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As bactérias redutoras de sulfato (BRS) vêm sendo estudadas com o intuito de recuperar corpos d' água que 

apresentam níveis elevados de sulfato (~ 5g/L) e pH ácido. Tais bactérias são capazes de reduzir o sulfato a 
ácido sulfidrico (H2S), alcalinizar o meio e precipitar metais na forma de sulfetos metálicos. O isolamento e a 
caracterização de BRS de uma amostra de água ácida de mina, proveniente de uma mineração da Espanha, 
possibilitaram um melhor entendimento da ação destes microrganismos no meio ambiente. Na amostra, foram 
encontrados dois tipos morfológicos de bactérias: Cocos Gram Positivos e Bastonetes Gram Negativos; sendo as 
Gram Positivas mais resistentes a diminuição do pH e também menos exigentes quanto ao meio nutricional. 
Apesar de serem classificadas como anaeróbias estritas (potencial redox em tomo de -lOOmV), as BRS 
apresentam tolerância ao oxigénio devido à presença da enzima catalase, o que permite o seu manuseio em 
aerobiose. A eficiência na redução do sulfato está relacionada com a razão DQO/S04-

2 (DQO=Demanda Química 
de Oxigénio) e com o pH. Teoricamente, águas residuárias com uma razão DQO/S04-

2 igual ou maior que 0,67 
contêm doadores de elétrons suficientes para que as BRS removam todo o sulfato do meio. O doador de elétron 
utilizado foi o acetato em uma concentração de 5g/L. O pH moderadamente ácido (5,9 a 5,6) favorece o uso de 
S04-

2 como aceptor de elétrons; porém, para valores menores que 5,6 verificou-se uma inibição do crescimento 
dessas bactérias, o que significa que é necessário um processo de adaptação para aplicação dessas redutoras de 
sulfato em águas ácidas com pH < 5,6. 

Palavras-chave: bactérias redutoras de sulfato; águas residuárias; drenagem ácida de mina; biorremediação. 

Área Temática: Tratamento de águas ácidas de minas 
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INTRODUÇÃO: 

O estudo das bactérias redutoras de sulfato (BRS) é relativamente recente. Um dos motivos que 

incentivaram as pesquisas à respeito destes microrganismos foi a corrosão nas tubulações de petróleo em alto

mar, causada por metabólitos (H2S, Hs·,s-2
) das BRS (Tiller 1984). Estas bactérias também são problemáticas 

em reatares anaeróbios para tratamento de esgoto doméstico, pois são capazes de competir por substratos tanto 

com bactérias acetogênicas quanto metanogênicas, podendo comprometer a eficiência do sistema de tratamento 

(Lens 1998). Por outro lado, sendo utilizadas de maneira adequada, podem se tornar grandes aliadas no 

tratamento de águas residuárias, ricas em sulfato. A biorremediação de águas provenientes de Drenagem Ácida 

de Mina (DAM) (Garcia 200 l) é um exemplo da eficiência destes microrganismos, não só por reduzir o sulfato, 

mas também pela capacidade de alcalinização do pH, assim como, de precipitação de metais. 

Os tratamentos mais baratos da Drenagem Ácida de Mina (DAM) são, nonnalmente, feitos através de 

processos passivos, como as "Wetlands" (Sengupta 1993; White 1997). Trata-se de um alagado onde processos 

naturais, tisico-químicos e biológicos, são responsáveis pela precipitação de metais e pela neutralização da 

acidez da água. No Brasil, as "Wetlands" não têm reduzido o teor de sulfato livre em solução a níveis 

determinados pela Resolução CONAMA no 20 (250mg/L de S04.
2
). 

A utilização de tratamentos biológicos ao invés de tratamentos químicos justifica-se tanto pela redução 

dos custos quanto pela eficiência do processo, além de minimizar a geração de resíduos e o impacto ambiental, 

como é preconizado pelo "Desenvolvimento Sustentável". Os tratamentos biológicos são baseados em processos 

naturais de autodepuração. Dentre os microrganismos presentes nesse processo, as bactérias se destacam por sua 

capacidade de adaptação às variações ambientais, como temperatura, concentração de substrato e pH. Por isso, 

ocupam uma posição de destaque no que se refere a processos biológicos de tratamento de águas residuárias. No 

caso das redutoras de sulfato, de modo geral: (a) crescem em uma faixa de pH de 3,0 a 9,0; (b) são mcsófilas, ou 

seja, a temperatura ideal de crescimento é de 20°C a 40°C; (c) utilizam substratos orgânicos 

(quimioheterotróficas) simples como fontes de carbono, a exemplo o acetato, o etanol , o propionato e o lactato; 

(d) e apesar de serem anaeróbias, apresentam tolerância ao oxigênio (Cypionka 1985; Sass 2002; Farcleira 2003; 

Lens 1998). As BRS podem ser divididas em dois grupos no que se refere a utilização das fontes de carbono para 

obtenção de energia: (1) as que oxidam o substrato a acetato, oxidação incompleta e (2) as que oxidam o 

substrato a C02 (Widdel 1988). A energia para o crescimento das BRS é obtida através da oxidação de 

compostos orgânicos ou H2, tendo o sulfato como aceptor de elétrons. A redução de sulfato a H2S, neste processo 

de obtenção de energia, é denominada redução dissimilatória. Apesar dos sulfitos e tiossulfatos também serem 

reduzidos a H2S, a redução de sulfato é mais difundida devido a abundância do mesmo em nossa biosfera. A água 

do mar, por exemplo, contém 2,7g/L de sulfato (Widdell988). 

Tendo em vista a perspectiva de aplicação de BRS em processo final (polimento) de tratamento de 

águas ácidas de minas, vêm sendo conduzidos ensaios laboratoriais com o objetivo de avaliar as condições que 

favorecem a redução do sulfato, a alcalinização do meio e a precipitação de metais pelas redutoras de sulfato. 

Neste trabalho é apresentada a caracterização microbiológica de uma amostra de bactérias redutoras de sulfato 

(BRS), originada da Espanha, em meios de cultura sintéticos e a análise de consumo de sulfato em diferentes pH 

dos meios de cultivo. 
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DESENVOLVIMENTO 

Amostra 

A amostra utilizada é proveniente do grupo de pesquisa do professor J. Luiz Cortina, que gentilmente 

cedeu a amostra de microrganismos. Aproximadamente 250mL de água ácida de mina, supostamente contendo 

BRS, possibilitou o início da pesquisa. 

Teste em bioreator anaeróbio de batelada 

O bioreator, neste caso, funcionou como simulador de uma condição hipotética onde a "água residuãria" 

, ou seja, o meio sintético era pobre em nutrientes, continha elevados teores de sulfato, Eh igual a 

-150mV, pH 7,5 e temperatura de 33°C. Esta simulação permitiu a constatação de que a amostra continha BRS, 

além de fornecer dados preliminares sobre estas bactérias. A estrutura do reator favoreceu a retenção das 

redutoras de sulfato em sua parte superior, o que facilitou a dosagem de sulfato, que é o principal parâmetro 

químico de avaliação destes microrganismos, ou seja, para serem classificadas como BRS, é necessário que haja 

consumo de sulfato no meio. 

A montagem do reator anaeróbio de batelada (EIIiot 1998; Sperling 1996) consistiu de cilindro de PVC 

de 49cm de altura e !Sem de diâmetro, fechado na extremidade inferior e contendo uma tampa móvel na parte 

superior. A tampa apresenta um orifício para saída de gás (H2S, C02). A estrutura dispõem ainda de uma torneira 

localizada na parte inferior do reator (figura 1). O volume total é igual a 7,75L e volume útil igual a 4,751. A 

parte interna do reator encontra-se dividida, em basicamente, três partes: (1) camada suporte, contendo esferas de 

vidro, de diâmetro médio de 1 cm; (2) camada de areia, apresentando granulometria de 0,85mm a 0,053mm e 

volume de 1,51; (3) camada líquida contendo solução de sulfato de sódio 5,74g!L e acetato de sódio 5,50g/L, em 

pH 7,5. A coleta de amostras, para dosagem de sulfato, era feita pela torneira, tendo a solução que passar, 

obrigatoriamente, pela camada de areia (filtro). A temperatura do reator foi estabilizada em 33° C. 

Orificio da tampa 4 

Camada líquida ~ 

Camada de areia ~ 

Camada suporte 4 

Figura 1 - Corte transversal do reator anaeróbio de batelada 
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Dosagem de sulfato e teste qualitativo de H 2S 

O método utilizado para dosagem de sulfato foi a precipitação com cloreto de bário, seguida de leitura 

em turbidímetro (Standard Methods). 

O teste qualitativo de H2S consiste em colocar um papel de acetato de chumbo 0,2% (Otto Bier I 966) 

no orificio da parte superior do reator, de modo que o gás, ao sair, passe pelo papel. O papel de acetato de 

chumbo 0,2% nada mais é do que um papel de filtro embebido em solução de acetato de chumbo 0,2% e secado 

ú temperatura ambiente (Otto Bier I 966). Após a secagem, a presença de cor enegrecida no papel é considerada 

como resultado positivo para H2S. 

Meios de cultura 

Foi necessária a padronização dos meios de cultura, assim como do inóculo para que houvesse 

reprodutibilidade dos ensaios. A padronização do inóculo foi feita pela Densidade Óptica (DO) em 600nm 

(espectrofotômetro, UY-Yisivel) estipulada em 0,09 ± 0,01 de absorvância, o que eqüivale a um Número Mais 

Prm úvcl (NMP) de bactérias próximo a I 06 ufc/mL (unidade formadora de colônia por mL). O NMP é 

lktnminado após diluições seriadas, seguidas de inoculação em placas de petri. Após incubação de 24 horas, a 

3\'"( ·. cm câmara de anaerobiose, conta-se as colônias da placa que contiver de 30 a 300 colônias e multiplica-se 

o ';dor encontrado pelo fator de diluição (Soares, 1987). A temperatura média para os testes foi de 33°C e foram 

mantidas condições de anaerobiose para o cultivo (Eh= -150mV). Todos os meios de cultura e os materiais 

utilizados nos procedimentos foram autoclavados. O meio Tioglicolato é um meio rico normalmente usado para 

crescimento de bactérias anaeróbias. Sua função é acelerar o processo de crescimento das bactérias. O 

Tw!!licolato foi utilizado em várias proporções diferentes de acordo com o objetivo do ensaio (veja os meios 

ahatxo). Teoricamente, águas residuárias com uma razão DQO/S04-
2 (Demanda Química de Oxigênio/sulfato) 

igual ou maior que 0,67 contêm doadores de elétrons (redutores) suficientes para que as BRS removam todo o 

sulfato do meio. Isto porque a matéria orgânica doa 8 elétrons para cada molécula de sulfato e apenas 4 elétrons 

para cada molécula de oxigênio. Desta forma, pode se dizer que 2 moi de 0 2 recebe a mesma quantidade de 

elétrons que I moi de S04-
2

. Isto equivale a 0,67g de 0 2 por grama de S04-
2

, resultando na razão DQO/S04-
2 

igual a 0,67. (Lens 1998; Silva A.J. 2001; Yossoughi 2002). Com base na razão DQO/S04-
2

, na estequiometria 

de reação do sulfato com o acetato e na necessidade de manter o sulfato em altas concentrações (fato r seletivo) 

utilizou-se uma solução contendo 5g/L de sulfato e 5g/L de acetato. O acetato é utilizado, neste caso, como fonte 

de carbono e doador de elétrons e o sulfato como aceptor de elétrons. 

Meios de cultura: 

a) solução de sulfato de sódio 5,74g/L e acetato de sódio 5,50g/L + 7,5% de meio fluido Tioglicolato (v/v): 

usado em ensaios de pH; 

b) solução de sulfato de sódio 5,74g/L e acetato de sódio 5,50g/L + 2% de meio fluido Tioglicolato (v/v): 

usado para padronizar o inóculo; 

c) 50% solução de sulfato de sódio 5,74g/L e acetato de sódio 5,50g/L + 50% de meio fluido Tioglicolato 

(v/v) + 1,5% de ágar (m/v)- meio sólido: usado na identificação, contagem e manutenção de colônias; 
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d) solução de sulfato de sódio 5, 74g/L. acetato de sódio 5,50g/L, nitrato de sódio I g/L e fosfato de potássio 

di básico I g/L - meio mínimo: simula condições encontradas em sedimentos permanentes (anaeróbios) de 

corpos d'úgua (Esteves 1998). 

O meio mínimo foi testado em pH de 8,3 (pH normal da solução) a 5,6 (pH mais ácido em que foi 

verificado o crescimento das BRS, em questão) . Além de simular condições encontradas em sedimentos 

permanentes (anaeróbios) de corpos d'água, o meio mínimo é uma alternativa para crescimento das redutoras de 

sulfato em ambiente não estéril, ácido e com temperatura ambiente, uma vez que, nestas condições o meio 

Tioglicolato favorece o crescimento de leveduras. 

Teste da catalase 

Catalase é a enzima que catalisa a reação: 

(I) 

O teste da catalase consiste em colocar em uma lâmina de vidro uma gota de água oxigenada 10 

volumes em contato com um raspado de colônia. Para obter o raspado de colônia basta utilizar uma alça de 

platina. Quando o resultado é positivo, ocorre liberação de bolhas de oxigênio. 

Série Bioquímica 

Uma série de tubos contendo tipos diferentes de meios de cultura são inoculados com auxilio de uma 

alça de platina. Após incubação por 48 horas, a 33°C, verifica-se as alterações de cor, turbidez e/ou produção de 

gás nos tubos. Os meios utilizados foram o citrato, a lactose, a glicose e a uréia. O citrato, a lactose e a glicose 

são fontes de carbono e a uréia é fonte de nitrogênio. O consumo de citrato é considerado positivo quando o meio 

passa de verde para azul. Lactose e Glicose positivas passam de vennelho para amarelo. E no caso da glicose, 

ainda pode ser verificada a produção ou não de gás. O meio contendo uréia, quando positivo, muda de amarelo 

para vennelho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Reato r 

O pH influencia na liberação de H2S (g). Este gás começa a ser liberado em pH próximo a 6,5 e tem sua 

produção aumentada com a acidificação do meio. Isto foi verificado no reator através do teste qualitativo de H2S. 

A presença de ácido sulfidrico é indicativo de redução de sulfato pelas BRS. Mas, em pH próximo à neutralidade 

ou alcalino, pode ocorrer redução de sulfato sem liberação de H2S (g). Neste caso, o produto da redução 

encontra-se na fomm de Hs· ou s ·2. Estes produtos podem formar sulfetos metálicos quando em presença de 

metais . A redução de sulfato em pH 7,2, no reator, foi de aproximadamente 20% em 10 dias e houve 

alcalinização do meio, uma vez que, o pH aumentou de 7,2 para 7,8. 
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Isolamento e caracterização das BRS 

Após o procedimento descrito no tópico "Meios de cultura", deu-se inicio ao isolamento e 

caracterização das BRS. O isolamento das BRS foi feito cm meio sólido e apresentou dois tipos de colônias, uma 

transparente e irregular (isolado T.l) c outra branca e redonda (isolado B.R). A realização da Coloração de Gram 

demonstrou a presença de bastonetes Gram negativos (T.I.) e cocos Gram positivos (B.R.). Tanto os bastonetes 

quanto os cocos foram submetidos a testes da série bioquímica ( citrato, lactose e g licose como fontes de carbono; 

e uréia como fonte de nitrogénio) c ao h:sh: da Lltai ;ISL' . Os b;1stonl'tcs (iram negativos (i><•l.id,,, I I 1 L''", , ,,'" 

Gram positivos (isolados B.R.) apresentaram os Sl'gumtes resu ltados: citrato, lactose c g\ 1cosc positivas cumu 

fontes de carbono, urease negativa ( não usa uré ia como fonte de nitrogénio) c catabsl' positiva (as BRS 

apresentam tolerância ao oxigénio). 

O crescimento das bactérias l'lll meio líquido é avaliado pela presença de 1un ;H;;\o. h1:1 1urvaç:lo c 

medida em espectrofotômetro UV - Visi,·cl. utilizando um comprimento de onda 1k (,oollln < 1 IL' sttltado do 

crescimento (turbidez) é representado pela sigla DO (Densidade Óptica) e o sc·u ';iiPt ,. , , · ' dirctamenk 

relacionado à absorvância, ou seja, quanto maior o valor de DO, em absun·;inua . 111.11•" , · ncscimc·n· · 

bacteriano. O meio sulfato-acetato, acrescido de 7.5% (v/v) de Tioglicolato apn:scn1a 11111 J'll • · .. :\ a 6,9 c ! 

utilizado como meio padrão para ensaios de pH devido ao crescimento rúpido (24 horas) 1L1 ' h;l, '• • :.1' L' ao va! 

elevado de DO (D024h= 0,250 Abs) que legitima os ensaios . Os ensaios realizados L'lll III• ,, · 7.5% d 

Tioglicolato, demonstraram que a eficiência da redução de sulfato está intimamente ligad;1 ao pi I 1111portank 

observar, na tabela I, a relação das DO médias de 48 horas da cultura mista e dos isolados T.l c· H 1\ cum as 

porcentagens médias de consumo de sulfato nos respectivos pH. Esta observação permite salientar a ínlluc·J,, 1:1 da 

acidez sobre o decréscimo do número de bactérias e sobre o aumento do consumo de sulfato. o~ nl c' l•'' 

moderadamente ácidos apresentaram maior consumo de sulfato que os meios com pH próximo à nl'utraiJLbck. 

apesar do crescimento das bactérias ter diminuído (ver tabela I). 

Tabela 1 -Comparação entre as D048h médias dos isolados T.I. e B.R c da cultura mista, em seus 
respectivos pH, e as porcentagens médias de consumo de sulfato em 48 horas de incubação a 33°C. 

pH D04sh do D04sh do D048h da % média de consumo de so4_2-

isolado T.I isolado B.R cultura mista em 48horas · 

6,9 0,92 0,70 0,96 I 

6,1 0,50 0,55 0,60 8 

5,9 0,34 0,24 0,33 15 I 

-

O pH é um dos fatores limitantes mais importantes no que se refere ao crescimento das BRS (Elliot, 

1998; Küsel, 200 I; White, 1997). Testou-se o crescimento das BRS numa faixa de pH de 6,9 a 3,5 em meio 

7,5% de Tioglicolato, tanto em cultura mista quanto nos isolados T .I. e B.R .. Em pH 5,6 a cultura mista e os 

isolados T.l. e B.R. apresentaram uma D048h média de O, I 00 (I 06 ufc/mL). O pH 5,6 foi o limite de acidez que 

as BRS Gram negativas suportaram, nas condições experimentais do presente trabalho. As redutoras de sulfato 

mais resistentes são as Gram positivas, crescendo em meio 7,5% de Tioglicolato com pH igual a 5,3 e em meio 

mínimo com pH igual a 8,3 (figura 2). 
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Foi feita uma curva de crescimento das BRS em meio mínimo (pH = 8,3) para avaliar o comportamento 

destes microrganismos neste meio sintético composto de sulfato de sódio 5,74g/L, acetato de sódio 5,50g/L, 

nitrato de sódio I giL e fosfato de potássio di básico lg/L. Dentre os componentes do meio, os ortofosfatos 

(PO/, HPo4·2, H2P04·, H3P04), são fontes de fósforo prontamente disponíveis para o metabolismo biológico, 

sendo o HP04"
2 mais comum no meio ambiente em pH próximo à neutralidade (Sperling, 1996). O acetato é uma 

fonte de carbono, encontrado em condições anaeróbias, ou seja, em processo final de decomposição da matéria 

orgânica e o nitrato é uma fonte de nitrogênio, presente em condições anóxicas (Eh variando de +50 a -50mV). 

Este meio minimo simula condições encontradas em sedimentos permanentes (anaeróbios) de corpos d' água. 

Verificou-se que apenas os isolados B.R. (BRS Gram positivas) cresceram neste meio. Isto demonstra a 

capacidade, destas bactérias, de utilizar acetato como fonte de carbono e o nitrato como fonte de nitrogênio. O 

meio mínimo, apesar de ser uma alternativa para o crescimento das redutoras de sulfato em ambiente não estéril, 

ácido e e!D temperatura ambiente, apresenta três inconvenientes em relação ao meio Tioglicolato 7,5%: (1) o 

nitrato é reduzido preferencialmente ao sulfato (Sperling 1996); (2) o HP04•
2 pode formar compostos insolúveis 

com alguns metais (Esteves 1998); (3) as BRS Gram negativas não apresentaram, no estágio de adaptação do 

presente trabalho, crescimento neste meio. Para acompanhar o crescimento dos isolados B.R. em meio mínimo, a 

turvação do meio foi medida durante alguns dias utilizando um espectrofotômetro (D.O. de 600nm). O resultado 

das medidas de turbidez encontra-se na figura abaixo. 

rJl 0,25 ..,---------....... ,..,.,.,....,.------..., 
~ 
~- 0,2 
~ E 
~ .50,15 
..... o 
c \O 6 o 0,1 
·<:;e 
~ 0,05 - ~ 

""' u 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Dias 

Figura 2- Curva de crescimento do isolado B.R.(BRS Gram positiva) em meio mínimo (pH = 8,3) 

Esta figura permite observar que o crescimento do isolado B.R. é relativamente lento no meio mínimo (9 

dias), porém as bactérias tendem a entrar em equilíbrio, mantendo a população estável por mais de 40 dias. 

CONCLUSÃO 

Apesar de serem classificadas como anaeróbias estritas (potencial redox em tomo de -100m V), as BRS 

apresentam tolerância ao oxigênio devido à presença da enzima catalase, o que permite o seu manuseio em 

aerobiose. A eficiência na redução do sulfato e o crescimento das BRS estão dirctamente relacionados com o pH. 

O pH moderadamente ácido (5,9 a 5,6) aumenta o tempo necessário para obtenção da DO padrão de 0,09 ± 0,01 

o que equivale a I 06 ufc/mL (NMP), porém, favorece a redução de sulfato. As BRS Gram Positivas são mais 

resistentes a diminuição do pH e também menos exigentes quanto ao meio nutricional. O meio mínimo, ao 

contrário do meio Tioglicolato, não favorece a biodiversidade, ou seja, é um meio seletivo para as Gram 
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positivas. A ap licação das BRS em processo final (polimento) de tratamento de águas ácidas de minas é 

promissor, uma vez que, estas bactérias (isolado B.R.) são capazes de crescer em um meio sintético que simula 

uma condição real onde os efluentes são moderadamente ácidos, ricos em sulfato, pobres em nutrientes. Ensaios 

estão sendo direcionados para utilização de BRS na redução de sulfato de efluentes em não conformidade com a 

legislação. 
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