons Hg2+, pode acabar retirando do meio 

ambiente elementos metálicos de ocorrência natural. Uma vez, que as principais 

contaminações ambientais por mercúrio localizam-se próximos de áreas de mineração e, 

sabendo-se que áreas de mineração são ricas em íons metálicos diversos por causa da 

escavação de camadas profundas do solo (ROULET et al., 1998A; AMORIN et al., 2000; 

LEBEL, et al., 2006), existe a necessidade de se desenvolver um sistema específico para a 

recuperação de áreas contendo elevadas concentrações de determinados íons potencialmente 

tóxicos, sem interferir na composição natural do ecossistema.  

No entanto, poucos trabalhos relatam a ancoragem da proteína MerR na superfície de 

bactérias. Em 2003, Bae et al. (2002) realizaram a ancoragem da proteína MerR na superfície 

de E. coli JM109, utilizando o plasmídeo pUNIM, que contém o sistema de ancoragem de 
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proteínas nucleadoras de gelo (INP). A bactéria recombinante expressando a fusão MerR/INP 

foi capaz de remover 6,94 µg de Hg+2/g de massa seca em 1 h.  

É importante ressaltar que nos estudos de Bae, para a síntese da proteína híbrida, 

houve a necessidade da utilização de um indutor sintético, o IPTG, pois os sistemas 

construídos (Lpp-OmpA-EC20 e MerR/INP) foram expressos a partir do promotor induzido 

plac. No sistema por nós desenvolvido, a produção das proteínas recombinantes ocorre sob 

regulação do promotor pan (RIBEIRO-DOS-SANTOS et al., 2010 - PI 018080019208), que 

por ser um promotor constitutivo, não necessita do uso de indutores artificiais, o que é 

vantajoso para um agente de biorremediação, candidato para possível o uso em processos 

industriais, uma vez que a utilização de um indutor tornaria o processo mais dispendioso.  

Em adição, os sistemas desenvolvidos e publicados na literatura, foram testados em 

meios de cultura, o que não é adequado, pois geralmente quelam os metais da solução, além 

de fornecer nutrientes essenciais para o bom funcionamento do metabolismo microbiano o 

que facilita a produção das proteínas recombinantes. 

Quando comparamos a capacidade das linhagens construídas no nosso trabalho, com 

outras bactérias recombinantes descritas na literatura até agora, verifica-se que, quanto à 

ligação ao Hg2+, nossos resultados foram muito superiores (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Comparação da capacidade biorremediadora de mercúrio das linhagens recombinantes 
descritas na literatura com as linhagens construídas no presente trabalho.  

Bactéria 

Recombinante 

Promotor Sistema de 

Ancoragem 

Peptídeo Bioacúmulo µg 

Hg2+/g peso 

seco* 

Tempo 

 

Referência 

E. coli JM109/ 

pLO20 

plac Lpp-OmpA EC20 7,22 20 min Bae et al. 

(2001) 

E. coli 

JM109/pUNIM  

plac INP MerR 6,94 1 h Bae et al. 

(2003) 

E. coli 

UT5600/pCM-Hg 

pan IgA protease MerR 13422,50 10 min Este 

Trabalho 

C. metallidurans 

CH34/pCM2 

pan IgA protease EC20 40,12 24 hs Biondo 

(2008) 

C. metallidurans 

CH34/pCM-Hg 

pan IgA protease MerR 19115,75 4 h Este 

Trabalho 

Verifica-se que, em relação à capacidade de ligação ao Hg2+, nossos resultados foram significantemente 
superiores.  
Fonte: Parada (2012). 
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Por outro lado, trabalhos recentes têm focado a construção de um gene sintético, 

codificando apenas a região dimérica, correspondente ao sítio de ligação com o mercúrio da 

proteína MerR de Shigella flexneri, na tentativa de se obter um peptídeo de 107 resíduos, 

denominado “Metal-Binding Domain” (MDB), com capacidade e seletividade à íons de 

mercúrio aperfeiçoada. O MDB foi construído pela fusão de duas cópias consecutivas do 

domínio de ligação com o Hg2+ de MerR com uma ponte SSG flexível para permitir que uma 

das cópias do domínio de ligação com Hg2+ forme uma coordenação trigonal pela interação (-

SH) entre os resíduos Cys117 e Cys126 de um monômero, com o resíduo Cys82 de outro. 

(SONG et al., 2004; QIN et al., 2006) (Figura 53).  

 

Figura 53 - Esquema da construção do MDB e predição de sua estrutura cristalográfica. 

 
A: Estrutura linear da região codificadora da proteína MerR. B: Contrução do MDB. O MDB foi construído pela 
fusão de duas cópias consecutivas do domínio de ligação com o Hg2+ com uma ponte SSG flexível. As barras 
azuis indicam a as cópias consecutivas do domínio de ligação com o mercúrio. Os pontos alaranjados 
representam as cisteínas envolvidas no sítio de ligação de ions Hg2+. A porção vermelha indica a ponte SSG. As 
linhas azuis e verdes mostram o “loop” após a dimerização do sítio de ligação com o mercúrio e a região após o 
“loop”, respectivamente. C: Predição da estrutura cristalográfica do peptídeo MDB. Íons de Hg2+ ligados ao sítio 
específico da proteína MerR estão indicados em formas pretas arredondadas.  
Fonte: Song et al. (2004). Com permissão. 
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Entretanto, os resultados demonstraram que o MDB apresenta-se 95 % na forma 

monomérica e com diversas alterações estruturais, quando comparado ao motivo de ligação de 

mercúrio da proteína MerR nativa. Isso pode estar ocorrendo porque modificando-se a 

conformação protéica, o sítio para ligação com metal se altera e os resultados publicados 

consistiram na produção de um peptídeo com maior afinidade a As3+ que a Hg+2 (SONG et 

al., 2004; QIN et al., 2006). Já a proteína MerR recombinante, é capaz de manter sua 

conformação estrutural nativa quando sintetizada no citoplasma ou na superfície da célula 

(BAE et al., 2003). Além disso, possui elevada afinidade e especificidade a íons de mercúrio 

mesmo na presença de agentes desnaturantes ou EDTA (BAE et al., 2003; SONG et al., 2004; 

QIN et al, 2006). Por este motivo, optamos em trabalhar com a proteína MerR ao invés de 

utilizar o MDB. 

Em suma, com os resultados alcançados, é possível considerar que as linhagens E. coli 

UT5600/pCM-Hg e C. metallidurans CH34/pCM-Hg construídas em nosso trabalho são 

excelentes agentes de biorremediação para Hg2+, pois, além de serem altamente resistentes e 

serem capazes de colonizar ambientes contendo este metal, mostraram habilidade em 

bioacumular este íon na superfície das células quando incubada em água contaminada. Este 

fato que abre perspectiva de utilizar o próprio efluente industrial contendo mercúrio como 

meio de cultivo dessa bactéria, proporcionando uma concomitante biorremediação durante o 

crescimento celular, com a possível recuperação do metal por desorção como subproduto do 

processo e a reutilização celular no processo. Tais observações permitem afirmar que a 

expressão e ancoragem da MerR na superfície de E. coli UT5600 e C. metallidurans CH34 é 

uma estratégia adequada para otimizar a capacidade destas bactérias em ligar Hg2+, o que abre 

oportunidades para uso deste sistema em outras bactérias Gram-negativas. 

 

6.13 Análise da capacidade de biorremediação de íons As5+ 

 

Os experimentos para a análise da capacidade de biorremediação de íons As5+ foram 

realizados por ICP-AES, de forma a quantificar o metalóide diretamente na massa microbiana 

das linhagens hospedeiras do plasmídeo pCM-As, visando evitar possíveis interferências 

durante o experimento devido à elevada volatibilidade do arsenato. O experimento foi 

conduzido como descrito nos Procedimentos Metodológicos (ver 4.31), onde estabeleceu-se 

uma cinética de tempo para determinar o tempo ótimo de ligação de íons As5+ pela proteína 

ArsR ancorada à superfície celular bacteriana.  
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Os resultados da quantificação de arsênio pentavalente na massa microbiana das 

linhagens de E. coli UT5600, E. coli UT5600/pCM-As, C. metallidurans CH34 e C. 

metallidurans CH34/pCM-As, incubadas em diferentes tempos (0, 10, 30, 60, 120, e 240 

min), na presença de 31,2 ppm de As5+ estão apresentados nas Figuras 45 e 46, 

respectivamente, onde a quantidade residual de arsênio nas células está demonstrada em 

partes por milhão (mg/L) de As5+ e microgramas de As5+ por grama de peso seco. 

A determinação de íons As5+ na massa microbiana pré-incubada em 1 mM de Na3As04, 

31,2 ppm (mg/L) de As5+, por diferentes tempos, mostrou que ambas as cepas selvagens 

possuem a capacidade natural de ligar até 0,37 mg/L de As5+ (18500 µg de As5+ /g de peso 

seco). A E. coli UT5600/pCM-As foi capaz de ligar até 6,63 mg/L de As5+ (331500 µg de 

As5+ /g de peso seco) em 4 h. A bactéria C. metallidurans, carregando o mesmo plasmídeo 

recombinante, adsorveu 22,28 mg/L de As5+ (1114000 µg de As5+/g de peso seco) no mesmo 

período, demonstrando habilidade cerca de três vezes superior em ligar íons As5+ (Figura 47).  

O tempo de incubação em Na3As04 não influenciou na captação iônica, que se 

manteve constante, nas linhagens não modificadas. Entretanto, em ambas as bactérias 

recombinantes, observa-se a adsorção crescente de arsênio durante a cinética de tempo 

estabelecida em até 4 h.  

A viabilidade celular não foi alterada após os experimentos de biorremediação, o que 

já era esperado, uma vez que os ensaios foram realizados em água ultrapura estéril contendo 1 

mM de Na3AsO4, e os resultados de MIC demonstram que as bactérias selvagens ou 

recombinantes possuem capacidade de sobrevivência na concentração utilizada. 

Muitas publicações têm enfatizado a superexpressão citoplasmática de ArsR em 

bactérias e leveduras para possível utilização em processos de biorremediação de compostos 

de arsênio (KOSTAL et al., 2004, ORDONÉZ et al., 2005; SHAH et al., 2010). Entretando, a 

produção da proteína ArsR intracelularmente foi realizada a partir de promotores induzidos. 

Os demais sistemas foram testados em meios de cultura, que fornecem nutrientes essenciais 

para o metabolismo microbiano, facilitando a produção das proteínas recombinantes.  

No sistema para a biorremediação de arsênio por nós desenvolvido, a regulação da 

síntese proteica ocorreu pelo promotor pan (RIBEIRO-DOS-SANTOS et al., 2010 - PI 

018080019208), que por ser um promotor constitutivo, não necessita do uso de indutores 

artificiais. Em adição, a expressão e ancoragem de ArsR não foi relatada na literatura até o 

momento, destacando o caráter inovador do presente trabalho.  

Ressaltados esses pontos, as linhagens E. coli UT5600/pCM-As e C. metallidurans 

CH34/pCM-As construídas em nosso trabalho podem ser consideradas agentes eficientes de 
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biorremediação de ambientes contendo o arsenato e mostraram habilidade em bioacumular 

elevadas concentrações de As5+ na superfície das células quando incubada em água 

contaminada, além de serem resistentes e capazes de colonizar ambientes contendo o 

metaloide. Este fato abre perspectivas de utilizar o próprio efluente industrial contendo 

arsênio como meio de cultivo dessas bactérias, proporcionando uma concomitante 

biorremediação durante o crescimento celular, com a possível recuperação do metal por 

desorção e a reutilização celular no processo. Tais observações permitem afirmar pela 

primeira vez que a expressão e ancoragem da ArsR na superfície de E. coli UT5600 e C. 

metallidurans CH34 é uma estratégia adequada para otimizar a capacidade de bactérias em 

ligar As5+, o que abre oportunidades para uso deste sistema em outras Gram-negativas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O conjunto dos resultados descritos demonstra a construção de um plasmídeo de 

amplo espectro para bactérias Gram-negativas, capaz de produzir na superfície celular, 

proteínas com alta afinidade e seletividade para imobilizar íons Hg2+ ou As5+ sem a 

necessidade de adição de indutor artificial. As linhagens engenheiradas neste trabalho 

apresentam resistência aumentada, quando comparadas às cepas selvagens e, de fato, possuem 

habilidade em bioaculumular os metais específicos na membrana externa. Portanto, essas 

novas linhagens transgênicas podem ser consideradas como agentes potenciais para serem 

utilizadas em processos de biorremediação de ambientes contendo mercúrio e arsênio. Uma 

vez, acumulado na superfície celular, provavelmente o metal poderá ser recuperado por 

desorção (Figura 54).  

 

Figura 54 - Esquema ilustrativo da possível utilização das bactérias construídas neste trabalho em 
processos de biorremediação. 

 
A e B: As bactérias recombinantes promovem a expressão das proteínas MerR ou ArsR na superfície celular sob 
a regulação do promotor pan. C: No efluente contaminado, ocorre a adsorção de íons Hg2+ ou As5+ pela proteína 
MerR e ArsR, respectivamente. D: Uma vez, acumulado na superfície celular, os íons podem ser recuperados 
por desorção e a célula é encaminhada para reutilização.  
Fonte: Modificado de Diels et al. (2009). 
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A partir desse trabalho, torna-se possível estabelecer uma cinética de ligação a íons 

Hg2+ e As5+, de tal forma a utilizar um volume de células trasngênicas conhecido para 

adsorver uma determinada quantidade de metal em solução, visando descontaminar o efluente 

poluído e enquadrá-lo nos padrões de emissão de metais determinados pela legislação vigente. 

O objetivo principal deste trabalho, qual seja de aperfeiçoar a capacidade de 

biorremediação de bactérias Gram-negativas, em especial a de C. metallidurans CH34, foi 

atingido, indicando que a estratégia de ancorar proteínas quelantes de metais na superfície 

bacteriana é viável e contribui para o desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas úteis 

para a preservação do meio ambiente, em particular de um recurso natural tão precioso quanto 

a água. 

Por fim, vale ressaltar que os resultados aqui descritos já produziram um pedido de 

patente, em colaboração com a companhia Vale (antiga Vale do Rio Doce), protocolado no 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), referente à proteção e direito de uso, tanto 

das sequências gênicas construídas neste trabalho, quanto das linhagens recombinantes 

biorremediadoras de Hg2+ (VICENTE, E.J.V., SCHENBERG, A.C.G.; PARADA, C.A.; 

BIONDO, R.. Pedido de Patente n° 014110001427, Data de deposito: 29/04/2011); e um 

segundo documento está sendo encaminhado para a proteção e direito de uso das sequências 

gênicas e linhagens recombinantes biorremediadoras de As5+. 
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