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RESUMO  

 

MATOS, Guilherme Inocêncio. Avaliação da comunidade microbiana cultivável e 
atividade biodegradadora na biorremediação de solos contaminados com diesel 
B5 e biodiesel (B100). 2016. 233 f. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 

No Brasil, tem sido crescente o acréscimo de biodiesel ao diesel, nos últimos anos. Tal medida, 
além de reduzir as emissões de poluentes, restringe a dependência de petróleo - ainda o 
principal componente da matriz mundial de energia, e contribui positivamente no saldo da 
balança comercial brasileira. No período de 2010 a 2014, o diesel comercializado nos postos 
pelo Brasil possuía 5% de biodiesel e 95% de diesel (B5). Atualmente, ocorre a circulação de 
diesel B8 e, até o fim de 2017, está previsto o uso da blenda B10. Apesar das vantagens 
associadas à substituição parcial do diesel pelo biodiesel, ainda não se tem o devido domínio 
quanto à destinação final dessas blendas e do biodiesel puro (B100), ou mesmo os impactos 
tóxicos no ambiente. Ainda mais, se for considerado que o escoamento da produção no 
território nacional é fundamentalmente feito por modal rodoviário, empregando veículos do ciclo 
diesel. Sendo assim, o presente estudo busca contribuir para a caracterização do perfil de 
(bio)degradação por Atenuação Natural Monitorada (ANM) de solo franco-argiloso, 
característico da região Sudeste, artificialmente contaminado com diesel B5 ou biodiesel 
(B100), denominados ensaios EXPB5 e EXPB100 respectivamente, em diferentes 
profundidades. Os ensaios foram conduzidos em sistema de PVC (10 cm de diâmetro e 60 cm 
de altura), por 60 dias, à temperatura ambiente, sendo o solo contaminado com 10% (v/m) do 
combustível e a umidade controlada em 20%. As análises de Cromatografia Gasosa com 
Detector de Ionização em Chama (CG/DIC) mostraram que os maiores percentuais de 
biodegradação ocorreram nas camadas superficiais do solo. Em EXPB100, estes valores foram 
de aproximadamente 60% para ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAG), enquanto que em 
EXPB5 foram de 30% para EMAG e 12% para hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP). Na 
região de maior profundidade (60 cm), a biodegradação de EMAG foi de 15% e 40% em 
EXPB5 e EXPB100, respectivamente, não sendo detectada redução de HTP. A participação 
microbiana biodegradadora foi acompanhada pela atividade desidrogenásica e por métodos de 
cultivo, que mostraram biomassa bacteriana superior àquela inicial do solo virgem e 
praticamente constante ao longo do ensaio e das profundidades em EXPB5, em detrimento ao 
observado em EXPB100, onde houve decréscimo com aumento da profundidade. A 
caracterização molecular por fingerprinting de DNA demonstrou uma estruturação das 
comunidades bacterianas cultiváveis distinta em cada microcosmo, influenciada principalmente 
pelo combustível. Assim, Arthrobacter sp. e Burkholderia sp. foram identificadas distintamente 
em EXPB5 e EXP100, respectivamente. Com relação à microbiota fúngica, as principais 
populações potencialmente biodegradadoras encontradas foram de Talaromyces pinophilus e 
Fusarium solani. Contudo, o gênero Penicillium - especificamente P. citrinum - se mostrou 
particularmente importante na biodegradação do B5, enquanto que Cladosporium - espécie C. 
parangustum -, do B100. A participação de leveduras também foi verificada, principalmente no 
EXPB5, em particular, Aureobasidium sp. e Cryptoccocus sp. A ANM dos solos contaminados 
resultou em redução da ecotoxicidade pelo ensaio de mortalidade com minhocas (Eisenia 
fetida) em toda a extensão da coluna (5 e 60 cm), de maneira mais acentuada no EXPB100. Os 
resultados obtidos demonstram que a biorremediação do solo contaminado com B5 ou B100 
por ANM ocorre satisfatoriamente até 60 cm de profundidade, mediada por fungos e bactérias 
nativos. Porém, a biodegradabilidade de HTP e EMAG é prejudicada quando apresentados em 
blenda. A descrição mais aprofundada das espécies microbianas presentes no processo, assim 
como o emprego de cepas individuais ou em consórcio aqui descritas, poderá auxiliar no 
desenvolvimento de estratégias mais eficientes para a remoção destes contaminantes em 
ambientes. 
 
Palavras-chave: Biorremediação. Atenuação Natural Monitorada (ANM). Biodiesel. Blenda 
Diesel/Biodiesel. B5. 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

MATOS, Guilherme Inocêncio. Evaluation of the cultivable microbial community 
and biodegradation activity in the diesel B5 and biodiesel (B100) contaminated 
soil bioremediation. 2016. 233 f. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

Brazil has been increasing biodiesel addition to diesel in recent years.Such action can decrease 
oil dependency -even the main component of the global energy landscape - in addition to 
reduce pollutants emissions, and contributes positively to the Brazilian trade balance. Between 
2010-2014, all the diesel commercialized at brazilian gas stations had 5% biodiesel and 95% 
diesel (B5). Currently, there is the diesel B8 circulation and by the end of 2017 is expected to 
establish the B10 blend use. Despite the advantages associated to partial substitution of diesel 
by biodiesel, there is not appropriate knowledge about the environmental fate of these blends 
and pure biodiesel (B100) yet. Furthermore, if it is considered that the production flow in the 
national territory is primarily based on highways, employing diesel-powered vehicles. Therefore, 
this study aims to contribute to the (bio)degradation profile characterization of the diesel B5 or 
biodiesel (B100) contaminated clay loam soil (typical of brazilian Southeast region) intrinsic 
bioremediation, at different depths. These assays were so-called EXPB5 and EXPB100. All the 
experiments were carried out in PVC system (10 cm diameter and 60 cm depth) for 60 days at 
room temperature. The soil was contaminated with 10% (v/w) of fuel and moisture controlled at 
20%. The gas chromatographic-flame ionization detector (GC/FID) analysis showed that the 
highest biodegradation percentage have occurred at the superficial soil layers. These values 
were approximately 60% for fatty acid methyl esters (FAME) in EXPB100, while in EXPB5 were 
30% for FAME and 12% for TPH (total petroleum hydrocarbons). At the deepest region (60 cm), 
the FAME biodegradation was 15% and 40% for EXPB5 and EXPB100, respectively; and it was 
not detected TPH reduction. The microbial biodegradation participation was monitored by 
dehydrogenase activity and culture methods. They have shown bacterial biomass higher than in 
the pristine soil and almost constant throughout all the assay long and soil layers in EXPB5, 
instead of EXPB100 observation where there was a decrease while the depth increases. 
Molecular characterization by DNA fingerprinting method has demonstrated a distinct structure 
of cultivable bacterial communities in each microcosm, influenced mainly by fuel. Thereby, 
Arthrobacter sp. and Burkholderia sp. have been identified exclusively in EXPB5 and EXP100, 
respectively. Regarding to the fungal microbiota, the main putatively biodegraders populations 
reported were Talaromyces pinophilus and Fusarium solani. However, Penicillium genus- 
specifically P. citrinum- was particularly important for B5 biodegradation, whereas Cladosporium 
- C. parangustum species- for B100. The yeast participation was also observed, especially in 
EXPB5, notably Aureobasidium sp. and Cryptoccocus sp. The contaminated soils intrinsic 
bioremediation outcome was the ecotoxicity reduction by the redworms (Eisenia fetida) mortality 
essays, throughout the column (5 and 60 cm), more pronounced in EXPB100. The obtained 
results demonstrate that the intrinsic bioremediation of B5 and B100 contaminated soil could 
occurs satisfactorily up to 60 cm deep, mediated by autochthonous fungi and bacteria. 
However, the HTP and EMAG biodegradability is impaired when they are presented in blend. A 
further description of the microbial species involved in the process, as well as the employment 
of individual or consortium strains described herein, may assist the development of more 
effective strategies for removing these contaminants in environments. 
 
Key words: Intrinsic bioremediation. Biodiesel. Diesel/Biodiesel Blend. B5.  
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CAPÍTULO I 

 

1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A população mundial vem apresentando um intenso crescimento desde o final 

da Segunda Guerra Mundial, em consequência primordialmente da alta taxa de 

natalidade em alguns países e da maior longevidade do homem, principalmente nos 

países industrializados. Nestes últimos, o fenômeno de consumo tem crescido 

fortemente, estimulando cada vez mais a produção global de bens de consumo 

(PENNA, 1999). Atualmente, a população mundial ultrapassa 7 bilhões de 

habitantes, com forte impacto na produção de bens e no consumo, por mais que se 

esteja passando por uma crise de desaceleração econômica.  

Em geral, os hidrocarbonetos do petróleo são a base para a produção de 

bens de consumo (IEA, 2008). Além disso, ainda atualmente, a maior parte de toda a 

energia consumida no mundo provém do petróleo, uma fonte limitada e não 

renovável. Contudo, se por um lado o avanço tecnológico gerou maior conforto e 

melhores condições de vida nos centros urbanos, por outro, o uso desenfreado dos 

derivados de petróleo tem sido uma das principais causas de problemas ambientais, 

devido à toxicidade de seus constituintes. 

Petróleo e derivados podem trazer grandes riscos para o meio ambiente 

desde o processo de extração, transporte, refino, até o consumo. Danos ambientais 

de grande amplitude ocorridos durante o transporte de combustíveis, como 

vazamentos em grande escala de oleodutos e navios petroleiros, têm sido 

registrados e amplamente divulgados nos diferentes veículos de comunicação. 

Porém, levantamentos realizados pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) mostram que os postos de combustíveis são as mais frequentes 

fontes de poluição do solo e de água subterrâneas, em virtude do vazamento 

constante de pequenos volumes de combustíveis em tanques de armazenamento e 

tubulações (CETESB, 2015). Nesse contexto, a utilização de matrizes energéticas 

baseadas em petróleo tem sido apontada com uma das principais causas das 

alterações climáticas que vêm ocorrendo no planeta. 
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Os reflexos globais da poluição ambiental tem imposto a adoção de medidas 

para seu combate, sobretudo buscando o desenvolvimento de tecnologias 

ambientalmente favoráveis. A adoção de novas matrizes energéticas em substituição 

ao petróleo tem apresentando destaque nesse cenário, o que tem motivado a 

crescente pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e o uso de energias oriundas de 

fontes renováveis, igualmente eficientes e com impacto ambiental reduzido 

(VIANNA, 2006). Algumas das mais promissoras alternativas de interesse mundial 

são os combustíveis obtidos a partir de biomassa vegetal, como é o caso do 

bioetanol e do biodiesel (RATHMAN et al., 2005). 

O biodiesel se insere nessa nova matriz energética de maneira bastante 

promissora, posto que, além de permitir a economia de divisas por conta da 

diminuição da necessidade de importação de petróleo e óleo diesel, pode ser obtido 

a partir de biomassa renovável. Esse combustível é produzido principalmente pela 

transesterificação de óleos vegetais ou gorduras animais, e tem suscitado vantagens 

do ponto de vista ambiental, tais como queima mais limpa, maior potencial de 

biodegradabilidade e menor toxicidade ambiental (SUAREZ et al., 2007). Desponta, 

assim, como um potencial substituto do diesel mineral, em princípio parcialmente. 

Nesse cenário, o Brasil tem criado as condições para alavancar o programa 

de biodiesel, cuja utilização no Brasil foi inicialmente proposta no final da década de 

70, porém, somente inserida na matriz energética brasileira com a criação do 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), em 2004, e do marco 

regulatório (BRASIL, 2005a), que determinou a adição gradativa de biodiesel ao óleo 

diesel veicular comercializado no país, passando a ser denominado Diesel B. A Lei 

previu a inserção gradativa do biodiesel, primeiramente voluntária e, posteriormente, 

compulsória de 2% (v/v) – B2, passando para 5% (v/v)- B5, a partir de 2013 (FARIA, 

2007). Como a meta de 5% foi alcançada antes do ano previsto e o Brasil apresenta 

crescente capacidade produtiva, desde novembro de 2014, conforme disposto pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP) - órgão 

regulador do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e 

de biocombustíveis, em todo o território nacional -, o diesel circulante passou a ser 

acrescido de 7% (v/v) de biodiesel (ANP, 2015). A expectativa do setor é que o 

percentual do biodiesel adicionado ao diesel fóssil alcance 20%, no transporte 

coletivo urbano em grandes cidades e regiões metropolitanas, o chamado B20 
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Metropolitano, o que, além de atender à balança comercial brasileira, contribuiria 

para reduzir os efeitos da poluição atmosférica nos grandes centros. Para o 

momento, já se encontra em vigor a Lei nº 13.033/2014 (BRASIL, 2014) que já 

estabeleceu 8% de adição obrigatória de biodiesel no diesel e regulamenta que até 

24/9/2017 esse percentual deve alcançar 10%. 

O biodiesel apresenta fundamental importância no cenário nacional, tanto 

para o transporte de cargas quanto de passageiros, visto que o principal modal para 

ambas as atividades é o rodoviário, com veículos automotores de grande porte 

(ônibus e caminhões) do ciclo diesel (CNT, 2013). Por essa razão, desde 2000, o 

óleo diesel tem sido o derivado de petróleo mais consumido no país (BONFÁ, 2011). 

O intenso tráfego desses veículos, em associação às legislações vigentes 

supracitadas, potencializa o transporte e armazenamento de grandes volumes de 

óleo diesel e biodiesel nas distribuidoras regionais, onde são feitas as misturas 

(blendas diesel/biodiesel), que então seguem para o abastecimento dos postos de 

combustíveis, em todo o território nacional. Dessa forma, o biodiesel e suas blendas 

com o diesel também estão sujeitos aos mesmos tipos de acidentes comumente 

associados à indústria do petróleo, o que pode comprometer o ambiente, com 

poluição de solos e/ou águas (superficiais e subterrâneas). 

Os solos, mesmo aqueles sem histórico de contaminação, podem apresentar 

comunidades microbianas, compreendendo espécies com capacidade de 

metabolizar alguns dos compostos poluentes. A microbiota nativa do solo pode 

promover a mineralização do contaminante ou a sua degradação parcial, gerando 

subprodutos de menor, maior ou igual grau de toxicidade (SINGH; KUHAD; WARD, 

2009). Porém, dependendo do nível de recalcitrância da substância química de 

origem antrópica, a ocorrência dessa biodegradação autóctone no solo pode não ser 

suficiente para mitigar o poluente ou, pelo menos, reduzir o seu nível para valores 

seguros, ou mesmo para que sejam alcançadas concentrações seguras à 

manutenção da vida nos ecossistemas. Torna-se, dessa forma, necessária a adoção 

de outras estratégias de remediação, cuja aplicação dependerá de vários fatores a 

serem bem definidos, como as características do poluente e do sítio contaminado. 

Existem diferentes estratégias para aumentar a eficiência na remoção de 

hidrocarbonetos derivados do petróleo e biocombustíveis em ambiente impactado, 

compreendendo tecnologias químicas (extração química, desalogenação e 
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separação eletrocinética), físicas (soil vapour extraction, air stripping e air sparging) 

e biológicas. Estudos em laboratório e em campo têm demonstrado que a 

remediação através de processos biológicos usando micro-organismos, denominada 

biorremediação, é eficiente, segura e menos prejudicial ao ambiente 

comparativamente às outras tecnologias citadas (CRAWFORD; CRAWFORD, 1996; 

SINGH; KUHAD; WARD, 2009). Biorremediação pode ser definida como a 

transformação de contaminantes pela ação de micro-organismos, com capacidade 

de metabolizar tais compostos como fonte de carbono, com geração de produtos 

que podem ser menos tóxicos ao ambiente ou de mais fácil remoção.  

A biorremediação pode ser empregada através de diferentes técnicas para 

solos impactados, dentre elas a Atenuação Natural Monitorada (ANM), bioventilação, 

compostagem, landfarming, biopilhas, além de estratégias que agregam 

intervenções de maneira a tornar o processo de biodegradação mais eficiente, tais 

como o bioestímulo e o bioaumento. No primeiro, buscam-se adequar os fatores 

nutricionais e/ou ambientais para promover um maior crescimento microbiano e, 

consequentemente, maior atividade de biodegradação como variações na 

temperatura, no grau de aeração e na concentração de fertilizantes. Já o 

bioaumento utiliza um acréscimo de populações microbianas autóctones ou exóticas, 

sabidamente degradadoras do contaminante (ou mesmo geneticamente 

modificadas), de forma a buscar maior eficiência na degradação do poluente 

(ALEXANDER, 1999). Entretanto, a adição de micro-organismos, principalmente 

aqueles alterados geneticamente, pode ocasionar distúrbios nas condições de 

equilíbrio. Sendo assim, a aplicação dessa metodologia pode encontrar limitações 

legais, como ocorre no Brasil. A escolha da metodologia a ser utilizada, assim como 

o local de sua aplicação (in situ ou ex situ) depende, principalmente, da capacidade 

técnica e da caracterização da área contaminada, com relação à microbiota e à 

natureza e concentração do contaminante. 

A ANM envolve, primordialmente, o monitoramento de parâmetros físico-

químicos, assim como da ação da microbiota existente no ambiente na 

metabolização do poluente. Trata-se de uma técnica simples, em geral lenta, que 

não necessita de procedimentos de intervenção para promover a redução da 

toxicidade da massa de poluente contaminante do solo. Entretanto, são necessárias 

condições ambientais adequadas, principalmente a presença de micro-organismos 
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nativos capazes de degradar os compostos contaminantes (ALEXANDER, 1999; 

BAPTISTA, 2007).   

Pouco ainda se conhece sobre os possíveis impactos ambientais que os 

vazamentos ou derramamentos da mistura óleo diesel/biodiesel podem acarretar aos 

ecossistemas. A biodegradabilidade dos combustíveis derivados de petróleo é 

comprometida pela presença de compostos recalcitrantes ao ataque microbiano, 

estando as velocidades de biodegradação relacionadas com a estrutura química do 

composto (KUHAD; GUPTA, 2009).  

Em comparação ao diesel, o biodiesel, por ser um composto de baixa 

complexidade estrutural, tem sido apontado como mais susceptível à degradação 

por ação microbiana (FERNÁNDEZ-ALVAREZ et al., 2007). Entretanto, ainda são 

necessários estudos mais aprofundados para um entendimento satisfatório dos 

possíveis impactos ambientais aos ecossistemas causados por vazamentos ou 

derramamentos do biodiesel puro, assim como em blendas diesel/biodiesel, em uso 

e a serem empregadas futuramente. Na literatura, ainda são escassas as 

informações acerca dos processos de biorremediação desses combustíveis, 

principalmente em relação às populações microbianas envolvidas, tempo de 

biodegradação e condições ambientais favoráveis. 

Alguns estudos merecem destaque como a observação do estímulo à 

biorremediação pela adição de biodiesel ao diesel (PASQUALINO; MONTANÉ; 

SALVADÓ, 2006; TAYLOR; JONES, 2001). Ainda, segundo Cyplik et al. (2011), 

quanto maior a adição de biodiesel na mistura do combustível, maiores serão as 

taxas de biodegradação. Os ensaios foram realizados com a inoculação de um pool 

de linhagens bacterianas, previamente isoladas de áreas contaminadas, em frascos 

Erlenmeyers contendo diferentes blendas diesel/biodiesel em meio de cultivo 

apropriado. Em contrapartida, outros estudos não conseguiram confirmar o 

incremento da biodegradação de Hidrocarbonetos Totais do Petróleo (HTP) pela 

adição de biodiesel, embora seja reportada a maior interação da microbiota dos 

ecossistemas com os constituintes do biodiesel (ésteres de ácidos graxos) do que 

com HTP (LISIEKI et al., 2014). Portanto, o biodiesel seria preferencialmente 

degradado. 

Nesse contexto, o presente trabalho buscou contribuir para caracterizar o 

perfil de (bio)degradação de Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos (EMAG) 
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componentes do biodiesel e de hidrocarbonetos totais e alifáticos em associação a 

EMAG (blenda B5), em distintas profundidades. Também se procurou avaliar a 

participação da microbiota cultivável (grupos bacterianos e fúngicos) envolvida no 

fenômeno de ANM, em função dos contaminantes, da profundidade em tempos 

distintos. Por fim, os solos após ANM foram avaliados por testes ecotoxicológicos.  

Cabe ressaltar a lacuna de publicações neste tema, e que não foram 

encontrados artigos que abordem o tema de forma tão ampla. Logo, pretende-se 

contribuir para o melhor entendimento da atividade da microbiota nativa em 

ecossistemas terrestres contaminados por blendas diesel/biodiesel e dar suporte 

para definir as estratégias de ação. Como já mencionado, as condições de 

bioaumento podem ser intensificadas com a utilização mais precisa de espécies e 

nos momentos adequados. De forma semelhante, os estímulos corretos, definidos 

de acordo com o conhecimento do metabolismo inerente aos grupos descritos, 

poderão possibilitar uma melhor condução de técnicas envolvendo bioestímulo. Tais 

aprimoramentos nas condições de bioaumento e bioestímulo também poderão ser 

utilizados em conjunto, de modo a possibilitar processos ainda mais eficientes, 

baratos e seguros ambientalmente.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Avaliar a (bio)degradação e a participação das populações microbianas 

(bacterianas e fúngicas) nativas na biorremediação por Atenuação Natural 

Monitorada (ANM) de solo franco-argiloso artificialmente contaminado com biodiesel 

puro (B100) e mistura diesel/biodiesel (B5), em diferentes profundidades por um 

período total de 60 dias, em ensaios de laboratório. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Determinar os percentuais de (bio)degradação dos ésteres metílicos de 

ácidos graxos (EMAG) componentes do biodiesel (B100) e de hidrocarbonetos totais 
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de petróleo (HTP) e EMAG conjuntamente presentes no diesel B5, nas camadas 

superficial (5 cm), intermediária (30 cm) e mais profunda (60 cm), nos microcosmos. 

 Avaliar a atividade desidrogenásica no solo virgem e nos microcosmos ao 

longo do tratamento. 

 Caracterizar e quantificar a comunidade microbiana heterotrófica cultivável 

nos combustíveis contaminantes e no solo virgem utilizados no preparo dos 

microcosmos. 

 Identificar o perfil de distribuição dos gêneros microbianos das biomassas 

fúngicas e bacterianas nos solos contaminados com B5 e B100, nas diferentes 

profundidades, em 30 e 60 dias, por cultivo em aerobiose e anaerobiose. 

 Comparar os perfis moleculares por PCR-DGGE da comunidade bacteriana 

cultivável dos solos contaminados após 60 dias de experimento. 

 Avaliar a densidade relativa de gêneros e identificar espécies prevalentes, 

na microbiota fúngica cultivável, dos solos contaminados com B5 e B100, nas três 

profundidades, em 30 e 60 dias. 

 Definir a toxicidade dos solos contaminados após 60 dias do processo 

ANM pelo teste de mortalidade de minhocas (Eisenia fetida). 

 

 

  



29 

 

CAPÍTULO II 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 BIODIESEL: INSERÇÃO NA MATRIZ ENERGÉTICA 

 

A demanda mundial de energia projetada até 2030 deverá apresentar 

crescimento médio de 1,7% ao ano, com previsões de ultrapassar 18 bilhões de 

toneladas equivalentes de petróleo1 (tep) (MUSSA, 2003). Para fins comparativos, 

em 2002, o consumo mundial de energia foi de 10,5 bilhões de tep. 

A análise prospectiva indica também que, até 2030, o crescimento econômico 

mundial ainda estará fortemente atrelado a fontes de energia derivadas de petróleo. 

Assim sendo, os combustíveis fósseis responderão por 90% da demanda mundial, o 

que leva a um cenário futuro preocupante, se considerada a variação do preço do 

petróleo, uma das commodities mais influentes na participação da crise financeira 

mundial (MURTA, 2008). Deve-se levar em consideração, ainda, que as reservas de 

petróleo são limitadas, e os efeitos deletérios que as emissões resultantes da 

combustão de fontes energéticas de origem fóssil causam aos seres vivos e ao 

ambiente. 

A demanda mundial por biocombustíveis teve o maior crescimento na última 

década, com previsões futuras de consumo crescente. Em 2005, a produção 

mundial de biocombustíveis foi de 20 milhões de tep, o dobro do que foi produzido 

em 2000 (ANP, 2012). Segundo a Agência Internacional de Energia, o valor 

estimado de produção de biocombustíveis em 2030 será de cerca de 120 milhões de 

tep, embora, grande parte do aumento de produção esteja amparado por políticas 

governamentais de subsídios e incentivos fiscais (SANTANGELO; RODRIGUES; 

SZKLO, 2010).  

Na tentativa de minimizar os riscos de escassez de energia, tem-se buscado 

a diversificação da matriz energética, principalmente com o uso de combustíveis de 

origens renováveis, quer para reduzir a demanda de petróleo, quer para substituí-la 

                                                
1
 Tonelada equivalente de petróleo (tep, em inglês, tonne of oil equivalent, toe) é uma unidade de 

energia utilizada para comparação do poder calorífero de diferentes formas de energia com o 
petróleo. Uma tep corresponde ao calor gerado pela combustão de uma tonelada de petróleo cru, 
aproximadamente 42 GJ. 
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por outras fontes competitivas e sustentáveis (MURTA, 2008). Inúmeras pesquisas 

sugerem o uso de biomassas como fontes renováveis de energia, principalmente 

aquelas provenientes da agricultura, como combustíveis alternativos (RATHAMANN 

et al., 2005). Exemplos são os biocombustíveis derivados de matérias agrícolas, em 

especial, biodiesel, bioetanol, biogás e bio-hidrogênio. 

O principal programa mundial de biodiesel é o da Comunidade Europeia (CE), 

maior consumidor de biodiesel e, por conseguinte, de maior produção em escala 

comercial desde 1992. Em princípio, o objetivo dos países membros da CE era 

substituir 2% do diesel utilizado no setor de transporte por biodiesel até 2005, 5,75% 

em 2010, com a pretensão de chegar a 20% de substituição até 2020 (SORDA; 

BANSE; KEMFERT, 2010). A CE já possui mais de 250 plantas com capacidade de 

produção acima de 22 milhões de toneladas anuais, sendo as principais matérias-

primas utilizadas: colza (68%) e soja (15%). Ademais, pode-se verificar que os 

países de maior produção, em ordem decrescente, são Alemanha, seguida da 

França e Itália, sendo que o primeiro se destaca pela produção de biodiesel a custos 

igualitários ao diesel de origem fóssil (KLESSMANN et al., 2012). A Figura 1, a 

seguir, apresenta de maneira sumarizada as características principais dos 

programas de biodiesel dos principais países europeus supracitados, em 

comparação com o que é observado no Brasil e nos Estados Unidos da América.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Características de implantação do biodiesel em alguns dos principais países a implementá-
lo na matriz energética. 
Fonte: Adaptado de CNT (2011). 
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Dentre as atividades humanas, o setor de transporte é hoje um dos mais 

dependentes energeticamente de combustíveis. A dependência tende a crescer 

cada vez mais, visto que o aumento da população implica demanda crescente por 

transportes, sobretudo no Brasil, que tem no sistema rodoviário seu principal meio 

de transporte de passageiros e cargas.  

O território nacional conta com uma malha rodoviária pavimentada de 

210.618,8 km, registrada em 2015, por onde circulam mais de 60% de todas as 

cargas movimentadas. Com relação ao número de passageiros, as rodovias, em 

2013, serviram como vias empregadas no transporte de mais de 90 milhões de 

pessoas (BOLETIM ESTATÍSTICO, 2016). Em virtude de o modal rodoviário ser a 

principal forma de transporte, aliado à grande extensão do seu território, o Brasil se 

destaca como um dos maiores consumidores de diesel no mundo (BRASIL, 2007). 

Por isso, o óleo diesel tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico do 

país. 

No Brasil, grande parte do óleo diesel é consumida no setor de transporte, 

com participação superior a 53% (BRASIL, 2007). De 2004 a 2005, a demanda total 

de óleo diesel foi em torno de 40 milhões de litros, enquanto, pelo levantamento 

realizado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) - Plano Nacional de Energia 

2030 - seja estimado um consumo superior a 95 bilhões de litros em 2030, 

equivalente a um crescimento médio de 3,7% ao ano, desde que não haja alteração 

estrutural relevante no setor de transporte. Nesse cenário, dois pontos devem ser 

destacados: (i) o Brasil não é autossuficiente em diesel mineral, importando pouco 

mais de 7% do consumo; (ii) a combustão deste combustível implica impacto 

ambiental. Portanto, deve ser primazia para o setor de transporte a substituição dos 

combustíveis fósseis por fontes energéticas renováveis e biodegradáveis, cuja 

queima seja menos danosa para o ambiente, como biodiesel, bioetanol e bio-

hidrogênio. 

A inserção de biocombustíveis na matriz energética brasileira vem sendo 

incentivada, a exemplo de outros países, com a substituição parcial do diesel de 

petróleo pelo biodiesel. A mistura diesel/biodiesel pode ser eficientemente utilizada 

em motores a explosão e como combustível para aquecimento (MUSSA, 2003; 

MURTA, 2008; SANTANGELO; RODRIGUES; SZKLO, 2010). E aqui também o 

Brasil tem se destacado, armazenando vasta experiência na área de 
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biocombustíveis. Klessmann et al. (2012) indicam que aproximadamente 30% da 

energia total consumida oriunda de fontes renováveis é proveniente do uso de 

biomassa.  

O incentivo à produção de biodiesel no Brasil teve início em 1975, com a 

criação do Pró-Óleo (Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos), 

na época, sem nenhum tipo de subsídio fiscal. Em 1983, motivado pelo programa 

OVEG (Programa de Óleos Vegetais), começaram os testes de misturas de biodiesel 

com outros combustíveis em veículos (SINISCALCHI, 2010). Porém, somente a 

partir de 2004, foi incentivado o uso de biodiesel na matriz energética nacional. 

Segundo Mendes e Costa (2010), o emprego do biodiesel no Brasil ainda precisa 

superar uma série de desafios, sendo os de maior importância: o alto custo de 

produção em comparação ao óleo diesel; as incertezas da rota de produção a ser 

utilizada no futuro, já que a matéria-prima compete diretamente com o 

abastecimento alimentício; e, por fim, não se sabe ao certo como será o 

desempenho e a vida útil dos motores com o uso prolongado dessa mistura. 

 

2.2 ÓLEO DIESEL 

 

O diesel, nome recebido em homenagem ao engenheiro mecânico alemão 

Rudolf Christian Kral Diesel (1858-1913), é obtido a partir do processo de refino do 

petróleo (CNT, 2011). O refino consiste em uma combinação complexa de processos 

interdependentes, compreendendo, inicialmente, processos de destilação 

atmosférica com a separação de frações, que podem ser os derivados de interesse 

comercial ou servir de carga de entrada para etapas posteriores (Figura 2). Nesse 

caso, seguem-se as etapas de processamento, que podem ser físicas ou químicas, 

e de conversão, com o propósito de obter os derivados finais (CHEVRON, 2007; 

GUERRA NETO; CHIAVONE FILHO; TAMANHO, 2009).  
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Figura 2: Esquema simplificado do processo de refino, delineando algumas das frações obtidas. 
Fonte: Adaptado de Hilsdorf, Barros e Tassinari (2003). 

 

Durante o processo de refino do petróleo por destilação fracionada, são 

obtidas frações de óleo diesel leve e pesado (CNT, 2011). O óleo diesel ainda pode 

ser adicionado de outras frações, como nafta e querosene, em proporções tais que 

permitam enquadrá-lo nas especificações desejadas para o bom funcionamento dos 

motores, com o mínimo desgaste. 

O óleo diesel é a fração do petróleo composta principalmente por 

hidrocarbonetos alifáticos, com ponto de ebulição na faixa entre 200ºC e 400ºC 

(HILSDORF; BARROS; TASSINARI, 2003). É um produto inflamável, pouco volátil, 

límpido e tóxico, cujas propriedades permitem sua utilização em motores de 

combustão interna e ignição por compressão (motores do ciclo diesel), tais como: 

automóveis, furgões, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, 

máquinas de grande porte, locomotivas, navios e aplicações estacionárias, como 

geradores elétricos (CARDOSO, 2004). Portanto, este combustível é de fundamental 

importância para o Brasil, onde o transporte de cargas acontece principalmente por 

sistema rodoviário. 
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Além de hidrocarbonetos, o óleo diesel pode conter baixas concentrações de 

enxofre, nitrogênio e oxigênio, oriundos do petróleo (CARDOSO, 2004). O teor 

médio de enxofre do diesel (0,2%, m/v), o torna impróprio para uso, visto que sua 

queima resulta na emissão de anidrido sulfuroso, prejudicial à saúde e ao meio 

ambiente (CHEVRON, 2007). Porém, o aprimoramento dos processos de refino tem 

levado a obtenção cada vez mais comum de variações do diesel, principalmente 

quanto ao teor de enxofre.  

A presença de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, tais como 

compostos voláteis, alcanos (de baixa massa molecular) e naftalenos, o torna 

potencialmente fitotóxico. Em 1948, já foi verificado o aumento da fitotoxicidade na 

seguinte ordem: gasolina, querosene, diesel e óleos pesados, indicando que as 

frações leves causam menos danos às plantas do que as frações mais pesadas, 

quer pela menor toxicidade quer por serem mais voláteis, o que resulta na sua 

rápida liberação do solo (ADAM; DUNCAN, 2002). No diesel comercial, a fração 

volátil equivale de 5% a 10% do volume total. 

 

2.3 BIODIESEL 

 

O Biodiesel é um combustível derivado de fontes renováveis, próprio para uso 

em motores à combustão interna com ignição por compressão. Além disso, sua 

queima emite poluentes em níveis consideravelmente inferiores aos gerados pela 

combustão dos derivados fósseis (SUAREZ et al., 2007). 

Esse biocombustível pode ser produzido por diferentes processos a partir de 

fontes de ácidos graxos, embora nem todas viabilizem a produção comercial. Alguns 

exemplos de matérias-primas são: gorduras animais (ex.: sebo), óleos vegetais (ex.: 

soja), bem como óleos e gorduras residuais, resultantes de processamentos 

domésticos, comerciais ou industriais, tais como óleos de frituras de alimentos, nata 

sobrenadante de esgotos municipais, rica em matéria graxa, águas residuais de 

processos de indústrias pescados, de couro, entre outras. Também existem estudos 

que apontam o emprego de microalgas como possíveis fontes de matéria-prima 

(TAKAGI; KARSENO; YOSHIDA, 2006; ESCOBAR et al., 2009). 

Quimicamente, o biodiesel - combustível composto de alquil ésteres de ácidos 

graxos de cadeia longa - é comumente obtido por reação de transesterificação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulfuroso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
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ácida, básica ou enzimática; outros processos possíveis são esterificação e 

craqueamento (OLIVEIRA; SUAREZ; SANTOS, 2008). Pelo processo de 

transesterificação, os triglicerídeos, ou triacilgliceróis, constituintes de óleos vegetais 

ou gorduras animais, reagem com um álcool, geralmente metanol ou etanol, na 

presença de um catalisador ácido ou básico, com formação de ésteres (biodiesel) e 

glicerol ou glicerina como coproduto (FELIZARDO et al., 2006; LEUNG; WU; 

LEUNG, 2010; RAMOS et al., 2009; SCHUCHARDT, SERCHELI; VARGAS, 1998), 

como esquematizado na Figura 3, na qual está apresentada a reação mais 

frequentemente empregada para a produção do biodiesel a partir de óleo de soja e, 

logo abaixo desta, os principais ésteres metílicos de ácidos graxos oriundos da fonte 

empregada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Acima, representação da reação de esterificação de óleo ou gordura (triacilgliceróis ou 
triglicerídeos) para obtenção de biodiesel. [R1, R2, R3 são hidrocarbonetos de cadeia longa]. Abaixo, 
as estruturas químicas dos principais ésteres metílicos obtidos a partir do óleo de soja.  
Fonte: Adaptado de Chiaranda (2011). 
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O álcool mais utilizado é o metanol, por razões de natureza física e química 

(cadeia curta e polaridade), com formação de ésteres metílicos de ácidos graxos 

(biodiesel). No entanto, o uso de metanol faz com que o biodiesel produzido não 

possa ser considerado de origem totalmente renovável, uma vez que esse álcool é 

geralmente produzido a partir do petróleo. Exemplos de outros alcoóis que podem 

ser empregados são etanol, propanol, butanol, isopropanol e álcool amílico. O uso 

desses alcoóis resulta na geração de ésteres de qualidade superior a obtida pelo 

emprego de metanol (LEUNG; WU; LEUNG, 2010).  

Nos Estados Unidos, o metanol é usado na produção de biodiesel, 

principalmente por razões econômicas, já que seu custo é cinco vezes menor do que 

o etanol. No Brasil, o etanol é mais barato e abundante do que o metanol 

(PARENTE, 2003). Porém, a utilização de etanol tem encontrado resistência pelo 

seu caráter higroscópico, levando à formação de azeótropo com a água. Por sua 

vez, a presença de água pode levar à hidrólise dos triglicerídeos em diglicerídeos e 

mais ácidos graxos livres, enquanto, pela catálise alcalina, os ácidos graxos podem 

levar à formação de sabão (GUI; LEE; BATHIA, 2009; LEUNG; WU; LEUNG, 2010). 

Ademais, a presença de água dificulta a separação do biodiesel do glicerol, 

coproduto gerado no processo. Para contornar esse problema, uma estratégia pode 

ser a quebra da emulsão pela adição de mais glicerol ao final da reação de 

transesterificação. 

No que tange aos catalisadores, os básicos são preferenciais, porque 

conduzem a reações mais rápidas em comparação aos ácidos (LEUNG; WU; 

LEUNG, 2010). Mundialmente, os catalisadores de maior emprego são hidróxidos ou 

metóxidos de sódio e potássio, sendo o hidróxido de sódio mais usado por razões de 

ordem econômica e de disponibilidade comercial.  

Além da reação de transesterificação, reações de neutralização, purificação, 

assim como testes para controle de qualidade são necessários para a obtenção final 

do biodiesel. Por exemplo, dependendo da matéria-prima, pode haver alto teor de 

água e ácidos graxos livres. E, como anteriormente mencionado, tais reações não 

são desejáveis, uma vez que diminuem a eficiência do processo. 

A Figura 4 mostra o esquema simplificado de produção de biodiesel, a partir 

de matérias-primas com baixos e altos conteúdos de ácidos graxos livres (free fatty 

acids, FFA), e com o aproveitamento do coproduto gerado (glicerol). Nota-se que as 
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características físicas e químicas do biodiesel são semelhantes, independentemente 

da natureza da matéria-prima e do agente de transesterificação utilizado no 

processo. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Processo simplificado para a produção de biodiesel. [FFA -Free Fatty Acids, ácidos graxos 
livres].  
Fonte: Adaptado de Leung, Wu e Leung (2010). 

 

Em linhas gerais, pode-se estabelecer que o biodiesel apresenta as seguintes 

vantagens (LIU; SULFITA, 1994; KNOTHE et al., 2006): (i) provém de matérias-

primas renováveis, reduzindo a dependência pelos derivados de petróleo; (ii) é 

constituído por ácidos graxos esterificados (C16-C18), de baixa complexidade 

estrutural, portanto biodegradáveis; (iii) independentemente de sua origem, 

apresenta propriedades fluidodinâmicas semelhantes ao diesel mineral, logo não 

são necessárias bombas específicas para os abastecimentos de biodiesel, nem 

tampouco motores diferenciados para o uso da mistura diesel/biodiesel, quaisquer 

que sejam suas proporções, até 80:20; (iv) o biodiesel é completamente miscível no 

diesel mineral; (v) apresenta lubricidade importante para os motores do ciclodiesel; 

(vi) poder calorífico semelhante ao diesel de origem fóssil; (vii) não contém enxofre, 
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logo sua combustão não gera SOx, danoso para os seres vivos; (viii) apresenta alto 

ponto de fulgor, o que lhe confere manuseio e armazenamento mais seguros; (ix) o 

índice de cetano médio - um indicativo adimensional da qualidade de ignição - do 

biodiesel é 60, enquanto que a cetanagem do óleo diesel mineral varia de 48 a 52, 

sendo esta a razão pela qual o biodiesel queima melhor em motor diesel do que o 

óleo mineral; (x) a corrosividade do biodiesel neutro é zero. Essas propriedades 

indicam que o combustível fóssil e o biocombustível apresentam desempenhos e 

consumos praticamente equivalentes (NEWMAN, 1993).  

 

2.4 A MISTURA DIESEL/BIODIESEL  

 

A mistura (ou blenda) diesel-biodiesel recebe códigos diferenciados em 

função do teor de biodiesel nela presente, porém são denominadas genericamente 

como diesel B. Desta forma, por exemplo, as misturas B2, B5, B20 são constituídas 

de 2%, 5% e 20% de biodiesel, respectivamente. Também são definidos com 

nomenclatura semelhante o diesel e o biodiesel puros, sendo o primeiro B0 e o 

seguinte B100 (SILVA, M. J. et al., 2012). Com o intuito de avaliar o efeito da adição 

do biodiesel no diesel, essas diferentes proporções vêm sendo avaliadas. Pode-se 

destacar o trabalho realizado por Silva et al. (2012), que obtiveram resultados 

similares de Consumo Específico de Combustível (CEC) e eficiência do conjunto 

motor gerador (marca Branco) para B0 e B20. Já para as proporções de biodiesel 

B40, B60 e B100, foram observados redução do valor calorífico e aumento do CEC. 

Anteriormente, Macedo e Nogueira (2005) já haviam demonstrado que o 

desempenho dos motores do ciclo diesel é similar para B0 e B20 e, por isso, não 

haveria necessidade de serem feitos ajustes ou modificações técnicas no motor. No 

entanto, ao usarem misturas com maiores percentuais de biodiesel, o consumo foi 

consideravelmente maior. Segundo Escobar et al. (2009), o aumento no consumo de 

combustível se deve ao menor poder energético do biocombustível.  

Se por um lado o aumento de biodiesel na mistura leva ao incremento de 

consumo de combustível, por outro tem a vantagem de reduzir a emissão de 

poluentes gasosos e materiais particulados na atmosfera. Estudos realizados pela 

Agência de Proteção Ambiental Americana comprovam que a substituição total do 

diesel pelo biodiesel tem como resultado a diminuição das emissões na ordem de 
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48% de monóxido de carbono, 67% de hidrocarbonetos não queimados e 47% de 

material particulado (OLIVEIRA; SUAREZ; SANTOS, 2008). No caso do diesel B5, 

um levantamento realizado pela ANP, em 2009, indicou uma diminuição dessas 

emissões na ordem de 1 milhão de toneladas ao ano (BARROS, 2010). Por conta 

das vantagens supracitadas, espera-se que a adoção do biodiesel seja praticada de 

maneira crescente para atender à legislação ambiental cada vez mais restritiva. 

 

2.4.1 A Inserção do Biodiesel na Matriz Energética Brasileira 

 

A proposta de utilização do biodiesel no Brasil surgiu nos últimos anos da 

década de 70, porém, somente foi inserido na matriz energética brasileira a partir da 

criação do PNPB, em 2004, e de seu marco regulatório, pela Lei nº 11.097/2005, 

publicada no Diário Oficial da União, em 13/01/2005 (BRASIL, 2005a; FARIA, 2007). 

A Figura 5 apresenta uma linha histórica, contemplando desde a criação desta lei 

até a obrigatoriedade do uso do biodiesel inserido no óleo diesel, na proporção de 

5% (B5), a partir de 2013, para o uso em veículos equipados com motores do ciclo 

diesel (RATHMANN et al., 2005).  

 

 
Figura 5: Evolução da inserção do Biodiesel na matriz energética brasileira a partir do marco 
regulatório [B2- mistura óleo diesel com 2% de biodiesel; B5 – diesel com 5% de biodiesel]. 
Fonte: Rathman et al. (2005). 

 

É importante destacar que a ANP, na Resolução ANP nº 42, de 24/11/2004, 

regulamentou apenas o uso de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos. Muito 

provável que, futuramente, também sejam regulamentados os produtos a serem 

obtidos pelos processos de craqueamento ou hidrocraqueamento (OLIVEIRA; 

SUAREZ; SANTOS, 2008). 

Conforme ilustrado na figura anterior, inicialmente, foi adotada a mistura 

diesel com 2% de biodiesel (B2). A meta estabelecida pela Lei era que, em 2013, a 
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mistura comercializada ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional, 

contivesse obrigatoriamente o percentual mínimo de 5% de biodiesel (B5) (BRASIL, 

2005a). Contudo, em julho de 2009, o percentual de biodiesel adicionado ao diesel 

passou de 3% para 4%, o que gerou uma economia de 900 milhões de reais em 

importação de diesel no ano. Já a partir de janeiro de 2010, antecipando a data 

inicialmente estabelecida, todo o óleo diesel veicular comercializado já possuía 5% 

de biodiesel.  

A adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado no país, segundo as 

normas definidas pela ANP, somente pode ser feita nas refinarias da Petrobras, 

sendo também vedada a comercialização pelo produtor do biodiesel diretamente ao 

revendedor. A Figura 6 esquematiza a cadeia produtiva deste combustível desde o 

produtor de biodiesel até o produto pronto para fornecimento ao consumidor final 

(RATHMANN et al., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Cadeia produtiva do Biodiesel.  
Fonte: Rathman et al. (2005). 

 

Em março de 2005, com vistas a incentivar a ampliação da produção de 

biodiesel, foi criada a Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB), pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia, que conta com centenas de pesquisadores 

brasileiros investigando as diversas etapas da cadeia de produção do biodiesel, com 

vistas a reduzir custos de produção e viabilizar ainda mais o uso de matérias-primas 

brasileiras (MCT, 2007). 

Desde o lançamento do PNPB até o final de 2011, o Brasil produziu um 

volume global de 8,3 milhões m3 de biodiesel, reduzindo as importações de diesel 
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em um montante de 5,3 bilhões de dólares, contribuindo positivamente para a 

balança comercial brasileira. Destaca-se, também, a rápida evolução da capacidade 

industrial de produção de biodiesel no país. No final de 2011, 56 unidades estavam 

autorizadas a produzir nas cinco regiões brasileiras (SUAREZ et al., 2007). 

Levantamentos mostram que desde 2012 o país se posiciona como o quarto maior 

produtor mundial de biodiesel, atrás apenas da Alemanha (1º), Estados Unidos (2º) e 

França (3º) (ANP, 2012). 

Com o aumento do volume de biodiesel produzido, muitos setores envolvidos 

em sua cadeia produtiva puderam fomentar um maior percentual de biodiesel na 

mistura, visto que o Brasil ainda apresenta estrutura ociosa de produção. Desta 

forma, a proporção de biodiesel na mistura passou a 6% em julho de 2014 e, desde 

novembro do mesmo ano, o diesel circulante em território nacional já é do tipo B7. 

Esses novos percentuais, assim como a previsão de aumento obrigatório, 

encontram-se regulamentados pela nova Lei nº 13.033/2014, publicada no Diário 

Oficial da União, em 25 de setembro de 2014, que estabeleceu:  

 

Art. 1º São estabelecidos os seguintes percentuais de adição obrigatória, 
em volume, de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final, em 
qualquer parte do território nacional: 
I- 8% (oito por cento), em até doze meses após a data de promulgação 
desta Lei; 
II- 9% (nove por cento), em até vinte e quatro meses após a data de 
promulgação desta Lei; 
III- 10% (dez por cento), em até trinta e seis meses após a data de 
promulgação desta Lei (BRASIL, 2014). 

 

O Brasil, por conta da extensa faixa territorial, situada nas zonas tropical e 

subtropical - o que permite que receba intensa radiação solar ao longo de grande 

parte do ano -, apresenta grande potencial produtivo de derivados agrícolas para a 

produção de biodiesel (SANTOS et al., 2005). Precisa-se, ainda, considerar a 

disponibilidade de reservas de água doce, superficiais e subsuperficiais, que 

permitem o manejo da irrigação nas culturas, sem a dependência da ocorrência de 

chuvas. A Figura 7 apresenta a distribuição de plantas produtoras de biodiesel com 

operação autorizada pela ANP até o ano de 2014. 
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Figura 7: Infraestrutura para produção de biodiesel (B100) verificada em 2014.  
Fonte: ANP (2015). 

 

Cada região do território nacional apresenta potencial agrícola diferenciado, 

compreendendo principalmente cultivos de soja no Centro-Oeste e Sudeste, dendê e 

babaçu no Norte, algodão e mamona no Nordeste e girassol no Sul (CANDEIA, 

2008). A maior parte da produção nacional de biodiesel ainda se encontra amparada 

na soja, em consequência do domínio tecnológico de seu cultivo e a elevada 

produção dessa cultura. De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis de 2015 (ANP, 2015), no ano de 2014, 76,9% do 

total de B100 produzido foi oriundo do óleo de soja, o que representou aumento de 

17,7% em comparação a 2013. As demais matérias-primas empregadas foram 
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gordura animal, óleo de algodão e demais materiais graxos, com 19,8%, 2,2% e 

1,1% de participação, respectivamente (ANP, 2015).  

Segundo o anuário supracitado (ANP, 2015), em 2014, a capacidade nominal 

de produção nacional de biodiesel foi superior a 7,6 milhões de m³, com a produção 

efetiva de aproximadamente 2,7 milhões m³, ou seja, menos de 45% da capacidade 

total. Contudo, em comparação a 2013, a produção de biodiesel em 2014 foi 17,2% 

maior. Na Figura 8, que consta do relatório, pode-se observar o crescimento da 

produção de biodiesel no período 2005 a 2014. 

 

 
Figura 8: Evolução da produção de biodiesel (B100) entre 2005 e 2014.  
Fonte: ANP (2015). 

 

Assim como ocorre nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa, 

no Brasil, o custo do biodiesel ainda é superior ao diesel mineral. Os elevados 

custos de produção do biodiesel devem-se principalmente ao valor agregado 

consequente da obtenção dos óleos vegetais, suas principais matérias-primas. 

Contudo, inúmeros estudos vêm sendo realizados com o propósito de desenvolver 

tecnologias mais eficientes e economicamente vantajosas. De qualquer modo, 

conforme já mencionado, mesmo enquanto a produção de biodiesel for uma 

alternativa técnica ao uso do diesel mineral, mas dependente de subsídios 

governamentais, sua utilização se justifica pelas vantagens ambientais, além de 

contribuir para a geração de empregos e renda no campo (MACEDO; NOGUEIRA, 

2005). 
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2.4.2. Impacto Ambiental do Combustível Diesel B 

 

No Brasil, grande parte do tráfego de passageiros e, principalmente, de 

cargas se concentra no modal rodoviário (MURTA, 2008), conforme pode ser 

constatado pela análise da Figura 9, retirada do boletim estatístico de janeiro de 

2016 (BOLETIM ESTATÍSTICO, 2016). Nela, pode-se observar que o modal 

rodoviário foi responsável por mais de 60% do transporte de cargas e, também, 

representou mais de 48% do somatório dos modais (aeroviário, aquaviário, 

ferroviário e rodoviário) nas movimentações de passageiros (BOLETIM 

ESTATÍSTICO, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: A participação dos diferentes modais na matriz brasileira de transportes, registrada em 
janeiro de 2016.  
Fonte: Boletim Estatístico, 2016. 

 

Para atender à logística operacional e à gestão de transportes nas vias 

terrestres de toda a extensão do território nacional, a demanda por diesel e, em 

consequência, biodiesel tende a crescer significativamente a cada ano. A estimativa 

da Agência Internacional de Energia (2007) é de haver um incremento de 259% na 

demanda de biocombustíveis para o setor rodoviário brasileiro até 2030, em relação 

ao ano de 2004.  

A maior demanda de combustíveis se dá nas grandes metrópoles, onde se 

concentra o tráfego intensivo de veículos automotores. Segundo levantamento 

realizado, em 2015, pela CETESB, a negligência aos procedimentos de segurança 

no manejo de combustíveis ou acidentes e vazamentos durante os processos 

produtivos, de transporte e de armazenamento, tem sido a principal causa de 
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contaminação do ambiente (CETESB, 2015). Conforme pode ser observado na 

Figura 10, dos mais de 5.300 episódios de contaminação do solo registrados no 

estado de São Paulo, 74% foram registrados em postos de combustíveis. Isto 

demonstra que a atividade desenvolvida nos postos é potencialmente poluidora, 

quer pela estocagem inadequada dos produtos combustíveis e derivados, quer pelo 

não cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR), gerando riscos tanto para a 

segurança e saúde da população, como para o meio ambiente; por isso, motivo de 

grande preocupação dos órgãos ambientais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Principais fontes de contaminação do solo no estado de São Paulo.  
Fonte: CETESB (2015). 

 

Ainda segundo o relatório da CETESB (2015), dentre os principais 

contaminantes detectados nos sítios de contaminação investigados estão solventes 

aromáticos, seguidos dos combustíveis líquidos e dos Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (HAP) (Figura 11). O principal grupo de contaminantes detectado nos 

solos impactados (solventes aromáticos) pode ser relativo ao uso indiscriminado de 

pesticidas. Entretanto, os demais grupos observados em maior frequência ratificam a 

participação de postos e estações de combustíveis na contaminação dos solos.  
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Figura 11: Principais contaminantes detectados nos sítios investigados do estado de São Paulo. 
Fonte: CETESB (2015). 

 

Em relação ao estado do Rio de Janeiro, estudos do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) também mostram que os postos de combustíveis são fortemente 

responsáveis pela contaminação de solos. O INEA tem buscado publicar relatórios 

com o cadastramento de áreas contaminadas com poluentes químicos, incluindo: 

VOC (compostos orgânicos voláteis), SVOC (compostos orgânicos semivoláteis), 

BTEX, HTP, HAP e BPC (bifenilas policloradas) (INEA, 2015). 

No relatório publicado pelo INEA em 2013 foram cadastradas 168 áreas 

contaminadas; na versão 2015 do mesmo documento, esse número subiu para 328. 

Também são expostas as medidas de segurança ambiental e à saúde humana que 

devem ser adotadas em cada local. Verificados níveis de contaminação danosos ao 

ambiente, devem ser adotadas medidas de remediação, com monitoramento 

periódico da remoção dos contaminantes, até que a área seja novamente liberada 

para suas atividades (INEA, 2013, 2015).  
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A contaminação do solo pode gerar impactos imediatos à fauna e à flora existentes no 

local e, particularmente, à saúde humana. A Figura 12 ilustra as situações de risco 

ocasionadas pela contaminação do ambiente por combustível (e seus vapores), 

particularmente em função da atividade de postos de combustíveis. A percolação dos 

contaminantes pelo solo, cuja intensidade é dependente do tipo de solo e da natureza 

química do composto, pode comprometer a potabilidade da água subterrânea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Cenário de risco à saúde humana consequente da contaminação de solo subsuperficial.  
Fonte: Adaptado de Forte el al. (2007). 

 
Neste contexto, não é lícito apenas determinar se houve contaminação de um 

ambiente. Devem ser definidos critérios para mensurar o seu nível de contaminação de 

modo a estabelecer os riscos específicos ao ambiente e à saúde. O Brasil, até 2009, 

não dispunha de legislação própria para emprego na fiscalização de áreas 

contaminadas, adotando, assim, os valores referenciais estabelecidos pela “Lista 

holandesa de valores de qualidade do solo e da água subterrânea”, publicada em 1994 

(CETESB, 1999). Esta lista define valores de qualidade para os diferentes ambientes, 

tais como: 

 

Valor de referência (S): indica um nível de qualidade do solo e da água 
subterrânea que permite considerá-los “limpos”, considerando-se a sua 
utilização para qualquer finalidade. 
 
Valor de intervenção (I): indica um nível de qualidade do solo acima do qual 
existem riscos para a saúde humana e para o ambiente, indicando a 
necessidade de implementação de ações voltadas para a remediação da área. 
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Valor de alerta (T): é um valor médio entre S e I. Ele indica que já ocorreu 
alteração do solo, provocando, ainda que pouco, redução das suas 
propriedades funcionais, sendo necessária uma investigação detalhada para 
quantificação da alteração na área (CETESB, 1999).  

 

Neste mesmo documento, são fornecidos os valores referenciais limítrofes para 

os principais contaminantes encontrados em solos e em águas subterrâneas, 

principalmente compostos presentes em combustíveis e pesticidas. No Quadro 1, 

encontram-se os valores empregados na avaliação de solo com teor de argila de 25% e 

de matéria orgânica de 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 1: Valores referenciais de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e clorados.  
Fonte: CETESB, 1999.  

 

Atualmente, o Brasil já apresenta regulamentação própria com os valores 

referenciais de segurança ambientais e a saúde humana, definidos pelo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), como a Resolução nº 420, de 28 de dezembro 

de 2009 (CONAMA, 2009), cujas diretrizes foram construídas baseadas na necessidade 

de se prevenir a contaminação do solo com vistas à manutenção de seu uso de forma 

segura. Também é importante considerar que o solo é uma das principais vias de 
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contaminação de águas superficiais e subsuperficiais e, sendo assim, a manutenção de 

suas condições ideais é fundamental para as atividades humanas dependentes dessas 

águas.  

O Quadro 2 a seguir foi retirado e adaptado da Resolução supracitada e traz os 

parâmetros relacionados à contaminação por HTP monitorados e os valores 

referenciais de qualidade (VRQs) que devem ser buscados. Importante ressaltar que os 

valores de risco para a saúde humana para alguns compostos são definidos pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004 (BRASIL, 2005b).  

 
Quadro 2: Lista de valores orientadores para solos e águas subterrâneas.  
Fonte: Adaptado de CONAMA (2009). 
* Padrões de potabilidade de substâncias químicas que representam risco à saúde definidos na Portaria 
nº 518/2004 do Ministério da Saúde.  
** Valores calculados com base em risco à saúde humana, de acordo com o escopo da Resolução nº 
420/2004 do CONAMA. Diferem dos padrões de aceitação para consumo humano definidos na Portaria 
nº 518/2004 do Ministério da Saúde e dos valores máximos permitidos para consumo humano definidos 
na Resolução CONAMA nº 396/2008. na: não se aplica para substâncias orgânicas. 
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A implementação do biodiesel na matriz energética, o uso de volume de 

combustível cada vez maior e, no futuro próximo, o aumento da proporção de biodiesel 

na mistura veicular, implicarão na efetiva participação do biocombustível na 

contaminação do ecossistema. Apesar de considerado um combustível limpo, renovável 

e biodegradável, pouco se sabe sobre os reais impactos ambientais e à saúde humana 

que podem ser causados pelo biodiesel em associação ao diesel mineral 

(MENEGHETTI, 2007; OWSIANIAK, 2009). Como pode ser observado em CONAMA 

(2009), ainda não foram apresentados os VRQs para os principais EMAG, componentes 

do biodiesel empregado no Brasil. 

Surge a necessidade da geração de conhecimentos sobre a degradação desse 

combustível quando em contato com o ambiente. Sendo assim, apresenta grande 

relevância os estudos de biodegradabilidade em ambientes naturais com o fim de 

avaliar o tempo de decomposição em caso de acidentes durante seu armazenamento e 

transporte.  

 

2.5 O SOLO 

 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos conceitua o solo como:  

 

Uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e 
gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e 
orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões 
continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na 
natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por 
interferências antrópicas (EMBRAPA, 2009). 

 

O solo tem sua origem na desintegração, decomposição e recomposição do 

material mineral de rochas expostas, por processos físicos, químicos e biológicos, 

fenômeno denominado intemperismo (EMBRAPA, 2009; HILLEL, 2004). O grau de 

intemperismo possibilita a formação de diferentes tipos de solo (OLIVEIRA, 2008). 

Ao longo do tempo, a influência de diversos fatores (clima, relevo, organismos 

entre outros) ocasiona o surgimento de camadas, aproximadamente paralelas a partir 

da superfície, também denominadas horizontes, que se distinguem do material de 
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origem, como resultado de uma série de processos de adição, perda e translocação de 

elementos e transformação de energia e matéria, que pode se estender por centenas 

ou milhares de anos. O material formado a partir dos fragmentos de rochas passa a ser 

uma estrutura relativamente ordenada e funcionalmente ativa, com perfil de solo 

constituído de diversas camadas, conforme pode ser visualizado na Figura 13 (HILLEL, 

2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Representação esquemática de um perfil de solo.  
Fonte: Adaptado de Hillel (2004). 

 

Segundo Lepsch (1976), os horizontes podem ser definidos pela apresentação 

de algumas características, tais como: O - camada superficial, que apresenta grande 

quantidade de matéria orgânica, principalmente restos vegetais (material pouco 

decomposto); A - pode haver, além de material mineral, acúmulo de material orgânico, 

por conta de atividade biológica intensa; B - máxima expressão de cor e estrutura, 

características da parte mineral, quando rica em óxidos de íons metálicos; C - material 

inconsolidado, pouco afetado pelos organismos, mas que pode estar bem 
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intemperizado; Rocha - subtrato consolidado. Vale ressaltar que as camadas minerais 

do solo mais próximas à superfície são mais alteradas, diferentemente das camadas 

mais profundas, que possuem material semelhante ao de origem.  

Os horizontes variam em espessura dependendo da intensidade dos fatores 

formadores do solo e, normalmente, seus limites não são facilmente distinguíveis. Em 

geral, o horizonte superficial apresenta espessura maior ou igual a 20 cm; porém, 

quando mais de 75% do volume for constituído por tecido vegetal, a espessura pode 

alcançar valor maior ou igual a 40 cm. Já a espessura mínima do horizonte A é de 

aproximadamente um terço da coluna de solo ou de no mínimo 25 cm se o solo tiver 

profundidade total de 75 cm ou mais. A espessura do horizonte B corresponde a cerca 

de 10% do somatório das espessuras de A e B, não sendo inferior a 7,5 cm. E, 

finalmente, o horizonte C apresenta espessura não inferior a 15 cm (EMBRAPA, 2009). 

Uma estratégia para facilitar o estudo da estrutura do solo consiste em agrupar 

os horizontes, considerando apenas duas zonas: (i) zona superficial, a parte visível do 

solo e de onde as fontes de matéria e de energia são transportadas do solo para a 

atmosfera, influenciando a troca de calor, movimentação de água e solutos, assim como 

a difusão de gases, em conformidade com a textura do solo; e (ii) zona de vadose, a 

camada insaturada e subjacente à superfície que se estende até atingir o lençol 

freático. A espessura desta camada pode variar consideravelmente, dependendo da 

textura do solo, teor de água e altura do lençol freático. Sua composição é pobre em 

matéria orgânica e nutrientes, além de apresentar, na maioria das vezes, deficiência em 

O2 e temperatura relativamente mais baixa (HILLEL, 2004).  

Conforme ilustrado na Figura 14, as três fases do solo são: sólida, composta por 

materiais inorgânicos e orgânicos, inclusive seres vivos, formando a matriz do solo; 

líquida (água e substâncias dissolvidas); e gasosa (vapor d’água, CO2, O2, NH3 e outros 

gases). De acordo com Prevedello (1996), as fases líquida e gasosa são 

complementares e ocupam os espaços vazios formados entre as partículas de sólidos. 
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Figura 14: Representação esquemática proporcional dos componentes do solo. 
Fonte: Adaptado de Hillel (2004). 

 

As partículas da fase sólida variam em tamanho, forma, orientação e constituição 

química e mineralógica. Nessa fase, encontram-se as substâncias amorfas, 

principalmente matéria orgânica, agregadas aos grãos. A organização das partículas 

(orgânicas e inorgânicas) na fase sólida definem as características geométricas da 

porosidade do solo, relacionadas à aeração, percolação e armazenamento de água, e 

permeação dos gases no solo (HILLEL, 2004; OLIVEIRA, 2008).  

Na fase líquida do solo, tem-se a “solução de solo”, que é constituída por 

diferentes íons (NO3
-; PO4

=; SO4
=; Cl-, Na+, K+, Ca2+, H+ e NH4

+), cuja formação se deve 

à dissolução de sais pela água. A composição química da solução do solo em 

associação ao seu grau de intemperismo influencia as atividades dos seres vivos nele 

presentes (LODI, 2007; OLIVEIRA, 2008).  

 

2.5.1 Caracterização Granulométrica do Solo 

 

Na fase sólida do solo, as partículas minerais de maior tamanho são visíveis a 

olho nu, enquanto que as de menor tamanho somente podem ser observadas com o 
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auxílio de microscópio eletrônico (HILLEL, 2004). As principais partículas são as que 

apresentam diâmetro inferior ao do cascalho (pedregulho), de 2 mm, a saber, areia, silte 

e argila (Figura 15). As dimensões das partículas e as proporções relativas como 

ocorrem no solo definem a sua característica granulométrica (RESENDE, 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15: Classificação das frações do solo de acordo com as faixas de diâmetro das partículas. 
Fonte: Adaptado de Hillel (2004). 

 

As partículas de areia de maior tamanho (2,0 a 0,05 mm) são constituídas por 

materiais resistentes ao intemperismo, como o quartzo e dióxido de titânio (TiO2). Em 

geral, essas partículas apresentam pequena superfície específica e fracas interações 

de coesão e adesão. Por conta do seu tamanho e das interações químicas, os solos 

com alto teor de areia apresentam alta permeabilidade e porosidade (CETESB, 2001; 

OLIVEIRA, 2008). 

As partículas de silte (diâmetro entre 0,05 e 0,002 mm) são formadas por 

materiais resistentes (ex.: dióxido de titânio e quartzo) e materiais sensíveis ao 

intemperismo (ex.: feldspatos, micas e anfibólios). Por isso, estas partículas interagem 

fortemente, o que lhes confere menor permeabilidade e maior capacidade de retenção 

de água comparativamente às de areia (CETESB, 2001; OLIVEIRA, 2008). Já as 

partículas de menor tamanho (diâmetro inferior a 0,002 mm) - argila - apresentam os 

maiores valores de superfície específica, de carga iônica (pela presença de óxidos de 

ferro e de alumínio) e de capacidade de interagir com íons e reter água. Deste modo, 
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influenciam no metabolismo dos seres vivos que habitam os solos, particularmente, os 

micro-organismos. 

No solo, a característica granulométrica, permite classificar o solo em três 

classes principais - Argissolos, Latossolos e Cambissolos - e subclasses, conforme 

representado na Figura 16. De acordo com EMBRAPA (2009), alto conteúdo de argila 

define os Argissolos; a relação entre as partículas silte e argila menor do que 0,7 define 

o solo na ordem dos Latossolos, já valores maiores caracterizam os Cambissolos 

(OLIVEIRA, 2008). Dependendo da proporção relativa de cada fração no solo, o seu 

comportamento é alterado, com variações de compressibilidade, resistência térmica, e 

interação com fluidos e solutos (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Diagrama triangular para classificação de solo. 
Fonte: Resende et al. (2007); Ferreira; Dias Jr. (2001). 

 

A proporção entre as partículas unitárias, areia, silte e argila do solo em conjunto 

com o arranjo dos elementos mineralógicos dele constituintes (NBR 6502/1995) 

permitem definir a textura, ou classe textural, do solo (ABNT, 1995). Por sua vez, a 

textura permite determinar a porosidade e a capacidade do solo em armazenar 

nutrientes e água (PRADO, 1991).  
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A textura e a estrutura definem a porosidade, representada pelos espaços vazios 

no solo, nos quais se encontram as fases líquida e gasosa do solo. Nos espaços 

vazios, as interações das partículas (forças de coesão) entre si e com a solução do solo 

(forças de adesão) determinam a consistência do solo, que pode variar com a umidade, 

a composição química e o tamanho das partículas do solo (LODI, 2007).  

 

2.5.2 Tipos de Solos Brasileiros 

 

O mapa de solos do Brasil, disposto na Figura 17, apresenta a distribuição 

geográfica qualitativa dos principais tipos de solos, representada por treze ordens, 

identificados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), conforme 

relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007). Pela análise do 

mapa, é possível inferir que os latossolos, os mais representativos do país, ocupando 

em torno de 50% do território brasileiro, estão presentes em todos os biomas, 

representando mais de 50% do território brasileiro (PEDROSO NETO; LOPES, 2009; 

OLIVEIRA, 2008). Também os argilossolos se distribuem em praticamente todas as 

regiões brasileiras, correspondendo a aproximadamente 24% da superfície nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Solos predominantes no território nacional.  
Fonte: IBGE (2007). 
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Particularmente, na região Sudeste, encontra-se uma grande variabilidade de 

solos com predominância de Argissolos, Latossolos e Cambissolos (EMBRAPA, 2009). 

Os argissolos apresentam acúmulo de argila em horizonte subsuperficial, com 

fertilidade natural variável, ou seja, apresentam algumas áreas com pobreza de 

nutrientes e outras com fertilidade natural apropriada para o plantio de culturas, por 

isso, considerada a ordem mais importante em termos agrícolas (PEDROSO NETO; 

LOPES, 2009). Já os latossolos são solos antigos, profundos e com concentrações 

variando de média a alta de argila. Além disso, apresentam evolução muito avançada 

com atuação severa de agentes de intemperismo. Por outro lado, os cambissolos são 

solos de formação recente e, por isso, teores elevados de silte. São pouco distribuídos 

no país, ocupando aproximadamente 2,5% do território nacional (EMBRAPA, 2009). 

 

2.5.3 Microbiota Autóctone do Solo  

 

O solo apresenta-se como um ecossistema bastante complexo habitado por uma 

vasta diversidade de organismos, principalmente micro-organismos. As variações 

populacionais encontradas se devem aos diferentes fatores, tais como, quantidade de 

matéria orgânica, umidade, temperatura, minerais e, inclusive, concentração de 

poluentes a que o solo está sujeito.  

A microbiota autóctone do solo pode compreender Arqueias, Bactérias, Fungos, 

Microalgas e Protozoários; visto que a adaptabilidade das espécies é dependente de 

suas interações com o ambiente (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). A adaptabilidade dos 

organismos ao ambiente depende de suas características metabólicas, que também 

têm capacidade de alterar o ambiente. Além da ampla biodiversidade de espécies 

microbianas no solo, há grande variação do número de cada espécie em função do 

micro-habitat onde ela se encontra. 

No solo, as espécies microbianas, além de efetivamente participar da sua 

formação, são responsáveis pela ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio 

atmosférico, produção de compostos complexos e decomposição de poluentes 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). A atividade metabólica e, consequentemente, a 

densidade celular é mais intensa na camada superficial do solo, visto que é onde, em 
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geral, há mais oferta de nutrientes, oriunda da decomposição da fauna e flora sobre ela 

depositada. A quantificação de bactérias aeróbias, anaeróbias, actinobactérias, fungos 

e algas revelou grandes diferenças de ordem de grandeza nas densidades das 

populações para distintas profundidades de solo (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 

2004; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Entretanto, acredita-se que os estudos realizados para os mais diversos tipos de 

solo, além de não terem contemplado a análise quantitativa dos micro-organismos 

neles existentes, tenham em muito subestimado as densidades celulares dos micro-

organismos isolados. Isto porque as técnicas de isolamento baseadas em métodos 

convencionais de cultivo encontram grandes limitações metodológicas, principalmente 

em relação à reprodução das condições ambientais dos nichos ecológicos de onde as 

amostras são provenientes. Além disso, a adesão dos micro-organismos à matriz do 

solo dificulta seu isolamento, bem como a similaridade morfológica gera ambiguidades 

nas chaves taxonômicas, contribuindo para falhas de identificação (HILL et al., 2000; 

KIRK et al., 2004). Esses problemas podem ser contornados realizando a identificação 

com base em análises fenotípicas (ex.: testes bioquímicos) e, sobretudo, genotípicas. 

Comparativamente, o estudo do material genético dos micro-organismos permite um 

melhor entendimento da dinâmica populacional e da diversidade presente no solo, em 

função dos avanços científicos e tecnológicos alcançados nesta área (KIRK et al., 2004; 

LEE; NOH; KIM, 2000).   

 

2.6 A BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS COM COMBUSTÍVEIS 

 

Diversas tecnologias estão disponíveis para remediação de solos contaminados 

por derramamentos ou vazamentos de combustíveis (principalmente derivados de 

petróleo), com vistas à diminuição da concentração e/ou toxicidade dos contaminantes 

(USEPA, 2012). Existem opções de tratamentos físicos, químicos e biológicos, que 

podem ser aplicados separadamente, ou conjugando princípios de atuação distintos, 

por aplicação em série ou em paralelo, sendo a escolha principalmente ditada pelas 

características e concentração do contaminante, características do sítio contaminado 

(tipo de solo e condições climáticas), período de tempo e custos previstos para mitigar o 
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impacto ambiental, devendo haver uma avaliação caso a caso (ALEXANDER, 1999; 

GONÇALVES; STURARO, 2010). Todos os processos se diferenciam em in situ, 

quando o processo ocorre no próprio local afetado, ou ex situ, quando a parte 

contaminada do solo é removida para outro local onde haja a disposição de recursos 

tecnológicos apropriados (KHAN; HUSAIN; RAMZI, 2004). O Quadro 3 apresenta 

algumas tecnologias indicadas, em função da zona do solo, saturada ou não saturada, 

de tratamento. 

Zona 
Local do 

Tratamento 
Tecnologia 

Saturada 

in situ 

bombeamento e tratamento (pump and treat); tratamentos 
químicos (injeção de oxidantes, barreiras reativas, etc.); 
extração de compostos orgânicos voláteis (soil vapor 
extraction);  
biorremediação. 

ex situ 
filtração com carvão ativado; 
coluna de aeração (air stripping); 
biorremediação. 

Não saturada 

in situ 

lavagem de solo (soil washing); 
extração de compostos orgânicos voláteis (soil vapor 
extraction); 
biorremediação (landfarming e biopilhas). 

ex situ 
lavagem de solo (soil washing); 
incineração; 
biorremediação (reatores). 

Quadro 3: Alguns exemplos de técnicas de remediação e indicação dos respectivos locais de tratamento  
Fonte: Alexander (1999). 

 

Dentre os tratamentos químicos e físicos que se mostraram indicados para a 

remediação de solos contaminados, tem-se (KHAN; HUSAIN; RAMZI, 2004; SINGH; 

KUHAD; WARD, 2009): 

Soil washing – a lavagem de solo é um processo físico que pode ser ex situ ou in 

situ e que consiste no deslocamento dos contaminantes do solo por meio de soluções 

de lavagem, cujas formulações dependem das características químicas e/ou físicas dos 

contaminantes, como água; água acrescida de ácidos, bases, solventes (álcool) ou 

produtos tensoativos (detergentes) (VAN DEUREN et al., 2002; USEPA, 2001). 

Soil vapor extraction – referida em português como ventilação de solo, purga do 

solo ou extração por vácuo, é um processo físico de redução in situ de contaminantes 

voláteis adsorvidos a solos na zona de vadose. Baseia-se na transferência de massa 

desses compostos para fases gasosas, o que permite a coleta subsequente do 
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contaminante em poços de extração (USEPA, 2012). Esta tecnologia tem se mostrado 

eficiente para tratamento de sítios contaminados com substâncias orgânicas voláteis e 

algumas semivoláteis de produtos de petróleo. Por isso, indicada para gasolina, mas 

não para diesel, óleos de aquecimento e querosene, que são menos voláteis. 

No entanto, o tratamento de áreas contaminadas empregando processos 

biológicos, denominado biorremediação, pode apresentar menor custo e eficiência 

equivalente aos métodos físico-químicos, além de serem ambientalmente seguros 

(KHAN; HUSAIN; RAMZI, 2004). A biorremediação consiste na degradação de 

poluentes orgânicos do solo ou da água pela ação de micro-organismos com 

capacidade de metabolizar moléculas complexas (contaminantes), quer mineralizando-

as, com geração de CO2 e água, ou transformando-as em formas menos tóxicas e em 

concentrações inferiores aos limites estabelecidos pela legislação ambiental 

(ALEXANDER, 1999; CRAWFORD; CRAWFORD, 1996). Em função dos micro-

organismos envolvidos no processo e das condições ambientais no sítio contaminado, a 

biorremediação pode ocorrer em condições aeróbia e anaeróbia, tendo O2 ou CO2, 

Fe3+, SO4
2-, entre outros, como aceptor de elétrons, respectivamente. O tratamento em 

condição de aerobiose, além de mais propício à mineralização do contaminante, reduz 

o tempo de degradação (ÖSTERREICHER-CUNHA et al., 2012).  

Segundo Boopathy (2000), diversos fatores podem diminuir a eficiência da 

biorremediação. Uma variável que pode afetar a atividade bacteriana é a sua habilidade 

em utilizar compostos orgânicos reduzidos como fonte de energia, o que pode estar 

relacionado à estrutura molecular do contaminante. Outro fator importante é a 

biodisponibilidade do composto em ser metabolizado pelo micro-organismo, o que está 

relacionado à natureza do contaminante, à matriz e à característica química do solo. 

Além desses fatores, os parâmetros relacionados à bioatividade são fundamentais para 

a eficácia do processo, necessitando que sejam estabelecidas as condições mínimas 

para o crescimento microbiano. 

Além da tecnologia de atenuação natural monitorada (ANM), podem ser 

agregadas diferentes técnicas na prática da biorremediação que, dependendo das 

condições, se valem de estratégias de bioaumento e/ou bioestímulo para incrementar a 
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eficácia de biodegradação dos contaminantes (MCGILL et al., 1981; SCOW; HICKS, 

2005): 

Atenuação natural monitorada - consiste na remoção ou redução dos 

contaminantes naturalmente pela ação de micro-organismos nativos (autóctones) 

associada às demais rotas físico-químicas de diminuição espontânea destes 

(volatilização, dissolução etc.), sem qualquer intervenção do homem. Por isso, depende 

que as condições ambientais no sítio contaminado sejam adequadas e da presença de 

micro-organismos nativos ativos, resistentes aos contaminantes presentes e capazes 

de degradá-los.  

Bioestímulo - visa estimular a atividade metabólica dos micro-organismos 

autóctones, quando as condições ambientais não são próprias para tal, pelo suprimento 

de nutrientes essenciais, ar (oxigênio), correção e/ou controle do pH e do teor de 

umidade, aceptores finais de elétrons, e, inclusive, de agentes tensoativos para 

aumentar a biodisponibilidade do contaminante.  

Bioaumento - visa aumentar o número das populações microbianas 

degradadoras, com micro-organismos autóctones ou mesmo alóctones (isolados de 

outros ambientes, e adaptados às condições do local a ser tratado) (ALEXANDER, 

1999); embora nem sempre as populações consigam se estabelecer ou manter seu 

número. 

Baseadas nessas estratégias, as técnicas de biorremediação mais difundidas no 

tratamento de solos foram compiladas no Quadro 4.  

Técnica de 
Biorremediação 

Local do 
tratamento 

Descrição 

Landfarming in situ 

Incorporação controlada de contaminantes ou resíduos 
contaminados na superfície de solo não contaminado, para 
serem degradados via microbiana. Periodicamente o solo é 
arado e gradeado para aeração e homogeneização do 
contaminante, podendo ainda sofrer bioestímulo pela 
incorporação de nutrientes e água. 

Biopilhas ex situ 
O solo contaminado é disposto em pilhas, com ou sem 
bioaumento de micro-organismos aeróbios termofílicos com 
capacidade de degradar o contaminante. 

Bioventilação 
(Bioventing) 

in situ 
Bioestimulação por meio de introdução de ar no sítio 
contaminado para estimular a biodegradação microbiana do 
contaminante. 

Quadro 4: Descrição das técnicas de biorremediação mais comumente empregadas.  
Fonte: Boopathy (2000); Khan, Husain e Ramzi (2004); Semple, Reid e Fermor (2001). 
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Todos os processos de biorremediação descritos necessitam de um 

monitoramento apropriado para definir se a estratégia de tratamento é de fato eficiente 

ou se compromete o ecossistema. E, já é bem estabelecido, que a eficiência de cada 

processo varia caso a caso. Por isso, a escolha da técnica a ser aplicada para 

descontaminação de uma determinada área deve considerar (IWAMOTO; NASU, 2001; 

KIM et al., 2005): 

Análise da contaminação local - Conhecimento da fonte da contaminação, 

extensão da área contaminada (profundidade e detecção de impacto em lençóis 

subterrâneos e corpos d’água receptores). Amostras são coletadas para análises em 

laboratórios especializados, envolvendo: determinações qualitativas e quantitativas dos 

contaminantes, caracterização granulométrica em caso de contaminação de solo, 

concentração de nutrientes (principalmente C, N e P) e suas proporções C:N, C:P; e 

caracterização e quantificação das populações microbianas (bactérias e fungos) no 

solo. Para este último parâmetro são verificados, principalmente, cultiváveis: 

heterotróficos (aeróbios e anaeróbios), ferrobactérias, bactérias produtoras de ácidos e 

bactérias redutoras de sulfato. No local também devem ser valorados outros 

parâmetros, tais como, temperatura, pH, e concentração de O2 dissolvido.  

Testes em reatores ex-situ - Simulação das técnicas de biorremediação em 

reatores, no laboratório, em diferentes condições, visando obter uma base de dados 

que no futuro servirão para tomadas prementes de decisão da tecnologia a ser adotada 

em campo.   

Diplock et al. (2009) apresentam um estudo comparativo de processos de 

biorremediação, realizado em laboratório e em campo, para solo de um mesmo sítio de 

contaminação por hidrocarbonetos. Foram avaliados: concentração de hidrocarbonetos 

totais, fração biodisponível de hidrocarbonetos totais, taxa de degradação, taxa 

respirométrica, densidades populacionais bacterianas de heterotróficas totais e 

degradadoras de hidrocarbonetos e, ainda, ensaios de bioluminescência com 

biossensores. Os resultados demonstraram que não existe correspondência direta entre 

dados de campo e de laboratório, principalmente, quando os parâmetros são 

analisados individualmente. Em geral, o término da biorremediação ocorre três vezes 

mais rápido nos ensaios de laboratório. 
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Uma importante característica da biorremediação é a sua realização em um 

ambiente aberto e, portanto, não estéril, onde uma grande diversidade de seres vivos, 

macroscópicos, e particularmente microscópicos, coabitam. Micro-organismos como 

fungos filamentosos e, principalmente, bactérias pelo crescimento mais rápido, em 

função do complexo sistema enzimático que possuem, são mais eficientes em degradar 

contaminantes. Não só os grupos microbianos envolvidos, como também a densidade 

das populações e as condições do sítio contaminado são fundamentais para o sucesso 

da biodegradação dos contaminantes. Mas, não há dúvidas quanto à necessidade de 

se entender como é a interação da comunidade microbiana no sítio contaminado no 

decorrer do processo, o que é impossível por meio do emprego das técnicas 

tradicionais de cultivo em meios específicos, que são limitadas para investigação de 

todas as espécies envolvidas. Atualmente, dispõe-se de ferramentas moleculares que 

tem demonstrado a enorme diversidade da comunidade microbiana nos mais diferentes 

tipos de ambientes, compreendendo várias espécies não cultiváveis (DRAGUN, 1998; 

LI et al., 2008; MUYZER; STAMS, 2008; SINGH, DEBARATI; RAKESH, 2006; 

WATANABE, 2001). 

 

2.6.1 Vias de Degradação de Hidrocarbonetos 

 

Os micro-organismos promovem a oxidação de compostos orgânicos para 

obtenção da energia necessária para manutenção das suas atividades e síntese de 

material celular (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004). Quando a única fonte de 

carbono disponível é o contaminante, elétrons ou equivalentes redutores deles são 

transferidos no sistema respiratório por uma série de reações redox, sendo a energia 

gerada armazenada na forma de adenosina trifosfato (ATP) (SINGH; KUHAD; WARD, 

2009). Tanto micro-organismos aeróbios quanto anaeróbios podem obter energia pela 

oxidação da fonte de carbono, obviamente a partir de diferentes aceptores de elétrons e 

com geração de quantidades diferenciadas de energia. 

A capacidade de bactérias e fungos, particularmente os filamentosos, de 

degradarem hidrocarbonetos por via aeróbia está relacionada à capacidade de 
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consumir o oxigênio molecular. A capacidade genética específica é expressa pela 

especificidade da enzima oxigenase pelo hidrocarboneto (ROSENBERG; RON, 2005). 

A oxidação de alcanos, também chamados parafinas (hidrocarbonetos alifáticos 

saturados) ocorre, via de regra, através da sua oxidação na região terminal com 

formação do álcool, aldeído e, finalmente, ácido graxo correspondente. Em seguida, os 

ácidos graxos derivados de alcanos são oxidados por enzimas oxigenases a acetato e 

propionato. A especificidade do sistema oxigenase-alcano é diferente entre as espécies 

bacterianas capazes de degradar estes hidrocarbonetos.  

Nota-se que a oxidação de alcano também pode ocorrer na posição subterminal, 

conforme ilustrado na figura a seguir, embora só tenha sido relatado para poucas 

espécies. Provavelmente, a isto se deve a formação de alcoóis secundários de cadeia 

longa e cetonas. A Figura 18 apresenta a mineralização de n-alcanos por micro-

organismos em condição de aerobiose, por via terminal e subterminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Via metabólica de biodegradação de n-alcanos por micro-organismos aeróbios  
Fonte: Cruz e Marsaioli (2012). 
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Os micro-organismos procariotos e eucariotos também podem dispor de sistema 

enzimático que lhes permite metabolizar hidrocarbonetos aromáticos, de apenas um 

anel (ex.: benzeno, tolueno e xileno), a aromáticos policíclicos (HPAs), que são 

contituidos de mais de um anel (ex.: naftaleno, antraceno, fenantreno, benzo[a]pireno e 

benzo[a]antraceno), conforme ilustrado na Figura 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Via metabólica de biodegradação de hidrocarboneto aromático (benzeno) por micro-
organismos aeróbios.  
Fonte: Cruz e Marsaioli (2012). 

 

Os mecanismos moleculares pelos quais bactérias e fungos degradam os 

compostos aromáticos podem ser diferenciados. Algumas espécies bacterianas, 

inicialmente, oxidam os compostos aromáticos, com formação de um m-dihidrodiol. A 

reação é catalisada por um multicomponente enzimático dioxigenase, composto por 

uma flavoproteína, uma proteína ferro-enxofre e uma ferredoxina (Figura 20). Conforme 

se pode ver na figura, a posterior oxidação do dihidrodiol leva à formação de catecois, 
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que servem de substrato para outro tipo de dioxigenase, que leva a fissão do anel 

aromático. 

Fungos e outros eucariotos oxidam hidrocarbonetos aromáticos com um sistema 

de mono-oxigenase de citocromo P-450, com formação de um intermediário (óxido de 

arenos), que apresenta efeito tóxico, mutagênico e cancerígeno, já que pode se ligar a 

sítios nucleofílicos do Ácido Desoxirribonucleico (DNA) (Figura 20). No caso dos 

procariotos, o catecol formado pela reação de oxidação do HPA pode ser clivado pela 

via orto, com formação de ácido mucônico; ou pela via meta (ROSENBERG; RON, 

2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20: Exemplos de vias metabólicas de oxidação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.  
Fonte: Riser-Robert (1998 apud SILVA, 2009). 

 

Em condição anaeróbia, a reação de oxidação também pode ocorrer desde que 

haja disponibilidade de aceptores de elétrons exógenos apropriados para os micro-

organismos (KRUMHOLZ; CALDWELL; SUFLITA, 2005 apud CRAWFORD; 
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CRAWFORD, 2005). Neste caso, a energia produzida varia consideravelmente, 

dependendo do substrato e do aceptor de elétrons. No ambiente, o processo aeróbio, 

que gera maior rendimento energético, tende a predominar enquanto houver 

disponibilidade de oxigênio, embora não exclua a ocorrência concomitante de outras 

formas de oxidação.  

O nitrato é energeticamente o melhor aceptor de elétrons em condições 

anóxicas, normalmente usado pelos micro-organismos desnitrificantes. A redução 

desassimilativa do sulfato ocorre, por exemplo, para bactérias redutoras de sulfato, 

quando baixos níveis de potencial redox (Eh) são atingidos próximo a zero mV. Na 

ausência de sulfato e nitrato, os hidrocarbonetos são transformados em CH4 e CO2 pela 

interação de diferentes grupos microbianos, tais com bactérias fermentativas, 

acetogênicas produtoras de hidrogênio, metanogênicas hidrogenotróficas e 

acetoclásticas (Figura 21).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Degradação anaeróbia de hidrocarbonetos simultaneamente por diferentes populações 
bacterianas.  
Fonte: Cruz e Marsaioli (2012). 

 
A seguir, a Figura 22 mostra vias de degradação anaeróbias realizadas 

propostas por via microbiana realizada por bactérias redutoras de sulfato para um 

hidrocarboneto aromático, especificamente o fenantreno. Como pode ser observado, 

este composto sofre reações de hidrólise e hidratação até a formação de fenol e 

posterior mineralização.  

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422012000800024&script=sci_arttext#fig4
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Figura 22: Exemplos de vias metabólicas sugeridas para a degradação anaeróbia do fenantreno.  
Fonte: Adaptado de Tsai et al. (2009 apud CHIARANDA, 2011).  

 

 

2.6.2 Vias de Degradação de Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos (EMAG) 

 

A biodegradação do biodiesel por micro-organismos envolve complexos 

processos metabólicos que ainda não se encontram completamente elucidados em 

muitos aspectos. Assim como o diesel de petróleo, este biocombustível também pode 

ser biodegradado por bactérias, leveduras e fungos filamentosos, embora o biodiesel 

seja mais biologicamente ativo, visto que os EMAG apresentam cadeias de 

hidrocarbonetos e dois átomos de oxigênio. O processo de degradação aeróbio 

genericamente sugerido está apresentado na Figura 23, que sugere a oxidação de 

EMAG, por intermédio de enzimas vastamente presentes em grupos bacterianos, 

inicialmente na posição do carbono beta, degradando o composto em ácidos acético e 

graxo. Estes últimos compostos são então transformados a CO2 e H2O por outra série 

de reações, incluídas na respiração celular (JAKERIA et al., 2014).   
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Figura 23: Via de biodegradação aeróbia sugerida para EMAG.  
Fonte: Adaptado de Jakeria et al. (2014). 

 

Também são sugeridas vias para biodegradação de EMAG em ambientes 

anaeróbios. Inicialmente, tais moléculas sofrem hidrólise por enzimas estearases em 

Ácidos Graxos de Cadeia Longa (AGCL) e álcool. Posteriormente, esses AGCL podem 

ser degradados por via acetogênica, que se inicial pela transformação destes últimos 

em moléculas ativas (AGCL-CoA), que podem sofrer B-oxidação. Conforme ilustrado na 

Figura 24, trata-se de um processo cíclico, no qual essas moléculas ativas são oxidadas 

a Acil-CoA e Acetil-Coa, que poderá ser convertido em acetato. O ciclo se mantém até 

que toda molécula seja clivada e tenha a mesma destinação (CHIARANDA, 2011; 

RATLEDGE, 1994). 
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Figura 24: Vias de degradação propostas para ácidos graxos de cadeia longa por ß-Oxidação.  
Fonte: Adaptado de Silva et al.(2009 apud CHIARANDA, 2011).  

 

2.6.3 Fatores Envolvidos na Biorremediação 

 

A biorremediação de áreas impactadas é fortemente influenciada pela 

diversidade e densidade das populações microbianas envolvidas. Logo, considerando 

que o cultivo da maioria das espécies não ocorre in vitro, ainda pouco se sabe quais 

são os micro-organismos efetivamente importantes no processo. Segundo alguns 

autores, as espécies dos gêneros Nocardia, Pseudomonas, Arthrobacter, Sinomonas, 

Micrococcus e Bacillus são reconhecidamente capazes de degradar hidrocarbonetos 

oriundos do petróleo (DOU et al., 2010; KAUPPI et al., 2011; NIKHIL et al., 2013; 

SILVA; ALVAREZ, 2004; SORIANO et al., 2015; VRANOVA et al., 2013; ZHOU et al., 

2012). Porém, além dessas bactérias, espécies de actinobactérias, fungos e 

cianobactérias têm mostrado ativa participação na biodegradação, mesmo porque a 

completa mineralização dos contaminantes envolve a coparticipação de diversos micro-
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organismos (CHAILLAN et al., 2004; MANCERA-LOPEZ et al., 2007; ROS et al., 2010; 

SORIANO et al., 2015; WANG et al., 2012). 

Alguns estudos demonstraram que micro-organismos presentes em solo, sem 

prévio histórico de contaminação, permaneceram ativos após adição de 

hidrocarbonetos, inclusive levando à redução da carga poluente (VAN HAMME; SIGH; 

WARD, 2003; OLLIVIER; MAGOT, 2005). No entanto, para favorecer ou estimular a 

atividade dos micro-organismos, é necessário que as condições culturais e ambientais 

sejam apropriadas (SEMPLE; REID; FERMOR, 2001). Neste contexto, há que se 

considerar fundamentalmente fatores como a concentração de oxigênio dissolvido, pH, 

temperatura, presença de metabólitos tóxicos, potencial de oxirredução, disponibilidade 

de nutrientes e umidade (ADAMS et al., 2015). 

O oxigênio estimula o metabolismo aeróbio, com geração de maior quantidade 

de energia, o que resulta em maior crescimento celular (MADIGAN; MARTINKO; 

PARKER, 2004). Na sua ausência, outros aceptores finais de elétrons, NO-3, SO4
-2, 

Mn+4 e Fe+3,devem estar presentes para favorecer o metabolismo anaeróbio.   

A água está diretamente relacionada ao transporte de nutrientes através da 

membrana celular. Por isso, fora dos períodos de chuva, os solos devem ser 

periodicamente irrigados, a fim de permitir o adequado metabolismo microbiano 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Por outro lado, dependendo da textura do solo, a água 

pode percolar pelo solo carreando hidrocarbonetos, e assim contaminar o lençol 

freático. 

Na camada superior, onde se concentra o maior número de micro-organismos 

por conta da maior disponibilidade de O2, a temperatura se mantém praticamente 

inalterada e próxima da ambiente (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004). 

A concentração do íon hidrogênio deve ser considerada, tendo em vista que, em 

geral, em solos ácidos predominam fungos, enquanto que em solos neutros 

predominam bactérias. O pH também afeta o potencial de oxi-redução (Eh), que pode 

ainda ser influenciado pela temperatura, pressão e compostos presentes. A 

coexistência de micro-organismos aeróbios, facultativos e anaeróbios na mesma 

amostra de solo indica que pode haver diferenciação de Eh (D’ESPOSITO, 1999). 
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2.6.4 Monitoramento da Biodegradação 

 

O monitoramento de um processo de remediação, particularmente quando 

envolve tempos prolongados, é fundamental para definir se as condições estão bem 

ajustadas, bem como para estabelecer o seu término. 

Ensaios conduzidos em laboratório também devem ser realizados para levantar a 

evolução do perfil das populações microbianas durante a degradação dos 

contaminantes, de maneira a controlar melhor os fatores variantes. Testes de 

biodegradação em microcosmo podem ser realizados empregando desde jarros ou 

frascos estáticos até sistemas bem elaborados, o que vai ser definido pela 

complexidade de micro-organismos e condições ambientais desejadas. O importante é 

simular as condições de campo e que existam condições de controlar e monitorar os 

parâmetros envolvidos no processo, para que os resultados obtidos sejam relevantes. 

Além do acompanhamento periódico da degradação dos contaminantes e da 

quantificação da microbiota, devem ser determinados os valores de umidade e 

temperatura do ambiente e no sistema, concentração de nutrientes e pH no solo 

(ADAMS et al., 2015; DIPLOCK et al., 2009).  

Tais estudos permitem avaliar a eficácia do processo em condições 

predeterminadas e, por conseguinte, identificar quais os fatores limitantes de ordem 

prática. Alguns parâmetros utilizados para monitorar a biorremediação de um solo 

impactado são descritos a seguir (BALBA; AL-AWADHI; AL-DAHER, 1998; DIPLOCK et 

al., 2009): 

Avaliação e quantificação da microbiota - A evolução da microbiota heterotrófica 

e, particularmente, da degradadora de hidrocarbonetos contribui para avaliar a dinâmica 

da degradação do contaminante (BALBA; AL-AWADHI; AL-DAHER, 1998). Entretanto, 

como descrito anteriormente, uma vez que o número de micro-organismos cultiváveis in 

vitro corresponde a apenas 1% do total existente no ambiente, os dados coletados 

podem não ser suficientes para uma análise acurada da biorremediação. Por isso, a 

importância da análise simultânea da microbiota por técnicas moleculares, 

principalmente aquelas baseadas na Reação Polimerásica em Cadeia (PCR).  
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De acordo com Diplock et al. (2009), o perfil genético das comunidades ao longo 

do processo pode ser obtido por Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante 

(Denaturing Gradient Gel Eletrophoresis - DGGE) ou pela análise do Polimorfismo 

Conformacional de Fitas Simples (do inglês single strand conformational polymorphism, 

SSCP), enquanto que para a identificação das espécies podem ser empregadas 

técnicas de sequenciamento. No entanto, técnicas mais modernas podem permitir que 

se evidencie a variação das densidades das populações-alvo em pequena (PCR em 

tempo real) e larga escalas (microarranjos de DNA) (VAN ELSAS; BOERSMA, 2011). 

Vide o item 2.7 para detalhamento destas técnicas moleculares. 

Atividade desidrogenásica - A oxidação microbiana de compostos orgânicos, 

como apresentado no item 2.6.1, normalmente envolve a ação de enzimas oxigenases, 

classe de oxirredutases responsáveis pela transferência do oxigênio molecular do ar 

para o substrato, em combinação com enzimas desidrogenases, também pertencentes 

a classe de oxidorredutases, que catalisam a transferência de ions hidrogênio e 

elétrons do substrato, que se oxida, para uma molécula aceptora (ex.: NAD ou FAD), 

que por sua vez sofre redução. Apesar de existirem enzimas desidrogenases de 

diferentes especificidades, a determinação da atividade desidrogenásica pode indicar o 

comportamento da microbiota no solo, refletindo o efeito inibitório dos contaminantes no 

solo sobre os micro-organismos, ou os efeitos estimulantes /inibitórios dos produtos 

gerados sobre as populações microbianas durante o processo de biorremediação.  

O método mais difundido para a determinação da atividade desidrogenásica, 

envolve o emprego do cloreto de 2,3,5 trifenil tetrazólio (TTC) como aceptor de elétrons. 

Pela ação de desidrogenase, há redução do TCC, substância incolor, solúvel em água, 

com formação de Trifenilformazan (TPF), uma substância vermelha, estável e não 

difusível (BITTON; KOOPMAN, 1992). Logo, quanto maior a intensidade da coloração 

vermelha no meio reacional, determinada em espectrofotômetro no comprimento de 

onda 485 nm, maior a atividade desidrogenásica no solo e vice-versa. 

Testes respirométricos - A mineralização de compostos orgânicos, na maior 

parte das vezes, envolve o consumo de O2 e liberação de CO2. Portanto, é possível 

estabelecer uma correlação entre as medições desses e o grau de biodegradabilidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxidorredutase
http://pt.wikipedia.org/wiki/I%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://pt.wikipedia.org/wiki/NAD
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do contaminante. Esse teste fornece resultados imediatos e confiáveis, por exemplo, 

dos efeitos do bioaumento e/ou bioestímulo na biorremediação. 

Análise quantitativa dos compostos poluentes - A determinação criteriosa da taxa 

de biodegradação deve considerar dados obtidos pelo emprego de técnicas acuradas e 

confiáveis. Algumas metodologias analíticas podem ser empregadas e são escolhidas 

preferencialmente de acordo com os contaminantes presentes na amostra. Para HTP e 

EMAG, por exemplo, as técnicas preconizadas e que devem ser aplicadas 

prioritariamente são baseadas em cromatografia gasosa, acopladas a detectores, como 

o de ionização de chama. 

As formas de detecção mais simples feitas por Cromatografia Gasosa com 

Detector de Ionização em Chama (CG/DIC) se baseiam em quantificar as amostras 

iniciais e ao longo dos ensaios (ou tempo, em capo), para verificar a ocorrência de 

decréscimos no montante de moléculas de combustíveis iniciais. Desta forma, mesmo 

que não ocorra a mineralização total do contaminante, será possível avaliar a atividade 

degradadora dos micro-organismos, uma vez que pode haver transformação parcial ou 

total das moléculas iniciais, o que será detectado. Por este teste, é possível estimar a 

quantidade de hidrocarbonetos e EMAG totais biodegradados, assim como de suas 

frações definidas através do emprego de padrões moleculares aplicados paralelamente 

às amostras. Entretanto, para o detalhamento da descrição química dos produtos 

gerados pela biodegradação, a amostra deverá ser analisada por CG associada a um 

detector de espectrometria de massa (INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE 

PUBLIC, 2010; GRAMA et al., 2014; HUPPEL; HUYBRIGHS, 2012; MCCURRY, 2012; 

PETIT, 2004; WEISMAN, 1998). 

Impacto ecológico e avaliação de toxicidade - Em vista do que foi acima 

mencionado, além de avaliar a eficácia do tratamento de biorremediação, é 

fundamental determinar a presença de produtos tóxicos. Por isso, em ensaios 

conduzidos no laboratório, devem ser realizados controles abióticos e bióticos, de modo 

a comparar a toxicidade do solo a priori com a que se apresenta após a 

biorremediação. Para tanto, são preconizados testes de ecotoxicidade, utilizando 

principalmente vegetais, animais e micro-organismos viventes em estreita relação com 
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o solo. Quando utilizados vegetais (sementes ou mudas), é avaliado o efeito do solo 

contaminado na germinação e na manutenção do crescimento de espécies 

monocotiledôneas e dicotiledôneas. A determinação da toxicidade utilizando animais 

(ex.: minhoca, Eisenia fetida) é feita pela avaliação da mortalidade em contato direto 

com o solo. Outra possibilidade de avaliação do risco ambiental toxicológico consiste na 

medição da luminescência emitida por algumas bactérias. Os ensaios são mais 

complexos e permitem avaliar a genotoxicidade e mutagenicidade causada pelos 

contaminantes ou pelos produtos formados pela degradação. Na presença de 

substâncias tóxicas ocorre a diminuição da emissão de bioluminescência, devido à 

inibição dos processos metabólicos da bactéria, sendo a quantidade de perda de luz 

proporcional à toxicidade da amostra (KNIE; LOPES, 2004).  

Poucos trabalhos na literatura apresentam dados referentes à toxicidade do 

biodiesel. Neste contexto, merece destaque o estudo de Tamada et al. (2012) que 

avaliaram a toxicidade causada no solo por biodiesel (B100) utilizando espécimes 

vegetais e animais, antes e após biorremediação, por 180 dias. Aparentemente, a 

biodegradação do biodiesel ocasionou a formação de metabólitos tóxicos para Eisenia 

fetida, Eruca sativa (rúcula) e Lactuca sativa (alface). Esses resultados mostram a 

importância da avaliação ecotoxicológica em solos contaminados com biodiesel e suas 

blendas após biorremediação, apesar do biodiesel ser um combustível biodegradável e 

tido como de baixo impacto ambiental. 

 

2.7 ANÁLISE MOLECULAR DA MICROBIOTA DE AMOSTRAS AMBIENTAIS 

 

A descrição de populações microbianas e de suas relações em seu ambiente 

natural pode ser considerada como o grande obstáculo para o entendimento do 

funcionamento dos ecossistemas. Em geral, as abordagens tradicionais da 

microbiologia de solo analisam dados derivados de crescimento microbiano (cultivos em 

meios líquido ou sólido), o que tende a fornecer uma visão bastante limitada sobre a 

microbiota do ambiente. Por outro lado, pela extração de ácidos nucleicos direto da 

amostra, sem a necessidade de um prévio cultivo em meio apropriado, é possível 

identificar um grande número de novas espécies. A descrição detalhada da diversidade 
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microbiana de sítios contaminados é fundamental para aprimoramento das estratégias 

de biorremediação (MALIK et al., 2008; VAN ELSAS; BOERSMA, 2011). 

Os estudos genômicos têm sido impulsionados pela possibilidade de se ter uma 

melhor descrição do universo microbiano no ambiente natural, uma vez que a maior 

parte dos micro-organismos que nele coabitam apresenta difícil reprodução in vitro. Isto 

porque o sequenciamento de genomas pode ser feito em amostras oriundas de cultivos, 

mas, inclusive, diretamente de amostras do ambiente. As estratégias para acessar a 

diversidade microbiana naturalmente existente podem se basear em distintas 

tecnologias de manipulação de ácidos nucleicos, incluindo: extração, amplificação, 

tratamento com enzimas de restrição, clonagem e sequenciamento (DELONG, 2002; 

KIRK et al., 2004; MALIK et al., 2008; VAN ELSAS; BOERSMA, 2011).   

A Figura 25 apresenta, em linhas gerais, as técnicas empregadas para análise 

de material genético de micro-organismos de amostras ambientais. Pode-se observar 

que, dependendo do material genético utilizado (DNA ou RNA), é possível avaliar tanto 

aspectos relacionados à fisiologia microbiana quanto à filogenia. Portanto, além de 

contribuir no detalhamento da biodiversidade microbiana, fornecem subsídios para a 

elucidação das vias metabólicas envolvidas na biodegradação (GAYLARDE; 

BELLINASO; MANFIO, 2005).  

Análises moleculares podem fornecer a identificação das espécies ou o perfil 

genético (Fingerprinting) de uma comunidade microbiana, conforme ilustrado na Figura 

25. Tais abordagens utilizam diferentes técnicas que compreendem a manipulação de 

moléculas de ácidos nucleicos (particularmente DNA) extraídas diretamente da 

amostra/cultivo ou de regiões gênicas delas amplificadas por PCR. Metodologias 

baseadas em PCR apresentam maiores possibilidades de desdobramento e são 

utilizadas na maior parte dos estudos realizados atualmente (KIRK et al., 2004; MALIK 

et al., 2008; VAN ELSAS; BOERSMA, 2011).  
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Figura 25: Detecção, caracterização e monitoramento da diversidade em amostras ambientais.  
Fonte: Gaylarde, Bellinaso e Manfio, 2005. 

 

O desenvolvimento das técnicas moleculares vem ocorrendo paralelamente ao 

incremento das bibliotecas de clones de genes microbianos (principalmente, arqueias, 

fungos e bactérias). O conhecimento das sequências gênicas permite o 

desenvolvimento de sondas, que são ferramentas fundamentais para ensaios de 

hibridação; além de uma base de dados para a identificação de espécies por 

comparação de sequências (HIRSCH et al., 2010; VAN ELSAS; BOERSMA, 2011). 

Ensaios-padrão de hibridação são baseados na capacidade de moléculas de 

ácidos nucleicos de fita única de formar fitas duplas, ou seja, hibridarem entre si. 

Observando esse princípio, o uso de uma sonda de DNA marcada pode identificar outra 

molécula de DNA, com elevado grau de similaridade de sequência, em uma mistura 

complexa de moléculas de DNA não marcadas. Desta forma, sondas podem indicar a 

presença de determinadas espécies, quando extraído o pool de moléculas de DNA de 

uma dada amostra (STRACHAN; READ, 2002). 
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Estudos moleculares também podem ser feitos diretamente de uma amostra 

ambiental, explorando a capacidade de desnaturação e renaturação de moléculas de 

DNA, quando submetidas a agentes químicos ou a variações acentuadas de 

temperatura. Em geral, a renaturação de uma mistura de moléculas gera um complexo 

secundário (heterodúplices), diferente do inicial, principalmente em função do conteúdo 

G (guanina) e C (citosina) das sequências. Sendo assim, moléculas de mesmo 

comprimento podem formar heterodúplices distintos, caracterizando espécies 

diferentes. Essas estruturas podem ser visualizadas em eletroforese, pois apresentam 

padrão de migração anormal, o que, ao final, poderá fornecer um perfil genético da 

comunidade (STRACHAN; READ, 2002). Entretanto, os ensaios de 

desnaturação/renaturação realizados com moléculas extraídas de amostras ambientais 

apresentam grande limitação, como a baixa sensibilidade dos métodos, visto que as 

quantidades disponíveis de material genético podem não ser suficientemente 

representativas (BRUCE et al., 1992; KIRK et al., 2004). 

Neste contexto, a partir da utilização da PCR em amostras ambientais, grandes 

avanços foram obtidos tanto para técnicas de Fingerprinting quanto de identificação de 

espécies. Assim, as técnicas para estudo de diversidade, atualmente, possuem como 

princípio a utilização de fragmentos gênicos amplificados, de comprimentos variáveis. 

Entretanto, para que uma reação ocorra, deve-se inicialmente definir a região “alvo” que 

se deseja amplificar (HIRSCH et al., 2010), a ser estabelecida com base em aspectos 

evolutivos dos genomas dos micro-organismos. Segundo Solé-Cava: 

 

A variabilidade genética, também chamada de biodiversidade molecular, além 
de importante para a evolução, pode ser usada como instrumento de 
investigação como, por exemplo, para verificar as afinidades e os limites entres 
as espécies (...). A matéria bruta dos estudos em biodiversidade molecular é a 
mesma envolvida na evolução das espécies: a variabilidade gênica. É essa 
variabilidade que nos permite comparar indivíduos, populações ou espécies 
diferentes (SOLÉ-CAVA, 2001). 

 

Alguns critérios devem ser considerados na escolha do método adequado para o 

estudo da diversidade microbiana. Primeiramente, o gene marcador escolhido deve ter 

adequado grau de variabilidade, de acordo com o nível de divergência que se deseja 

estudar. Ou seja, sequências gênicas que evoluem rapidamente apresentam elevada 
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variabilidade, portanto são indicadas para diferenciar populações, famílias e, até 

mesmo, indivíduos que apresentam diferenciação evolutiva mais recente. Por outro 

lado, para a classificação de espécies e táxons supraespecíficos, devem ser utilizados 

marcados com evolução mais lenta (SOLÉ-CAVA, 2001). 

Assim, estudos em identificação microbiana e caracterização da diversidade têm 

utilizado o gene que codifica a subunidade 16S do RNA ribossomal (16S rRNA), para 

procariotos, que apresenta elevado grau de conservação e está presente em todos os 

grupos bacterianos. Essas sequências gênicas são suficientemente conservadas para 

permitir o desenvolvimento de sistemas de amplificação com alvos em diferentes 

grupos taxonômicos, porém com variabilidade para prover comparações filogenéticas 

das comunidades microbianas (MALIK et al., 2008). Para os estudos em eucariotos 

(principalmente fungos), utiliza-se o gene que codifica a subunidade 18S do RNA 

ribossômico (18S rRNA) e as regiões intergênicas ITS (Internal Transcribed Spacer), 

que apresentam grau de conservação similar ao descrito para o gene 16S rRNA 

(HIRSCH et al., 2010; KIRK et al., 2004).  

As metodologias analíticas moleculares mais amplamente utilizadas empregam 

material amplificado das regiões supracitadas como substrato primordial. A partir daí, 

podem ser realizadas técnicas de hibridação, por exemplo, que utilizam desde uma até 

milhares de sondas (microarranjos de DNA) para detecção de genes específicos, que 

podem definir a presença de determinadas espécies (VAN ELSAS; BOERSMA, 2011). 

Entretanto, as principais técnicas são aquelas destinadas à obtenção do perfil genético 

da comunidade (Fingerprinting), que permite estudos principalmente com propósitos 

comparativos, ou seja, comunidades podem ser estudadas ao longo do tempo ou 

quando submetidas a uma determinada variável (VAN ELSAS; BOERSMA, 2011).   

A utilização de material amplificado permitiu o melhor desenvolvimento de 

metodologias para a determinação de perfis genéticos baseados em características na 

sequência de DNA, principalmente sua constituição genética individual. Baseado nesse 

princípio, em uma dada amostra, pode-se utilizar um sistema de amplificação que tem 

como alvo um determinado gene ou fragmento que esteja presente em todos os micro-

organismos, ou seja, trata-se de uma amplificação aleatória. Este produto amplificado 

contém material de toda a comunidade microbiana que, embora tenha o mesmo 
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tamanho, possui diferenças no conteúdo da sequência. Estas podem ser explicitadas 

sem a necessidade de sequenciamento, através da obtenção de um perfil genético, 

sem a definição precisa das espécies (MALIK et al., 2008). 

O perfil gênico pode ser obtido por diversas técnicas passíveis de processar o 

produto amplificado. A primeira metodologia que merece destaque baseia-se na 

geração de polimorfismos de comprimento de fragmentos de restrição (do inglês 

restriction fragment lenght polymorphims - RFLP), que distinguem as sequências pelo 

seu perfil de fragmentos gerados quando submetidos a enzimas de restrição. As 

diferenças no conteúdo da sequência promovem sua clivagem em locais distintos, o 

que gera fragmentos de diferentes pesos moleculares, que podem ser evidenciados por 

eletroforese (OSBORN et al., 1993). Uma variação comum desta técnica é o T-RFLP 

(do inglês terminal-restriction fragment lenght polymorphims), que também fornece o 

perfil baseado em fragmentos gênicos gerados por enzimas de restrição, porém utilizam 

iniciadores para a PCR marcados com fluorescência, aumentando, assim, a resolução 

do perfil gerado (MALIK et al., 2008).    

As técnicas de fingerprinting mais utilizadas baseiam-se em explorar as 

diferenças na sequência, principalmente do conteúdo G+C e/ou formação de 

heterodúplices. A eletroforese em gel com gradiente de desnaturação (DGGE) e a 

eletroforese em gel com gradiente de temperatura (Temperature Gradient Gel 

Electrophoresis - TGGE), vastamente utilizadas para estudo da diversidade em solo, 

são técnicas que permitem a geração de um perfil de migração, fornecido pelos 

diferentes heterodúplices dos produtos amplificados dos genes-alvo (16S, 18S ou ITS). 

Este fenômeno é obtido, pois estes complexos desnaturam em temperaturas ou 

concentrações de agentes desnaturantes distintos. Ao ocorrer tal desnaturação, a 

migração é interrompida, logo os fragmentos são visualizados, ao final da eletroforese, 

em pontos distintos (KIRK et al., 2004; MALIK et al., 2008; VAN ELSAS; BOERSMA, 

2011). 

A molécula de DNA, quando em fita simples, tem tendência a dobrar-se em 

estruturas complexas (heterodúplices), estabilizadas especialmente pelas ligações de 

hidrogênio do pareamento das bases. Heterodúplices, de uma maneira geral, têm 

mobilidade anormal em géis de poliacrilamida não desnaturantes, ou seja, a mobilidade 
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eletroforética dessas estruturas dependerá não só do comprimento de suas cadeias, 

mas também de suas conformações, ditadas pela sequência de DNA. Baseado neste 

princípio, perfis genéticos podem ser obtidos pela análise de SSCP, a qual permite a 

detecção de inserções, deleções e substituições de base única (KIRK et al., 2004; 

STRACHAN; READ, 2002).  

A técnica de SSCP submete os produtos amplificados obtidos de uma dada 

amostra a uma temperatura que promove a separação das fitas. Logo em seguida, em 

temperaturas mais baixas, ocorre o reanelamento secundário. Dependendo das 

características da sequência, o reanelamento secundário acontece de uma determinada 

forma. Assim, diferentes heterodúplices são obtidos e, ao serem submetidos à 

eletroforese de alta resolução, permitem a evidenciação de um perfil genético (KIRK et 

al., 2004; SMALLA et al., 2007). Segundo, King, McCord e Riefler (2005), o SSCP, para 

populações bacterianas, realizado com leitura em eletroforese capilar, apresenta uma 

melhor resolução e reprodutibilidade de resultados. 

Os diversos métodos descritos acima apresentam vantagens e desvantagens em 

seu uso, considerando-se os mais diversos aspectos, desde os custos até sua 

reprodutibilidade técnica. Porém, apesar das metodologias distintas, Smalla et al. 

(2007), em estudo comparativo de fingerprints, utilizando as técnicas DGGE, SSCP e T-

RFLP em quatro amostras distintas de solo, revelaram perfis genéticos bastante 

semelhantes das comunidades bacterianas para cada amostra de solo. 

Em geral, o número de bandas produzidas pelas técnicas já descritas é 

proporcional ao quantitativo de espécies dominantes. Entretanto, para que sejam 

identificadas as espécies constituintes do perfil da comunidade, as bandas precisam ser 

excisadas e sequenciadas, o que só é possível por algumas metodologias (MALIK et 

al., 2008). Entretanto, para a identificação dos táxons microbianos presentes na 

amostra, o ideal é que sejam geradas bibliotecas de clones de genes para posterior 

sequenciamento. 

A clonagem pode ser realizada de diferentes formas, porém, para estudos em 

microbiologia, devem ser gerados fragmentos gênicos amplificados (amplicons) 

aleatórios de um gene “alvo” em uma dada amostra. Essa mistura de amplicons é 

inserida em vetores, por exemplo, plasmídeos, que são alocados em células para que 
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possam replicar conjuntamente com o fragmento inserido. Uma nova extração de 

material genético é realizada, para a obtenção dos vetores contendo os fragmentos de 

DNA inseridos, para que estes sejam submetidos à reação de sequenciamento. As 

sequências obtidas podem ser analisadas junto a bancos de dados mundiais, para que 

sejam identificados os táxons correspondentes. Tais procedimentos encontram-se 

esquematizados na Figura 26 (COUTINHO et al., 2013; HIRSCH et al, 2010; 

STRACHAN; READ, 2002; VAN ELSAS; BOERSMA, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26: Identificação molecular de grupos bacterianos com a utilização de clonagem.  
Fonte: Adaptado de Coutinho et al. (2013). 

 

Os procedimentos de clonagem são fundamentais não somente para a 

construção de bibliotecas gênicas, mas também para a obtenção de sequências 

individuais, dentro de uma mistura de amplicons. Desta forma, outra maneira de 

identificação de espécies é o sequenciamento de colônias de fungos ou bactérias 

isoladas por métodos de cultivo tradicionais. A desvantagem desta abordagem é a 

baixa representatividade, visto que somente uma fração das espécies presentes em um 

ambiente é cultivável (HIRSCH et al., 2010; STRACHAN; READ, 2002; VAN ELSAS; 

BOERSMA, 2011). 

Além do acompanhamento qualitativo, técnicas de PCR em tempo real (qPCR) 

permitem o estudo quantitativo de sequências-alvo. Para tal, devem ser desenvolvidos 
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sistemas de amplicação específicos, baseados no conhecimento prévio das sequências 

presentes na amostra (HIRSCH et al., 2010). Sendo assim, é possível acompanhar 

densidades relativas e absolutas de espécies microbianas ao longo do tempo ou em 

relação à presença de determinadas variáveis. No qPCR, a quantidade de DNA é 

medida após cada ciclo pelo aumento de sinal emitido por fluoróforos (que podem se 

ligar a moléculas de DNA de fita dupla, proporcionalmente ao número de moléculas de 

produto de PCR). Os corantes que emitem fluorescência podem ser ligantes de DNA de 

fita dupla ou podem estar associados a iniciadores e sondas que se ligam a moléculas 

molde, para iniciar a amplificação. A fase exponencial de amplificação fornece dados 

relativos à quantidade inicial de moléculas “alvo”. Desta forma, a fluorescência 

absorvida em relação ao número de ciclos gera uma curva de amplificação que 

representa o acúmulo do produto ao longo da reação de PCR. Conforme pode ser 

visualizado na Figura 27, amostras podem ser quantificadas uma em relação a outra, 

porém valores absolutos também podem ser obtidos, através da utilização de curva 

normal estabelecida com concentrações conhecidas de amplicons (LIFE 

TECHNOLOGIES CORPORATION, 2012). Como ilustrado na figura, as amostras que 

entram em amplificação exponencial precocemente apresentam quantidades de DNA 

maiores, inicialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27: Quantificação da fluorescência emitida em relação ao número de ciclos.  
Fonte: Life Technologies Corporation (2012). 
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Técnicas mais modernas, por exemplo, o pirossequenciamento, permitem 

análises em larga escada de fragmentos gênicos, com comprimento não muito superior 

a 400 pb. Estas técnicas apresentam grande vantagem por não necessitar de clonagem 

prévia dos fragmentos e ainda agrupar sequências similares, o que permite determinar 

uma quantificação relativa entre as populações de uma amostra. Entretanto, em função 

da limitação do comprimento do fragmento sequenciado, pode não fornecer 

informações suficientes para a identificação da espécie (ROH et al., 2010; VAN ELSAS; 

BOERSMA, 2011). 

As transformações nas técnicas de sequenciamento em larga escala ocorridas 

na última década têm permitido o conhecimento cada vez mais aprofundado da 

ecologia e dinâmica microbiana em diversos ambientes impactados, incluindo solos 

contaminados por hidrocarbonetos (LLADÓ et al., 2015). Atualmente, tais abordagens 

já evoluíram para além do pirossequenciamento, passando a empregar, principalmente 

a plataforma Illumina®. Por esta metodologia, moléculas individuais de DNA são 

aderidas a uma matriz de vidro e amplificados para a formação de aglomerados de 

moléculas idênticas. Em seguida, ocorre o sequenciamento desses produtos 

amplificados pela adição de nucleotídeos de terminação de sequência com marcação, 

que permite sua identificação. A aplicação dessas técnicas pode permitir o melhor 

acompanhamento de grupos microbianos ao longo do tempo e em diferentes 

ambientes, podendo, desta forma, se tornar uma importante ferramenta de avaliação do 

progresso das diversas estratégias de biorremediação aplicadas em solo (GONZALEZ 

et al., 2012; KIRCHER; KELSO, 2010; LLADÓ et al., 2015; ROH et al., 2010). 

 

2.8 MICROBIOTA E BIODEGRADAÇÃO DE DIESEL B  

 

A estrutura molecular do biodiesel (éster metílico de ácido graxo) - cadeias de 

hidrocarbonetos com dois átomos de oxigênio, ligados a dois radicais orgânicos - o 

torna susceptível ao ataque enzimático de micro-organismos que o utilizarão como 

substrato para crescimento. Por este motivo, é mais facilmente degradado do que os 

hidrocarbonetos de petróleo, geralmente compostos recalcitrantes (GOMES, 2008; 

MENEGHETTI, 2007). Entretanto, ainda é necessário que se avalie a biodegradação do 



85 

 

biodiesel conjuntamente com o diesel derivado de petróleo, visto ser sua utilização 

realizada na forma de blendas (Diesel B), atualmente comercializado o B8. 

Vale ressaltar que a estrutura química do biodiesel supracitada também o torna 

mais suscetível à absorção de água da atmosfera. Ao longo de toda a cadeia produtiva, 

o diesel B pode passar de 4 a 8 tanques e, em cada um deles, ocorre o risco da 

formação de água líquida, que se torna presente em diferentes fases do combustível, 

conforme a Figura 28. Sendo assim, o diesel B torna-se mais suscetível à colonização 

por micro-organismos, que podem se acumular desde as etapas de transporte e 

estocagem (CNT, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28: Formação de água em tanques de diesel B.  
Fonte: CNT (2011). 

 

2.8.1 Microbiota autóctone do Diesel B 

 

Para o melhor entendimento dos processos de biodegradação de combustíveis 

em solo, é necessário que se obtenha o máximo de informações sobre a microbiota 

autóctone do solo e dos combustíveis contaminantes que, em geral, são colonizados 

por micro-organismos ao longo do seu processo produtivo e de estocagem.  

No caso do óleo diesel, a presença de micro-organismos pode ter origem desde 

a formação do combustível e continuar presente em poços de extração ou pode ser 

oriunda de contaminações de outros horizontes de solo, consequência das perfurações. 
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Além dessas fontes, durante o processo de extração do óleo cru, pode ser utilizada 

água de produção, injetada nos poços para impulsionar a recuperação, que também 

contém micro-organismos (OLLIVIER; MAGOT, 2005).  

Por se tratar de um ambiente que pode apresentar condições extremas, 

principalmente em relação à temperatura, presença de oxigênio, pressão e salinidade, a 

maior parte da microbiota já identificada pertence a grupos bacterianos com 

identificação bastante dificultada quando utilizados métodos convencionais de cultivo. 

Já foram relatadas as presenças de bactérias redutoras de sulfato e metanogênicas. 

Com o aprimoramento das técnicas microbiológicas de identificação, principalmente 

aplicando-se métodos moleculares baseados em PCR e análise do gene 16S rRNA, 

novos grupos vêm sendo observados. Dentre esses, pode-se destacar as bactérias 

redutoras de ferro, redutoras de nitrato, arqueias, metanoarqueias, além de grupos de 

hipertermófilas e mesófilas (OLLIVIER; MAGOT, 2005).       

Bento e Gaylarde (2001) estudaram a microbiota, principalmente na interface 

água-óleo, relacionada à biodeterioração de diesel estocado. Utilizando técnicas 

microbiológicas tradicionais de cultivo e identificação (morfológica e bioquímica), os 

autores isolaram alguns gêneros microbianos. Dentre os fungos, destacaram-se 

populações de Aspergillus sp., Penicillium sp., Alternaria sp. e Candida sp.; enquanto 

que, para bactérias, além das redutoras de sulfato, as mais frequentes foram: Bacillus 

sp. e Pseudomonas sp.. 

Entretanto, a microbiota do diesel B tende a se apresentar mais diversificada, 

principalmente por influência do biodiesel. Segundo Lutterbach e Galvão (2011), a 

introdução de biodiesel ao diesel favorece a quantidade e a diversidade de micro-

organismos, ou seja, blendas apresentam a contribuição da microbiota do diesel e do 

biodiesel, que pode variar bastante dependendo de sua fonte de origem. Ou seja, os 

autores isolaram grupos microbianos distintos em amostras oriundas de B100 oriundas 

do óleo de soja, da semente de algodão e de gordura animal. Também observaram que 

a diversidade microbiana nas blendas aumentava com incremento de biodiesel na 

mistura. A análise dos resultados foi baseada em dados obtidos a partir do isolamento 

de espécies bacterianas e fúngicas cultiváveis, e através da comparação dos perfis 

genéticos das amostras definidos por técnica de PCR-DGGE. 
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2.8.2 Biodegradação do Diesel B 

 

As moléculas constituintes do biodiesel em função de sua estrutura química 

podem fornecer substrato de mais fácil degradação pelos micro-organismos, ou seja, 

apresentam-se como fonte de carbono mais facilmente assimilável. Baseado neste 

pressuposto, estudos vêm sendo conduzidos com o objetivo de verificar o grau de 

biodegradabilidade do biodiesel puro, assim como se a sua adição ao diesel altera o 

comportamento de biodegradação da blenda como um todo e/ou de suas frações 

constituintes. Neste contexto, Prince et al. (2008), estudando a biodegradação do diesel 

B20 por consócio microbiano, demonstraram que a fração EMAG era primordialmente 

degradada, seguida por n-alcanos e hidrocarbonetos mais complexos. 

O grau de biodegradabilidade em condições de aerobiose do biodiesel puro 

(B100) e blendas (B5, B10 e B20) foi avaliado por Bücker et al. (2011) que, 

empregando para culturas mistas de fungos isolados de sítios contaminados com óleo 

diesel, verificaram crescimento fúngico diretamente proporcional ao teor de biodiesel. A 

maior taxa de degradação foi encontrada para B100 e a menor para diesel puro. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Lisiecki et al. (2014) em experimentos com 

microcosmos de solo arenoso contaminado com diesel B (B0 a B100, com variação 

crescente de 10%). Esses autores observaram efeito aditivo na biodegradação da 

blenda, porém sem impacto na biodegradação de HTP também presentes. Entretanto, 

segundo Soriano et al. (2015) a origem do biodiesel pode interferir na capacidade de 

metabolização deste pela microbiota. 

Em condições de anaerobiose, SФrensen et al. (2011) cultivaram populações 

microbianas - oriundas de líquidos retirados de tanques de armazenamento de diesel - 

em diferentes blendas (diesel/biodiesel). Por meio de ferramentas de microscopia e 

moleculares (PCR-DGGE), observaram um aumento das populações bacterianas e de 

sua atividade quando havia biodiesel como fonte de carbono adicional. Foram 

identificadas como participantes da metabolização dos contaminantes metanobactérias, 

bactérias redutoras de sulfato e bactérias redutoras de nitrato. Adicionalmente, Cyplik et 

al. (2011), realizando ensaios em condições de anaerobiose semelhante, também 

observaram que a presença do biodiesel pode afetar a estruturação da comunidade 
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microbiana biodegradadora, porém os micro-organismos presentes poderiam alternar 

seu metabolismo para utilização de ambas as fontes de carbono (diesel e biodiesel).  

Entretanto, Owsianiak et al. (2009), utilizando culturas e consórcios microbianos 

degradadores de óleo, demonstraram que a biodegradação da blenda somente é 

aumentada quando o conteúdo de biodiesel é igual ou superior a 30%. De maneira 

semelhante, Mariano et al. (2008), utilizando metodologias semelhantes, já haviam 

verificado a influência dos teores mais elevados de biodiesel (pelo menos 20%) na 

degradação da blenda, quando utilizados consórcios microbianos isolados de solos e 

culturas puras de Pseudomonas aeruginosa.  

Em contrapartida, alguns autores têm demonstrado que o biodiesel pode 

funcionar como cometabólito favorecendo, assim, a biodegradabilidade da blenda como 

um todo (MUDGE; PEREIRA, 1999; PASQUALINO; MONTANÉ; SALVADÓ, 2006; 

TAYLOR; JONES, 2001). Pode-se destacar, nesse sentido, o trabalho de Fernández-

Alvarez et al. (2007) que observaram que a adição de biodiesel contribui para a 

biodegradação, mediada por populações microbianas autóctones, das frações alifáticas 

e aromáticas do contaminante, em solo arenoso.  

As características da biorremediação do diesel B em solo, incluindo as condições 

nutricionais e ambientais ideais para biodegradação, assim como uma melhor descrição 

das espécies microbianas (bactérias e fungos) envolvidas e em que momento atuam, 

ainda merece aprofundamento. O Quadro 5 destaca alguns trabalhos que buscam 

melhor elucidar a biodegradação do diesel B empregando microcosmos de laboratório 

com solo. Em sua maioria, empregaram técnicas convencionais de cultivo para 

monitoramento da diversidade microbiana e sua densidade ao longo do processo. 

Somente Silva et al. (2012) aplicaram técnicas moleculares (DGGE) para estudo do 

comportamento das comunidades microbianas encontradas em diferentes condições, 

particularmente, nas diferentes blendas utilizadas como contaminantes. 
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Contaminante Solo Microbiota Técnica Biodegradação 
% degradação 

e tempo (dias) 
Referências 

B0, B2, B5,  

B20 e B100 
Arenoso 

Autóctone  

e bioaumento com 

Candida viswanathii 

Atenuação natural e 

Bioaumento 

Aumento proporcional ao 

teor de biodiesel 

48.3 B2, 56.8 B5, 

38.8 B20 e 

55.4% B100. 90 

dias 

JUNIOR; 

MARIANO; 

ANGELIS (2009) 

B0, B5, B20, 

B50 e B100 
Arenoso 

Autóctone e bioaumento 

com cultura degradadora 

de diesel 

Bioaumento e  

variação de 

temperatura 

(6 ºC a 20 ºC) 

Aumento com a 

temperatura e o percentual 

de biodiesel 

19 B0, 23.8 B5, e 

51.6% B100. 28 

dias. 

HOREL ; 

SCHIEWER 

(2011) 

B0, B5, B20, 

B50 e B100 

Franco-

argiloso 
Autóctone Atenuação natural 

Aumento quando o 

percentual de biodiesel 

superior a 20. 

35 B0, 51 B5, 80 

B20, 62 B50 e 

84% B100. 60 

dias. 

SILVA et al. 

(2012) 

Quadro 5: Descrição de estudos científicos sobre biodegradação de diesel B em solo, e respectivos dados obtidos. 
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Mas, como pode ser constatado pela análise do Quadro 5, ainda existe um 

vasto campo a ser investigado, a fim de se antever os danos que serão causados 

por vazamentos ou derramamentos de diesel B nos diferentes tipos de solo, bem 

como dispor de bases para adoção de estratégias de tratamento mais adequadas 

caso a caso. Contudo, alguns aspectos relevantes podem ser observados nos 

estudos expostos, como a necessidade da eliminação de agentes antioxidantes do 

biodiesel, com o intuito de evitar a inibição da biodegradação. Também são 

destacadas que o fornecimento de nutrientes e aeração adequados promovem as 

maiores taxas de degradação dos poluentes.  

Pesquisar e entender a dinâmica dos processos de biorremediação torna-se 

fundamental para desenvolver atividades de descontaminação, bem como para 

desenvolver uma técnica de biodegradação econômica e ambientalmente viável. 

Nos estudos presentes em literatura, foram testados reatores com solos arenosos, 

em sua maioria, para melhor descrição das condições para biodegradação do 

biodiesel e suas blendas. Entretanto, informações mais precisas sobre as 

populações microbianas envolvidas nestes fenômenos e o momento em que estas 

atuam ainda são necessárias. Neste intuito, as ferramentas moleculares de análises 

podem apresentar importante contribuição. Este tipo de dado poderia auxiliar a 

implantação de técnicas mais avançadas de biorremediação com o bioaumento, 

potencializando a remoção do contaminante o solo. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 AMOSTRAS 

 

3.1.1 Solo 

 

Neste estudo, foi utilizada amostra de solo coletada em área urbana sem 

histórico de contaminação prévia, Campo da USP, em São Paulo/SP, gentilmente 

cedido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Foi realizada uma única 

coleta de aproximadamente 100 kg do solo, de modo a contemplar todo o período 

experimental. 

No laboratório, o solo foi peneirado em malha de 2 mm de abertura e 

homogeneizado por quarteamento, conforme ilustrado na Figura 29. Em seguida, o 

solo homogeneizado foi distribuído em sacos plásticos pretos com capacidade 

aproximada de 10 kg cada, que foram estocados ao abrigo da luz e chuva, em local 

arejado e seco, à temperatura ambiente, até o momento de uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 29: Procedimentos adotados para garantir a representatividade das amostras do solo: 
peneiramento (A), e homogeneização (B). 

 

A 
B 
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3.1.1.1 Caracterização do Solo Virgem 

 

Amostras do solo, devidamente homogeneizado, foram caracterizadas por 

análises granulométricas, químicas e físico-químicas, seguindo metodologias 

específicas em laboratório especializado. A caracterização microbiológica foi 

realizada no Laboratório Biodegradação, Biocorrosão e Biossíntese, Escola de 

Química/UFRJ. Na Tabela 1, estão colocadas as análises realizadas, assim como as 

referências das metodologias analíticas utilizadas.  

 

Tabela 1: Análises físico-químicas, químicas e microbiológicas realizadas nas amostras de solo 

Parâmetro Metodologia analítica 

Composição Granulométrica
*1

 ABNT-NBR 7181 (1984) 

Matéria orgânica
*1

 WALKLEY e BLACK (1934) 

Fósforo
*1

 USEPA 365.2 

Nitrogênio
*1

 USEPA 351.2 

Capacidade de Campo*
2
 ALEF e NANNIPIERE (1995) 

pH
*2

 USEPA 9040C (SW-846, 1986) 

Umidade
*3

 Secagem em balança por infravermelho 

Bactérias Aeróbias Totais
*2

 APHA, 2005 

Fungos Totais
*4

 APHA, 2005 
*1

 FUNDENOR – Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional, Campos dos 
Goytacazes/RJ.  
*2 

Laboratório Biodegradação, Biocorrosão e Biossíntese, Escola de Química/UFRJ.
 

*3 
Laboratório de Tecnologia Ambiental, Escola de Química/UFRJ. 

*4 
Laboratório de Biocorrosão e Biodegradação, Instituto Nacional de Tecnologia (INT). 

 

A Figura 30 apresenta as respectivas proporções de silte, areia e argila do 

solo empregado no presente trabalho. A distribuição granulométrica do solo, 

segundo a classificação textural de solos do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (1993), permite caracterizá-lo como franco-argiloso. Esse tipo de 

solo é representativo da região sudeste brasileira.  
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Figura 30: Proporção de partículas componentes do solo utilizado no estudo. 

 

Na Tabela 2, foram listados os valores dos parâmetros físicos e químicos 

analisados no solo virgem, seguindo-se metodologias analíticas padrões 

recomendadas pelo Standard Methods.  

 

Tabela 2: Caracterização física e química do solo em estudo 

Parâmetro Valor 

Matéria Orgânica 12,07 g/kg 

Carbono 7,0 g/kg 

Nitrogênio 0,6 g/kg 

Fósforo 1,0 mg/kg 

Potássio 62,4 mg/kg 

Umidade 8,1% 

CRA 57,6% 

pH 7,1 

 

Na Tabela 3, encontram-se os números de células cultiváveis viáveis para 

bactérias heterotróficas, cultivadas em aerobiose e anaerobiose, e fungos, 

expressos em NMP/g (Número Mais Provável).  

 

Tabela 3: Caracterização microbiológica do solo em estudo 

População microbiana Condição de cultivo NMP/g de solo 

Bactérias aerobiose 
anaerobiose 

4,7 x 10
6
 ± 2 x 10

5
 

9,0 x 10
3 
± 1 x 10

2
 

Fungos aerobiose 4,5 x 10
4 
± 6,6 x 10

3
 

         . 

 

51% 

21% 

28% 

Areia Argila Silte 
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3.1.2 Combustíveis 

 

Para realização deste trabalho, foram empregadas duas amostras: 

 biodiesel (B100); 

 óleo diesel mineral (B0). 

Ambos os combustíveis foram doados por um centro de distribuição para 

postos de gasolina, na região metropolitana do Rio de Janeiro, localizado no 

município de Duque de Caxias/RJ, Brasil. 

A blenda diesel/biodiesel (diesel B5) empragada no estudo foi produzida no 

laboratório, pela mistura dos combustíveis puros para que fosse garantida a 

proporção de 5 mL de biodiesel e 95 mL de óleo diesel na amostra diesel B5 a ser 

empregada durante a realização de toda a etapa experimental. O aspecto das 

amostras de combustíveis empregados na contaminação do solo pode ser 

visualizado na Figura 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31: Amostras de combustíveis utilizadas no estudo [A: diesel de petróleo puro (B0); B: 
biodiesel puro (B100) e C: blenda diesel/biodiesel (diesel B5). 

 

3.2 DESENHO EXPERIMENTAL  

 

Os ensaios de biorremediação por Atenuação Natural Monitorada (ANM) 

foram conduzidos em reatores de policloreto de polivinila (PVC), desenvolvidos em 

A B C 
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trabalhos prévios do presente grupo de pesquisa, conforme ilustrado na Figura 32. 

Esse sistema é composto por três partes cilíndricas (células) superpostas de 10 cm 

de raio e 20 cm de altura cada, correspondendo à capacidade de 7 kg de solo cada. 

Como pode ser visualizado no esquema apresentado na Figura 32A, cada 

célula é dotada de quatro orifícios laterais, com vistas a permitir a coleta de 

amostras em diferentes pontos. Portanto, o aparato experimental dispõe de 12 

pontos que permitem coletas em seis alturas distintas. No presente estudo, as 

amostragens foram realizadas em três pontos, como também indicado no esquema: 

X1, X2 e X3 (amostra composta).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32: Aparato experimental: detalhamento (A) e foto (B). Neste estudo as amostras de solo 
foram coletadas nos pontos X1, X2 e X3. As amostras coletadas em X2, são formadas por 
amostragem nos pontos 3 e 4. 

 

Na Tabela 4, estão listadas as condições operacionais. O teor dos 

contaminantes e a umidade foram definidos com base em trabalhos prévios de 

biorremediação (BARROS, 2010; FERREIRA, 2010) e de modo que fossem 

compatíveis com a atividade microbiana e com a percolação do contaminante.  

 
 

A B 
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Tabela 4: Condições operacionais utilizadas 

Parâmetros Valores 

Quantidade Total de Solo por reator 21 kg (7 kg/célula) 

Concentração do Contaminante 10% (v/m) 

Umidade do Solo 20% (v/m) 

Temperatura Externa ao Reator Ambiente  

Capacidade de Retenção de Água após umidificação do 
solo 

49,6%  

Duração do Ensaio 60 dias 

 

As condições foram mantidas inalteradas, apenas variando o combustível 

(blenda B5 e B100) com o propósito de avaliar a influência dos poluentes no perfil 

microbiológico em três níveis de profundidade, superficial (X1: 5 cm), intermediária 

(X2: 30 cm) e a 60 cm da superfície(X3), cujos pontos de amostragens se encontram 

ilustrados na Figura 32. 

Conduziu-se um total de quatro ensaios de biorremediação por ANM, 

englobando dois experimentais e dois controles, conforme detalhado nas Tabelas 5 

e 6, que contêm a descrição dos parâmetros empregados para experimentos e 

controles, respectivamente. 

 

Tabela 5: Sequência de ensaios experimentais de biorremediação 

Ensaio Contaminante Descrição 

EXP B5 B5 
Solo úmido  acrescido de blenda 
diesel/biodiesel (5% v/v) 

EXP B100 B100 Solo úmido acrescido de biodiesel puro  

 

Tabela 6: Sequência de ensaios controles CE* 

Ensaio Contaminante Descrição 

CE - B5 B5 
Solo úmido*

1
 acrescido de blenda 

diesel/biodiesel (5% v/v)*
2
 

CE - B100 B100 Solo úmido*
1
 acrescido de biodiesel puro*

2 

*CE: Controle para avaliação da degradação espontânea dos combustíveis contaminantes.  
*

1
Solos esterilizados por tindalização (1 atm/20min) e posterior adição de solução de Formaldeído 

P.A. 2% (v/m) para exclusão de populações autóctones. 
*

2
Combustíveis esterilizados por filtração em membrana Millipore de 0,45 μM de porosidade..  

 

Para cada reator, foi realizada a mistura da quantidade total de solo (estéril ou 

in natura), previamente umidificado a 20%, com a totalidade do contaminante 

(esterilizado por filtração, quando necessário) estabelecido para cada sistema. Em 

seguida, os reatores foram preenchidos com o material misturado, conforme pode 
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ser visto na Figura 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 33: Sequência de ensaios experimentais de biorremediação. 

 

No decorrer do período experimental (60 dias), os solos dos reatores 

(experimento e controles) foram analisados conforme apresentado de maneira 

sumarizada na Tabela 7, a partir de duas ou três amostragens a depender da 

análise. 

No início e mensalmente no decorrer do tratamento, os solos foram 

analisados para determinação do pH e da umidade (Tabela 7), sendo verificada 

sempre a necessidade de ajustamento do teor de água para 20% (v/m). A 

temperatura externa ao reator foi verificada a cada dois dias, e a do solo no início e 

após 30 e 60 dias de ensaio.  
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Tabela 7: Parâmetros avaliados durante os ensaios de biorremediação por ANM 

Parâmetro Metodologia Objetivo 
Período 
(dias) 

Microbiota Bacteriana 
Cultivável 

NMP em tubos (aeróbios) e frascos (anaeróbios) 
Quantificar a biomassa bacteriana heterotrófica 

cultivável (aeróbia e anaeróbia) 
0, 30 e 60  

Plaqueamento por spread plate de diluições 
seriadas 

Isolar grupos bacterianos aeróbios mais frequentes em 
cada microcosmo e em cada profundidade 

Sequenciamento do gene 16S RNA amplificado de 
culturas isoladas  

Identificar gêneros bacterianos cultiváveis 
potencialmente biodegradadoras 

0, 30 e 60  

Denaturing Gradient Gel Eletrophoresis (DGGE) de 
culturas mistas e sequenciamento de bandas 

extraídas da eletroforese 
Comparar perfis moleculares da comunidade bacteriana 0 e 60  

Microbiota Fúngica 
Cultivável 

Contagem direta após plaqueamento por spread 
plate 

Quantificar a biomassa e isolar grupos fúngicos 
miceliais e leveduras 

0, 30 e 60  
Sequenciamento de fragmento gênico da região 

ITS amplificado de isolados 
Identificar gêneros/espécies fúngicas potencialmente 

participantes de biodegradação 

Concentração dos 
Contaminantes 

Cromatografia gasosa com detector por ionização 
de chama 

Avaliar a (bio)degradação dos contaminantes estudados 0 e 60  

Atividade Metabólica 
Microbiana 

Atividade desidrogenásica 
Avaliar a atividade microbiana na biodegradação do 

contaminante 
0, 30 e 60  

Toxicidade do Solo Teste de mortalidade de minhocas (Eisenia fetida) Avaliar o grau de detoxificação do solo contaminado 0 e 60  

Físico-químico Umidade, pH e Temperatura 
Avaliar as flutuações de parâmetros abióticos 

envolvidos 
0, 30 e 60  
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Para caracterização do solo contaminado e dos microrganismos autóctones, 

foram feitas amostragens nos tempos de 30 e 60 dias. As análises microbiológicas 

foram realizadas por técnicas moleculares e convencionais de cultivo. Ao final do 

procedimento experimental, o solo de cada condição experimental estudada foi 

analisado por testes de ecotoxicidade e atividade enzimática. 

 

3.3 METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

As análises físico-químicas, metabólicas e da microbiota cultivável foram 

conduzidas no Laboratório de Biossíntese, Biocorrosão e Biodegradação 

(EQ/UFRJ); já as técnicas moleculares, foram realizadas no Laboratório de 

Biocorrosão e Biodegradação do Instituto Nacional de Tecnologia (Labio/INT). 

Os ensaios químicos, envolvendo análises cromatográficas, foram feitos na 

Universidade Católica de Louvain, Bélgica, em período de estágio de doutoramento 

sanduíche. Foram utilizados equipamentos do Laboratory of Bioengineering e do 

Laboratory of Nutritional Biochemistry and Environmental Toxicolog, da citada 

universidade. 

 

3.3.1 Umidade 

 

O teor de umidade do solo virgem (Tabela 2) e contaminado (Tabela 7) foi 

determinado por método gravimétrico, empregando balança analítica (marca 

Gehaka, modelo IV2000) que dispõe de uma fonte de aquecimento por 

infravermelho com dispositivo cerâmico (Figura 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 34: Analisador de umidade por infravermelho (Balança marca Gehake, modelo IV2000). 
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3.3.2 Capacidade de Retenção de Água (CRA) 

 

A retenção de água pelo solo, fundamental para que os organismos nele 

presentes realizem suas funções vitais, em geral, é influenciada pela textura e 

estrutura do solo (LEPSCH, 2002). No interior do solo, a água pode ficar retida tanto 

nos poros, entre agregados, como em finas películas em torno da superfície das 

partículas coloidais. Mas, com o passar do tempo, ocorre redução de água no solo 

particularmente pelo fenômeno da evaporação. Para garantir a atividade microbiana, 

deve-se manter o solo úmido por reposição natural (chuvas) ou artificial pela 

irrigação. 

A análise da CRA foi realizada seguindo a metodologia adaptada de Alef e 

Nannipiere (1995). Para tanto, 20 g do solo foram distribuídos sobre papel filtro 

qualitativo em funil de vidro que, por sua vez, estava disposto sobre proveta 

graduada de 100 mL de capacidade. Foram adicionados 100 mL de água destilada 

sobre o solo, quantidade suficiente para que a água percole e alcance a proveta, 

durante 24 horas. A proveta foi pesada, incialmente, com 100 mL de água destilada 

e após o ensaio, quando possuía somente a água percolada. Essas medidas foram 

aplicadas no cálculo a seguir: 

 

 

CRA= Capacidade de Retenção de Água (%) 

Pinicial= Peso inicial da proveta com 100 mL de água (g) 

Pfinal= Peso final da proveta com água percolada (g) 

ms=  Peso do solo seco (g) 

 

3.3.3 Potencial de Hidrogênio (pH) 

 

Foi utilizada metodologia adaptada por Baptista (2007), a qual emprega a 

dissolução do solo em água destilada para a determinação do pH. Para tanto, foram 

adicionados 10 g do solo em 25 mL de água destilada, contidos em frasco 

Erlenmeyer com capacidade para 100 mL. A solução foi homogeneizada com auxílio 
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de barra e placa magnéticas durante 15 minutos. Após esse período, a 

determinação do valor de pH foi realizada mediante inserção do eletrodo de 

referência, empregando o potenciômetro digital da marca QUIMIS (modelo 

Q400AS). 

 

3.3.4 Quantificação e Identificação da Microbiota Cultivável 

 

A enumeração da microbiota cultivável, tanto dos combustíveis (óleo diesel e 

biodiesel) quanto dos solos (virgem e contaminado), foi realizada por metodologia 

convencional de microbiologia, empregando meios de cultura sólidos ou líquidos em 

condições específicas, dependendo das características metabólicas das populações 

microbianas alvos (bactérias aeróbias e anaeróbias, fungos filamentosos e 

leveduras). Nos testes de biorremediação por ANM, as amostragens foram 

realizadas em três profundidades ao longo do reator. Para cada ponto ou sistema, 

foram coletadas e processadas amostras em duplicata.  

Também foi realizado o isolamento de culturas predominantes para as 

populações microbianas quantificadas, conforme detalhado nos itens a seguir. Após 

determinada a pureza das culturas através de observações macroscópicas das 

colônias e por microscopia óptica, as mesmas seguiram para identificação por 

sequenciamento de material genético.  

Vale destacar que todas as cepas bacterianas e fúngicas devidamente 

isoladas e identificadas se encontram estocadas no banco de cepas do Labio/INT.  

 

3.3.4.1 Bactérias Heterotróficas Aeróbias 

 

Foram estudados grupos de bactérias definidos genericamente como 

heterotróficas cultiváveis, utilizando-se a técnica de NMP com três tubos múltiplos 

para quantificação da biomassa e plaqueamento por spread plate para obtenção de 

colônias isoladas para posterior identificação. Este último procedimento de 

isolamento foi realizado somente para as amostras de solo virgem e para as 

oriundas de 5 cm de altura de ambos os microcosmos, em 30 e 60 dias de ensaio. 

As suspensões das amostras de solo foram obtidas adicionando-se 5 g de 

solo em 50 mL de solução salina (0,85% m/v) acrescida de 0,1% de TweenTM, 
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homogeneizada a 300 rpm em equipamento shaker, por 30 minutos. A partir dessa 

solução, foram obtidas as diluições seriadas decimais, transferindo-se 1 mL da 

mesma para outro tubo com 9 mL também de solução salina, obtendo-se a diluição 

10-1. O mesmo procedimento fora realizado até a obtenção da diluição 10-8. Para a 

quantificação dos grupos bacterianos, foi adicionado 1 mL de cada diluição em uma 

série de 3 tubos, cada um contendo 9 mL de meio de cultura.  

Para a quantificação do grupo de heterotróficos cultiváveis, foram utilizadas 

as diluições de 10-3 a 10-10, das quais tiveram um 1mL transferidos para cada um 

dos três tubos da sequência, contendo caldo nutriente. Os tubos semeados foram 

incubados a 30ºC e a leitura para verificação de crescimento microbiano feita em 48 

horas, com o resultado expresso em NMP por grama de solo. Ao final da contagem, 

as culturas com crescimento microbiano foram estocadas a -80oC para posterior uso 

nas análises moleculares de DGGE.  

A observação dos grupos bacterianos cultiváveis aeróbios mais frequentes, 

presentes nas amostras de solo e na porção mais superficial de cada reator, foi 

realizada a partir de 1mL de cada diluição seriada, semeada por spread plate em 

placas de Petri contendo meio PCA (Plate Count Agar, HimediaTM), sob as mesmas 

condições de incubação, de modo a se obter colônias isoladas e distinguíveis por 

sua morfologia externa. A composição dos meios de cultura está exposta na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Meios utilizados para a quantificação por NMP de bactérias aeróbias.  

Solução/Meio de Cultura* Composição 

Caldo Nutriente Peptona de carne (10 g/L) 

Extrato de carne (3 g/L) 

K2HPO4 (1 g/L) 

NaCl (8,5 g/L) 

Plate Count Agar (Himedia
TM

) Meio Plate Count Agar (30 g/L) 

Solução Salina NaCl (8,5 g/L) 

* Todos os meios foram esterilizados previamente ao uso, por autoclavação a 1 atm e 121ºC 

por 15 minutos e o pH normalizado a 7 ±0,2. 

 
O isolamento teve prosseguimento a partir do repique das colônias 

morfologicamente distintas para tubos contendo caldo nutriente. Após 48 horas de 

incubação a 30oC, as amostras cultivadas foram semeadas por estriamento em meio 

PCA novamente. As colônias isoladas foram então submetidas às metodologias de 

identificação, iniciando-se pela bacterioscopia com auxílio da técnica de coloração 
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de Gram. Esse procedimento também permitiu a verificação de possível 

contaminação e constatação da pureza da colônia isolada. Após a visualização das 

lâminas, foram iniciadas as metodologias para a identificação dos gêneros 

bacterianos pelas técnicas de genética molecular, iniciando-se pela extração de 

DNA. A metodologia empregada para a identificação molecular será descrita 

posteriormente. 

  

3.3.4.2 Bactérias Heterotróficas Anaeróbias 

 

A quantificação geral da biomassa de grupos bacterianos heterotróficos 

anaeróbios cultiváveis foi realizada também por número mais provável. As diluições 

decimais seriadas foram feitas em solução redutora, a partir da suspensão de 1 g de 

solo homogeneizado na mesma solução, com uso de agitador de tubos do tipo 

vortex, por 10 minutos. O ambiente de anaerobiose foi obtido, na preparação dos 

meios de cultura e da solução redutora, com auxílio de purga de N2 e utilizando-se 

frascos de penicilina de 9 mL, lacrados desde o preparo. A composição das 

soluções utilizadas para as culturas anaeróbias está exposta na Tabela 9.  

Para esses procedimentos de quantificação, foram empregadas as diluições 

de 10-2 a 10-8, os quais tiveram 1mL transferido (com auxílio de seringa) para cada 

um dos três frascos da sequência, contendo meio fluido ao Tioglicolato (marca 

GIBCOTM). Os tubos cultivados foram então incubados a 30ºC, a leitura dos 

resultados feita em 72 horas e os resultados obtidos expressos em NMP por grama 

de solo. Os tubos que apresentaram crescimento microbiano também foram 

estocados a -80oC para posterior uso nos ensaios de DGGE. 

 

Tabela 9: Meios utilizados para a quantificação por contagem direta após cultura por pour plate de 
bactérias anaeróbias.  

Solução/Meio de Cultura* Composição 

Fluido ao Tioglicolato (SIGMA
TM

) Meio Tioglicolato Fluido (29,75 g/L) 

NaCl (8,5 g/L) 

Solução Redutora Tioglicolato de sódio (0,124 g/L) 

Ácido ascórbico (0,10 g/L) 

Rezarzurina (4,0 mL) 

NaCl (8,5 g/L) 

* Todos os meios foram esterilizados previamente ao uso, por autoclavação a 1 atm e 121ºC 

por 15 minutos, e o pH normalizado a 7 ±0,2. 
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3.3.4.3 Fungos Filamentosos e Leveduras 

 

Inicialmente, foram obtidas as suspensões das amostras (solo virgem, 

combustíveis e solo contaminado), utilizando-se 1 g de amostra (1mL no caso dos 

combustíveis) solubilizada em 10 mL de solução salina (0,85% m/v) acrescida de 

0,1% de TweenTM, homogeneizada em máxima rotação com auxílio do equipamento 

vortex, por 10 minutos. Após a obtenção do material em suspensão, foram 

realizadas diluições decimais seriadas, utilizando-se a mesma técnica já descrita na 

seção 3.3.4.1. 

Para estimativa de biomassa referente às populações de fungos totais, foi 

feita contagem direta do crescimento em placas contendo meio Sabouraud 

(OXOIDTM), acrescido do antibiótico Clorafenicol (SIGMATM), a partir do cultivo de 0,1 

mL da suspensão inicial e das diluições seriadas até 10-5. Os inóculos foram feitos 

por espalhamento em superfície do meio de cultura com auxílio de uma alça de 

Drigalsky.  Em seguida, as placas foram incubadas a 30ºC durante 48 horas e, após 

esse período, as contagens total e de colônias morfologicamente distintas e 

prevalentes foram realizadas, e os resultados expressos em UFC (unidade 

formadora de colônia) por grama de solo seco para contagem total e percentuais em 

relação aos grupos de fungos miceliais mais frequentes. Em relação às leveduras, 

somente foram verificadas presença/ausência e sua identificação. 

Entretanto, para a definição dos morfotipos que de fato poderiam ser incluídos 

na quantificação relativa, foi necessária a caracterização de isolados prevalentes 

nas amostras estudadas oriundas dos microcosmos, assim como do solo e dos 

combustíveis (B100 e diesel puro) previamente ao ensaio, para que pudessem ser 

definidos a que grupos de fungos pertenciam, e pudessem ser sugeridos candidatos 

para acompanhamento ao longo da ANM. Todos os isolados foram classificados até 

o gênero taxonômico pertencente, sendo que a maior parte também teve sua 

identificação até espécie.   

Para tal, colônias fenotipicamente distintas crescidas a partir do cultivo inicial 

em meio Sabouraud (OXOIDTM) foram repicadas em Ágar Extrato de Malte (AEM - 

OXOIDTM), com o intuito de se obter o crescimento individual. Adicionalmente, 

também foram utilizados meios mais específicos associados ao AEM, tais como 

Ágar Dextrose Batata (ADB - OXOIDTM) e Ágar Extrato de Levedura Czapek (CYA – 
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SANTOS; VENÂNCIO; LIMA, 1998), para isolados sugestivos de Aspergillus sp. e 

Penicillium sp.. Em seguida, foram realizadas microculturas em lâminas para a 

identificação de estruturas características de gêneros fúngicos. Essa forma particular 

de cultura busca analisar o crescimento de conídeos que permitam identificar 

gêneros fúngicos. Para que sejam obtidas lâminas e lamínulas com tais estruturas 

reprodutivas aderidas, esporos eram cultivados em um pequeno fragmento de AEM, 

colocado entre uma lâmina e lamínula, em forma de "sanduíche". Após 7 a 14 dias 

de incubação a 30oC e com umidade controlada, a cultura é desmontada e tanto a 

lâmina quanto a lamínula foram visualizadas em microscopia ótica com auxílio de 

coloração por Azul de Algodão. As leveduras isoladas foram caracterizadas por 

bacterioscopia direta com uso de coloração de Gram.  

Os isolados comprovadamente puros, com ou sem identificação morfológica 

de gênero, tiveram seu DNA extraído e quantificado para a amplificação da região 

ITS (Internal Transcribed Region) e posterior sequenciamento. Tais metodologias, 

assim como o tratamento e a comparação de sequências para a determinação do 

gênero e/ou espécies, serão descritas posteriormente. Os isolados prevalentes e 

que tiveram sua identificação molecular confirmada foram utilizados na quantificação 

relativa de gêneros presentes nas amostras de solo, combustíveis e nas três alturas 

de ambos os microcosmos, em 30 e 60 dias. Esta estimativa foi obtida pela razão 

entre o número de colônias de um mesmo morfotipo sobre o total de colônias 

presentes na amostra. Vale ressaltar que esse cálculo foi realizado somente para 

fungos miceliais, excluindo-se as leveduras da contagem total. 

 

Tabela 10: Meios utilizados para crescimento de fungos.  

Meio de Cultura* Composição 

Meio Sabouraud Dextrose (OXOID
TM

)* Meio Sabouraud Dextrose - 65 g/L  

Cloranfenicol - 0,01g/L 

Ágar Extrato de Levedura Czapek (SANTOS; 
VENÂNCIO; LIMA 1998)** 

Extrato de levedura 5 g/L 

Sacarose 30g/L 

NaNO3 - 3 g/L 

KCl - 0,5 g/L 

MgSO4.7H2O - 0,5 g/L 

FeSO4.7H2O - 0,01 g/L 

K2HPO4 - 1 g/L 

Ágar - 15 g/L 

Ágar Extrato de Malte (OXOID
TM

)*** Ágar Extrato de Malte - 50 g/L 

Ágar Dextrose Batata (OXOID
TM

)* Caldo Dextrose Batata - 39 g/L 

*Esterilizados previamente ao uso, por autoclavação a 1 atm e 121ºC por 15 minutos. 
Valores de pH: * 5,6 ± 0,2; ** 6,7 ± 0,2; *** 5,4 ± 0,2. 
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3.3.5 Análises Moleculares da Microbiota Cultivável  

 

Foram empregadas técnicas de análise molecular do material genético dos 

micro-organismos oriundos dos substratos iniciais e ao longo da ANM para a 

caracterização da comunidade bacteriana cultivável por Fingerprinting de DNA 

(obtida por técnica de DGGE), assim como para a identificação final de grupos 

bacterianos heterotróficos (aeróbios e anaeróbios) e fúngicos isolados. Os ensaios 

apresentados a seguir foram realizados no Labio/INT. 

 

3.3.5.1 Extração e Quantificação do DNA Microbiano   

 

Protocolos distintos para a extração de DNA foram empregados, de acordo 

com a amostra utilizada e o micro-organismo estudado. Dessa forma, bactérias que 

passaram por metodologias de isolamento tiveram seu DNA total extraído por lise 

térmica. Para esse procedimento, uma colônia isolada e de cultura 

comprovadamente pura foi repicada e ressuspendida em 50 µL de água ultrapura 

(MilliQTM) contidas em tubo do tipo Eppendorf (capacidade 500 µL). A suspensão 

microbiana foi submetida a choque térmico utilizando "banho seco", de acordo com o 

programa: 96oC por 10 minutos seguido de 4oC por 30 minutos. Logo após, o 

material foi submetido à centrifugação por 1 minuto a 10.000 xg e o sobrenadante 

transferido para novo tubo, estocado a -20oC, até o momento do uso para 

quantificação e amplificação do material. 

Também foi conduzida extração de DNA da comunidade bacteriana cultivável, 

ou seja, do conjunto de grupos bacterianos que cresceram de cada amostra. Para 

esse fim, foram utilizadas culturas líquidas (aeróbias e anaeróbias) das amostras de 

solo virgem e contaminado, após 60 dias de experimento em ambos os 

microcosmos (EXPB100 e EXPB5) e nas três profundidades estudadas. De maneira 

semelhante à metodologia anterior, também foi empregado lise térmico, porém com 

as seguintes modificações no início do procedimento: uma alíquota de 1,5 mL foi 

transferida da cultura para um tubo do tipo eppendorf e submetida à centrifugação a 

13.000 xg por três minutos; o sobrenadante da cultura foi descartado e o pellet 

restante foi ressuspendido em 50 µL de água ultrapura (MilliQTM). Após essas 

etapas, o protocolo seguiu de acordo com o anteriormente descrito.  
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Já os fungos isolados e cultivados em meios específicos tiveram o DNA 

extraído empregando-se o kit comercial PowerSoil® DNA Isolation Kit  (MO BIO 

Laboratories, Inc.), de acordo com as orientações do fabricante. Entretanto, o 

material utilizado, previamente ao uso do kit, foi submetido a uma etapa inicial de 

lise térmica também empregada. Colônias isoladas foram retiradas por raspagem 

com auxílio de alça de platina e o material colocado em tubos do tipo Falcon com 

capacidade para 15 mL. Esse material foi submetido a três etapas do seguinte 

choque térmico: 10 minutos submersos em nitrogênio líquido, seguido de 10 minutos 

em banho-maria a 60oC. 

Após os procedimentos de extração, as concentrações de DNA, assim como 

seu grau de pureza, foram determinadas por espectrometria nos comprimentos de 

onda de 230 nm, 260 nm e 280 nm com a utilização do equipamento Nanodrop 

Espectrophotometer (modelo ND-1000). 

 

3.3.5.2 Sequenciamento das regiões 16S RNA para bactérias e ITS para fungos 

miceliais e leveduras para identificação molecular 

 

A identificação molecular dos micro-organismos isolados pelas técnicas de 

cultivo previamente descritas teve prosseguimento pela amplificação de regiões 

gênicas, utilizando PCR convencional (termociclador PCR System 9700, Applied 

Biosystems) e Taq PCR Master Mix KitTM (Qiagen) acrescido de 0,2 µM de 

iniciadores específicos, 5 µL de solução de corantes CoralLoadTM (Qiagen) e água 

ultrapura estéril q.s.p 50 µL, de acordo com as especificações do fabricante. Em 

seguida à PCR, os produtos amplificados foram visualizados e comparados ao 

marcador de peso molecular de 1 Kb por meio de  eletroforese em gel de agarose 

(1%, m/v), a uma corrente elétrica de 90 V, em tampão TBE 1X e corado com 

solução GelRedTM 1X (Biotium) que, ao final da corrida, foi fotografado em sistema 

de fotodocumentação digital com auxílio de iluminação UV. 

Para identificação dos grupos bacterianos, foram utilizados os iniciadores 

Sadir (foward: 5'-AGAGTTTGATCATGGCTCAGA-3') e S17 (reverse: 5'-

GTTACCTTGTTACGACTT-3’) (ALTSCHUL et al., 1990), que promovem a 

amplificação do gene que codifica o RNA ribossomal da subunidade 16S dos 

ribossomos (16S rRNA), de aproximadamente 1500 pb. As condições de 
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amplificação estão expostas na Figura 35.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35: Condições para amplificação da região 16S rRNA. 

 

Metodologia semelhante foi empregada para a identificação de fungos, 

porém, com procedimento envolvendo a amplificação do gene codificante do RNA 

ribossômico da subunidade 5.8S e das regiões Espaçadoras Internas Transcritas I e 

II (ITS I e II - do inglês Internal Transcribed Spacers), utilizando os iniciadores ITS5 

(foward) 5’- GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’ e ITS4 (reverse) 5’- 

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’ (WHITE et al., 1990) de diferentes espécies 

incluídas em Ascomycotas, Basidiomycotas e leveduras. O fragmento gerado tinha 

aproximadamente 600 pb e também foi visualizado por eletroforese empregando as 

mesmas condições supramencionadas para bactérias, e os ciclos de amplificação 

estão expostos na Figura 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36: Condições para amplificação da região ITS. 

 

Após a verificação da eficiência da PCR pelos procedimentos de eletroforese, 

os produtos amplificados (amplicons) obtidos foram submetidos a purificação 

utilizando o sistema Wizard® PCR Clean-Up System (Promega), de acordo com as 
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orientações do fabricante. Os amplicons foram, então, quantificados em Nanodrop 

Espectrophotometer (modelo ND-1000) para que fossem utilizados como moldes na 

reação de sequenciamento. Essa etapa, assim como as posteriores até a obtenção 

da sequência bruta, foram realizadas pela empresa contratada ACTGene Análises 

Moleculares Ltda. (Centro de Biotecnologia, UFRGS, Porto Alegre/RS).  

Para a realização de tais procedimentos, o material foi enviado em 

microplacas ópticas de 96 poços (capacidade 0,2 mL), contendo de 30 ng a 60 ng de 

amplicons acrescidos de 2,5 pmol de iniciador e água ultrapura (Mili-Q) q.s.p 6 μL. 

Como em cada tubo deveria ser colocado um único iniciador (Sadir e S17, para 

bactérias; e ITS4 e ITS5, para fungos), cada amostra continha dois tubos para 

sequenciamento. As soluções foram desidratadas em speed-vac e posteriormente 

enviadas à temperatura ambiente. Ao chegar a empresa supracitada, as amostras 

foram ressuspendidas em 6 μL de água ultrapura para a marcação e 

sequenciamento. Os amplicons foram marcados utilizando-se os primers já contidos 

em solução e 0,5 L do reagente BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing 

Standart (Applied Biosystems) em um volume final de 10 L. As reações de 

marcação foram realizadas em termociclador LGC XP Cycler, seguindo as etapas 

descritas na Figura 37:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 37: Condições de amplificação utilizadas para sequenciamento. 

 

Após a marcação, as amostras foram, então, purificadas por precipitação com 

isopropanol a 75% e lavagem com etanol a 60%. Os produtos precipitados foram 

diluídos em 10 L de formamida Hi-Fi (Applied Biosystems), desnaturados a 95ºC 
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por 5min, resfriados em gelo por 5min e eletroinjetados em sequenciador automático 

AB 3500 Genetic Analyzer armado com capilares de 50 cm e polímero POP7 

(Applied Biosystems).   

 

3.3.5.2.1 Análise das sequências obtidas 

 

Os dados de sequenciamento foram coletados utilizando-se o programa Data 

Collection 2 (Applied Biosystems) com os parâmetros Dye Set “Z”; Mobility File 

“KB_3500_POP7_BDTv3.mob”; BioLIMS Project “3500_Project1”; Run Module 1 

“FastSeq50_POP7_50cm_cfv_100”; e Analysis Module 1 “BC- 

3500SR_Seq_FASTA.saz. Estes foram enviados ao Labio/INT para análises 

filogenéticas posteriores. 

Diversas espécies autóctones de solos e combustíveis têm sido amplamente 

descritas, associadas ou não à biodegradação de diferentes contaminantes. Dessa 

forma, já se encontram disponíveis diversas sequências de genes ou fragmentos 

gênicos de muitas dessas espécies, principalmente relacionadas ao gene 16S rRNA 

para bactérias e ITS para fungos.  

As sequências finais foram obtidas após edição com auxílio dos softwares 

Chromas Lite® e Bioedit., as quais foram submetidas ao GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov), onde puderam ser comparadas por similaridade com as 

demais sequências já depositadas, utilizando o software online BLAST. Tal 

procedimento de análise forneceu a identificação do fragmento gênico em estudo, 

como pertencente à determinado gênero ou espécie, considerando o percentual de 

similaridade acima de 98%. 

 

3.3.5.3 Perfil Molecular das Comunidades Bacterianas Cultiváveis por PCR seguido 

de Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE) 

 

Paralelamente à identificação de bactérias isoladas cultivadas, foi realizada a 

caracterização molecular das comunidades bacterianas cultivadas por vias aeróbia e 

anaeróbia, presentes no solo virgem inicial e após 60 dias de biorremediação, nas 

três profundidades e em ambos os microcosmos (EXPB100 e EXPB5). Esses 

ensaios permitiram a observação do perfil genético das amostras analisadas para 
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fins de comparação. 

Foi empregada metodologia, adaptada de Muyzer; De Waal e Uitterlinden 

(1993), que promovia a amplificação específica do gene que codifica a subunidade 

16S do RNA ribossômico, porém com inserção de um "grampo" com alto conteúdo     

GC (5’CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG-3’) 

adicionado a porção 5' do iniciador U968 ("foward"- 5’-

GCACGGGGGACGCGAAGAACCTTAC-3’), além do outro iniciador L1401 

("reverse"- 5’-GCGTGTGTACAAGACCC-3’). Dessa forma, foi realizada uma vasta e 

aleatória amplificação dos fragmentos de DNA supracitados presentes nas amostras 

e pertencentes aos diversos grupos bacterianos, depois de realizados os 

procedimentos de extração de DNA de culturas líquidas do solo (conforme descrito 

na seção 3.3.5.1) de bactérias heterotróficas cultiváveis.   

Os procedimentos de amplificação, assim como de verificação dos produtos 

amplificados gerados por eletroforese, foram realizados utilizando os mesmas 

condições descritas em 3.3.5.2, com exceção das condições de ciclagem da PCR, 

que estão apresentadas na Figura 38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38: Condições de amplificação da PCR-DGGE. 

 

As soluções contendo os produtos amplificados (45 µL de volume 

aproximado) foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrolamida com 

gradiente desnaturante, seguindo metodologia adaptada de Aboim et al. (2004). Os 

géis utilizados nesses ensaios foram confeccionados com poliacrilamida 6% 

(acrilamida e bis-acrilamida) em tampão Tris-Acetato (pH 8,3), com gradiente 
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desnaturante químico (ureia e formamida) estabelecido para a faixa entre 40% e 

60%, conforme pode ser visto na Figura 39. O gradiente linear utilizado foi obtido a 

partir de duas soluções estoque de poliacrilamida 6%, a primeira não contendo 

agentes desnaturantes e a segunda com 100% destes (7M de ureia e 40% de 

formamida deionizada). Logo após a montagem do gel, este foi deixado em repouso 

por três horas, para a correta polimerização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 39: Gel de poliacrilamida de alta resolução inserido em gradiente de desnaturação utilizado em 
eletroforese. 

 

A eletroforese foi realizada com o equipamento “Dcode™ Universal Mutation 

Detection System” (BIO-Rad, Richmond, EUA) e teve duração total de 16 horas, em 

60oC de temperatura e a 75 V. O gel foi, então, corado durante 40min e protegido de 

incidência de luz em banho com solução "SYBR GREEN" (Molecular Probes) 

(diluído 1:10.000 (v/v) em tampão TAE 1X), segundo orientações do fabricante . Ao 

final, o gel foi observado em transilumidador U.V. e fotografado em um sistema de 

captura de imagem digital para análises posteriores.  

Para a análise dos perfis de bandas obtidos ao final da eletroforese, foram 

construídos dendrogramas baseados no coeficiente de similaridade de Jaccar, 

utilizando o software Bionumerics v 6.0 (Applied Maths), de acordo com orientações 

do fabricante. Também foram empregadas análises estatísticas de agrupamento por 

escalonamento multidimensional não métrico (Non-Metric Multidimensional Scaling - 

NMS), com auxílio do software online "PAleontological STatistics - version 2.16". 
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3.3.6 Atividade Metabólica Microbiana no Interior dos Microcosmos 

 

Paralelamente ao acompanhamento das flutuações de biomassa microbiana, 

também foi observado se as populações microbianas apresentavam-se 

metabolicamente ativas, através de ensaio de quantificação da atividade de enzimas 

desidrogenásicas inespecíficas, o que estimar a atividade metabólica presente no 

solo. Para tal, foi empregado metodologia adaptada de Casida, Klein e Santoro 

(1964) e de Alef e Nannipieri (1995), a qual emprega o reagente Cloreto 2,3,5 

Trifeniltetrazólio (TTC) em solução com tampão Tris-HCl (100 mM).  

O princípio do ensaio do ensaio consiste em quantificar a redução de TTC, 

passando a TPF (Trifenil formazan). O TTC, que não apresenta coloração, atua 

como aceptor de elétrons competidor nas reações catalisadas por enzimas 

desidrogenásicas presentes no meio e, ao ser reduzido, transforma-se em TPF, que 

possui coloração avermelhada e pode ser quantificado colorimetricamente em 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 485 nm de absorvância.  

Foram utilizadas amostras em triplicata dos solos contaminados 

imediatamente antes de seu depósito, em ambos os reatores, assim como 30 e 60 

dias de experimentação. Vale ressaltar que, para esses momentos de coleta, foram 

obtidas amostras das três profundidades (5 cm, 30 cm e 60 cm). Cada amostra 

continha 5 g de solo, que foram alocados em frasco contendo 5 mL de solução de 

TTC. Em seguida, foram homogeneizados incubados a 30°C por 24h, em estufa 

bacteriológica. Paralelamente, e utilizando-se os mesmos procedimentos, foram 

confeccionados ensaios controles, nos quais houve a incubação das amostras 

somente com tampão Tris-HCl.  

Logo após a incubação, buscando a extração do TPF, 40 mL de metanol 

foram adicionados em todos os frascos, que ficaram em temperatura ambiente por 

duas horas, com agitação manual periódica. As amostras foram, então, filtradas, 

utilizando-se papel filtro qualitativo, e a solução final submetida à leitura em 

espectrofotômetro. A quantificação do TPF obtido em cada amostra foi calculada 

com auxílio de curva analítica. Esta foi obtida pela leitura em espectrofotômetro de 

diluições entre 0,01 a 0,05 g/L, feitas a partir de solução estoque 0,1g de TPF / 100 

mL de metanol. É importante ressaltar que tanto o TTC quanto o TPF são 

fotossensíveis, desta forma, todo o experimento foi realizado em luz difusa e os 
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frascos mantidos cobertos com papel alumínio. 

 

3.3.7 Toxicidade do Solo Remediado 

 

Para avaliação do grau de descontaminação do solo após a biorremediação 

por ANM, foram realizados testes de ecotoxicidade, utilizando-se anelídeos da 

espécie Eisenia fetida. O emprego desse organismo modelo constitui-se como uma 

sensível ferramenta de comparação entre a taxa de mortalidade de animais 

cultivados em solos antes e após a biorremediação de combustíveis, e entre esses e 

aqueles cultivados em solos sem contaminação prévia. Os ensaios de mortalidade 

de minhocas aqui descritos foram realizados no Laboratório da Coordenação de 

Biologia do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

(CEFET/RJ).  

Os organismos utilizados no estudo foram oriundos de minhocário 

desenvolvido na instituição, após cerca de 7 meses de ambientação até o momento 

do uso. O cultivo foi iniciado a partir de animais adquiridos em criadouro 

referenciado localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi adotado um 

sistema de compostagem, que apresentava camadas sobrepostas de cultivo e 

permitia alimentação do sistema pela superfície, conforme observado na Figura 40. 

A mesma também mostra um exemplo de espécime selecionado para os ensaios, de 

acordo com os seguintes parâmetros: organismos adultos, com peso entre 300 mg e 

600 mg de peso e clitelo visivelmente desenvolvido, segundo orientações da norma 

da NBR 15.537 da ABNT (2007).  
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Figura 40: À esquerda, o sistema de criação de minhocas com três compartimentos superpostos. A 
alimentação foi realizada com restos vegetais triturados e depositados na superfície, sendo presente 
a troca de massa e gases entre os compartimentos. À direita, indivíduo adulto selecionado para 
utilização nos ensaios. 

 

As análises de ecotoxicidade foram conduzidas de acordo com a metodologia 

descrita na norma NBR 15.537 (ABNT, 2007). Foram conduzidos ensaios em 

triplicata utilizando frascos de vidro com capacidade aproximada de 400 mL. No 

interior dos frascos, foram colocados 170 g do solo para teste (solo virgem e solo pré 

e pós-biorremediação) acrescidos de 30 g de solo humificado, medida necessária 

para evitar a compactação do solo, em virtude do alto teor de argila presente. Em 

cada replicata do ensaio, foram colocados 10 espécimes (selecionados de acordo 

com os critérios supracitados) posteriormente à sua ambientação no solo de estudo 

por 24 horas. Em seguida, os recipientes foram cobertos de modo a impedir a saída 

dos animais, porém com aeração ocorrendo de maneira satisfatória. O tempo total 

adotado para o experimento foi de 14 dias, sem a adição de nutrientes. Os frascos 

permaneceram em ambiente com temperatura controlada e iluminação artificial 

constante, necessária para garantir que as minhocas permanecessem imersas no 

solo, conforme pode ser visto na Figura 41. 
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Figura 41: Estrutura montada para o ensaio de mortalidade de minhocas, mostrando os frascos 
utilizados submetidos à iluminação constante, à esquerda. Vedação parcial dos recipientes utilizada 
que permitia a troca gasosa com ambiente satisfatoriamente, à direita. 

 

Ademais, foram analisadas possíveis diferenças na eficiência da 

biorremediação por ANM, considerando-se as diferentes profundidades dos 

microcosmos estudados. Para tal, foram utilizadas amostras independentes de solo 

das porções superior e mais profunda de cada reator. Sendo assim, para contemplar 

todos os parâmetros de análise, foram conduzidos experimentos, em triplicata, 

contemplando quatro diferentes sistemas experimentais, que se diferenciavam 

quanto ao solo utilizado: o primeiro empregou solo sem prévia contaminação, o 

segundo solo contaminado com B5 ou B100 in natura (10% contaminação m/v), o 

terceiro com solo contaminado com B5 ou B100 biorremediado e oriundo da célula 

superficial do reator e o último contaminado com B5 ou B100 biorremediado na 

porção mais profunda do reator (Figura 42).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: Frascos contendo a mistura de solos (teste adicionado de humidificado) contaminados com 
os combustíveis in natura B100 (esquerda) e B5 (direita) (10% m/v).  
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Após o período de ensaio, foi contado o número de organismos 

sobreviventes, ou seja, que ainda apresentavam resposta fisiológica a estímulos 

manuais. Os resultados foram expressos em percentuais para fins de comparação 

dentre as diferentes condições testadas. 

 

3.3.8 Perfil de (Bio)Degradação de Contaminantes  

 

Como os combustíveis contaminantes utilizados no presente estudo possuíam 

natureza química distinta (diesel e biodiesel), foi necessária a utilização paralela de 

metodologias que contemplassem a determinação tanto de HTP quanto de EAG 

presentes no início e no final do ensaio de ANM. As amostras de solo retiradas dos 

reatores foram analisadas por GC/FID para ambos os compostos estudados, porém 

as análises envolvendo HTP foram realizadas no Laboratory of Bioengineering, 

enquanto que aquelas conduzidas para EAG no Laboratory of Nutritional 

Biochemistry and Environmental Toxicology, ambos os laboratórios pertencentes ao 

Earth & Life Institute, da Universidade Católica de Louvain, Bélgica.  

 

3.3.8.1 Extração de Contaminantes 

 

Inicialmente, foram necessários experimentos visando à padronização de 

protocolos acurados e eficientes de extração dos contaminantes nas diferentes 

amostras, considerando a natureza do solo e dos combustíveis, assim como as 

tecnologias disponíveis. Para tal, foram testadas e adaptadas metodologias de 

extração com solventes orgânicos, descritos por Schwartz, Ben-Dor e Eshel (2012) e 

USEPA 3550C (2007). 

Dentre as técnicas mais frequentemente descritas em literatura, foram 

escolhidas para teste aquelas que apresentavam rotina de execução já estabelecida 

no laboratório. Foram conduzidos, dessa forma, ensaios para a detecção de 

quantidades residuais de combustíveis em solo virgem, assim como para verificar a 

eficiência de extração e a faixa de recuperação do contaminante presente na 

amostra. Para essa padronização, ensaios foram conduzidos empregando amostras 

de 10 g de solo virgem (com umidade acertada a 20%) e soluções de 100 ppm dos 

combustíveis contaminantes (diesel B5 e biodiesel puro diluídos em n-
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Hexano:Acetona (50:50 v/v)). Em seguida, foram conduzidos procedimentos de 

extração nas amostras de solo supracitadas e, em paralelo, em um grupo das 

mesmas acrescidas de 100 ppm de contaminação, para ambos os contaminantes 

(diesel B5 e B100). Os resultados foram comparados entre si e com as soluções de 

combustíveis a 100 ppm, por CG/DIC.  

Após as etapas de padronização supramencionadas, foram estabelecidas as 

condições experimentais do protocolo de extração utilizadas para todas as amostras 

empregadas no estudo, processadas em duplicata. Alíquotas de 1 g de solo 

(previamente homogeneizado) foram acrescidas de 2 g de Sulfato de Sódio e o 

conjunto ressuspendido em 25 mL de solução n-Hexano:Acetona (50:50 v/v), e 

posterior homogeneização em vortex por 10 segundos. A solução foi, então, 

incubada em banho ultrassônico por 60 minutos, em temperatura ambiente. Após 

essa etapa, o sobrenadante foi filtrado em sistema composto por seringa de 1 mL e 

filtro de Nylon®, diretamente nos frascos empregados em cromatógrafo. 

 

3.3.8.2 Cromatografia Gasosa acoplada à Detecção por Ionização de Chama 

(CG/DIC) 

 

As análises cromatográficas empregadas foram adaptadas dos protocolos 

descritos em Weisman (1998), Petit (2004), Institut Scientifique de Service Public 

(2010), para HTP; e McCurry (2012), Huppel e Huybrighs (2012) e Grama et al. 

(2014), para EMAG. A padronização das corridas cromatográficas foi iniciada pela 

determinação dos perfis dos combustíveis puros (biodiesel e diesel) e da blenda 

estudada (B5), empregando-se os equipamentos de cromatografia disponíveis. 

Também foram conduzidos ensaios de calibração com soluções-padrão 

manufaturadas (SigmaAldrich®), para a verificação dos tempos de retenção e 

fatores de resposta de cada composto. Dessa forma, puderam ser estabelecidas as 

condições ideais de corrida e equipamentos específicos para a análise de cada 

contaminante, conforme pode ser observado no Quadro 6. Os equipamentos 

utilizados podem ser visualizados na Figura 43. 

É importante destacar que, por se tratar de análises amostrais, flutuações na 

detecção dos contaminantes, oriundas da extração e/ou das leituras 

cromatográficas, tiveram de ser mensuradas para que os resultados fossem 
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validados. Sendo assim, testes de repetibilidade foram realizados e as variações 

percentuais das faixas de recuperação (% erro) utilizadas como controle de 

validação da técnica. As análises de HTP, mais particularmente, foram realizadas 

em cromatógrafo com injeção manual, que torna o processo mais suscetível a 

possíveis variações artefatuais, o que reforçou a necessidade de execução de teste 

supracitado. Este foi conduzido da seguinte forma: de uma mesma amostra de solo 

virgem, devidamente homogeneizada e artificialmente contaminada (100 ppm) com 

ambos os contaminantes, foram retiradas 5 alíquotas de 1 g e realizados os 

procedimentos de extração, como descrito previamente. Os resultados obtidos 

forneceram médias, desvio-padrão, assim como o percentual de erro representativo 

das variações de leitura obtidos. Dessa forma, de acordo com protocolos 

internacionais (EN14105:2011 para EMAG e Weisman, 1998, para HTP), somente 

foram empregados para fins de discussão, aquelas análises que apresentavam até 

20% de desvio na taxa de recuperação. 

 

 HTP EMAG 

Equipamento 
HP 5890 Series II     (Hewlett-

Packard®) 
ThermoQuest (ThermoFinnigan®) 

Gás Carreador Hidrogênio Hélio 

Volume de Injeção 1 µL 1,5 µL 

Técnica de Injeção Manual / Spitless Automática / Spitless 

Coluna 

DB - 5 (J & W Scientific ®) 
Sílica fundida                   30 m - 

comprimento 
0,25 mm - diâmetro interno 

0,25 µm - Revestimento     (5% 
difenil/95%dimetilsiloxano) 

Rt - 2560 (Restek®) 
Sílica fundida 

100 m - comprimento 0,25 mm - 
diâmetro interno 

0,2 mm - Revestimento   
(biscianopropil polysiloxano) 

Programas 

EMAG 

 

HTP 

 

Fluxo de Ar 310 (mL.min
-1

) 350 (mL.min
-1

) 

Fluxo de Carreador 20 (mL.min
-1

) 35 (mL.min
-1

) 

Detector DIC DIC 

Temperatura de Detecção 310
o.
C 255

 o.
C 

Solução branco Hexano:Acetona (50:50 v/v) Hexano:Acetona (50:50 v/v) 

Quadro 6.: Condições experimentais adotadas para análises de HTP e EMAG. 

175O.C80O.C 225O.C205O.C 80O.C
Início (25’) (4’) (20’)

250.C.min-1 100.C.min-1 100.C.min-1 200.C.min-1

150O.C40O.C 40O.C270O.C
Início

(1’)

(15’)

20.C.min-1 100.C.min-1 200.C.min-1
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Figura 43: Cromatógrafos equipados com Detector de Ionização em Chama utilizados no estudo: a 
esquerda o que foi empregado para análises de B100 e da fração EMAG presente no B5; e a 
esquerda o que foi empregado para análise da fração de HT em B5. 

 

3.3.8.3 Determinação dos Percentuais de (Bio)Degradação e Controles Internos 

Operacionais 

 

Softwares específicos presentes em cada equipamento de cromatografia 

identificavam automaticamente os picos e realizavam a integração. O emprego dos 

padrões internos conhecidos servirá para obter o alinhamento e os ajustes entre o 

tempo de retenção e a injeção da amostra. Para as análises de HTP, foram 

utilizados padrões moleculares (SIGMA®) de hidrocarbonetos alifáticos contidos na 

faixa c8-c24; e, para EMAG, foram empregados os ésteres: c17:0 (Ácido Margárico), 

c16:0 (Ácido Palmítico), c18:0 (Ácido Esterático), c18:1 (Ácido Oleico), c1  2 ( cido 

Linoleico) e c1  3  ( cido  α-Linolênico). Os controles internos também permitiram e 

definição das distintas frações supramencionadas de HTP e EMAG, utilizadas nas 

análises. 

A metodologia aplicada para análises de EMAG já vinha sendo empregada na 

rotina do Laboratory of Nutritional Biochemistry and Environmental Toxicology, da 

UCL e, por isso, possuía curva analítica para determinação de concentração em 

ppm já estabelecida; logo, todas as amostras experimentais puderam ter sua 

concentração para EMAG determinada utilizando tal unidade de concentração. 

Adicionalmente, a verificação da acurácia da mesma foi conduzida através da 

injeção de concentração conhecida de B100 em solução com solvente empregado 

em extração. Entretanto, as mesmas metodologias não puderam ser aplicadas para 
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HTP, visto que as curvas analíticas não se encontravam bem estabelecidas nos 

equipamentos empregados para as amostras da natureza do presente estudo. 

Dessa forma, os dados mensurados para HTP (totais, alifáticos separadamente e 

por faixas) eram correspondentes às áreas de integração de cada pico detectado no 

cromatograma. 

A perda total de contaminantes ao longo da ANM, que abrange degradação 

espontânea associada à percolação e a biodegradação dos mesmos, foi observada 

nos microcosmos experimentais EXPB5 e EXPB100. Já os montantes detectados ao 

final dos ensaios nos reatores que não apresentavam atividade microbiana (CE-B5 e 

CE-B100) não continham as perdas de contaminantes em consequência da 

metabolização microbiana. Sendo assim, os percentuais de biodegradação puderam 

ser estimados pela subtração das perdas abióticas das totais, adotando-se o mesmo 

grau de percolação nos reatores com um mesmo contaminante. Como os 

microcosmos poderiam apresentar diferenças individuas de concentração inicial de 

contaminação oriundas de sua montagem, foram adotados valores relativos e 

percentuais, tanto para dados capturados em ppm quanto para aqueles definidos 

somente pela área de integração dos picos.  

Sendo assim, as quantificações finais e iniciais em cada reator permitiram a 

definição dos percentuais de biodegradação em cada altura dos reatores 

experimentais após 60 dias de ensaio, a partir dos seguintes cálculos: 

 

(1) Montante de contaminante* perdido (Mtp) - EXPB5 e EXPB100 

 

 

(2) Montante de contaminante* perdido abioticamente (Mpab) - CE-B5 e CE-B100 

 

 

(3) Percentual total de contaminante* perdido (%Pt) - EXPB5 e EXPB100 

 

 

(4) Percentual de contaminante* perdido abioticamente (%Pab) - CE-B5 e CE-B100 

 

 

(5) Percentual de contaminante* perdido por biodegradação (%Pbio) 

 

 

* EMAG em EXPB100; e EMAG e HTP em EXPB5.  

Mincial - Mfinal = Mtp 

 

Mincial - Mfinal = Mpab 

 

[Mtp/Mincial]*100 = %Pt 

 

[Mpab/Mincial]*100 = %Pab 

 

%Pt - %Pab = %Pbio 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo trata da apresentação, análise e discussão dos resultados 

obtidos para biorremediação de solo artificialmente contaminado com diesel 

acrescido de 5% de biodiesel (B5) comparativamente à contaminação com biodiesel 

(B100), empregando o processo de ANM. São contemplados, nesta sequência: o 

monitoramento de parâmetros abióticos no decorrer de 60 dias de tratamento; os 

perfis de (bio)degradação para o diesel B5 e para o biodiesel B100, explicitando a 

participação dos micro-organismos na metabolização de HTP em diferentes frações 

e de EMAG totais, saturados e insaturados; o comportamento da microbiota, 

abrangendo a atividade desidrogenásica do solo e a análise dos micro-organismos 

cultiváveis envolvidos com a biodegradação (perfil molecular, flutuação da biomassa 

e principais grupos bacterianos e fúngicos biodegradadores prevalentes nos dois 

microcosmos); e, por fim, a avaliação da toxicidade dos solos após tratamento, 

usando minhocas como bioindicadores da qualidade do solo.  

 

4.1 MONITORAMENTO DE PARÂMETROS ABIÓTICOS DOS ENSAIOS ANM EM 

MICROCOSMOS 

 

A seguir, são apresentados os dados abióticos (temperatura e umidade) do 

ambiente externo e do solo, que foram acompanhados no decorrer dos ensaios de 

atenuação natural monitorada realizados em microcosmos, durante um período de 

60 dias, ocorrido entre os meses de junho e agosto de 2014. Também foram 

analisados, durante o ensaio, as variações dos valores de pH no solo. 

As medições de temperatura e umidade no ambiente externo (local onde os 

reatores foram dispostos no laboratório) foram realizadas periodicamente (a cada 2 

dias) no período total de ensaio, de 60 dias. Porém, as aferições desses mesmos 

parâmetros quando realizadas no solo (nos três compartimentos dos reatores) 

somente ocorreram nos tempos 0, 30 e 60 dias, para minimizar as perturbações no 

sistema experimental. Por essa mesma razão, essa mesma periodicidade foi 

aplicada para as medições de pH.  
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Flutuações de tais parâmetros no solo podem influenciar diretamente a 

atividade biodegradadora da comunidade microbiana nele presente. Contudo, com 

vistas a mimetizar o fenômeno ocorrido no ambiente, o presente estudo não 

empregou o controle desses fatores, tão somente foram monitorados, buscando 

contribuir para a melhor discussão dos resultados obtidos. 

 

4.1.1 Variação da Temperatura Ambiental e Interna dos Reatores 

 

A Figura 44 apresenta as medidas da temperatura do ambiente onde se 

encontravam os reatores, realizadas com auxílio de termômetro digital. Como pode 

ser observado, a temperatura mínima detectada foi de 20oC e a máxima de 29oC no 

período experimental. Pela análise da figura, constata-se que não houve variações 

abruptas, tampouco a temperatura se manteve nos valores mais altos ou mais 

baixos por períodos prolongados, ou seja, foram percebidas pequenas e gradativas 

flutuações de temperatura ao longo do período.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44: Série com as mensurações da temperatura ambiental local onde os microcosmos foram 
dispostos. Medições realizadas a cada dois dias. 

 

No Quadro 7, estão apresentadas as medições ambientais oficiais feitas pela 

estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), situada no 

município do Rio de Janeiro. Analisando os dados compilados no quadro, pode-se 

constatar que as medições realizadas no ambiente onde os reatores estavam 

alocados (Laboratório de Biodegradação, Biocorrosão e Biossíntese na EQ/UFRJ), 

Figura 45, estão em conformidade com o ambiente externo. 
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MÊS/ANO T MÉDIA MÁX. (
O
C) T MÉDIA MIN. (

O
C) 

JUNHO/2014 27,9 20,4 

JULHO/2014 26,0 19,1 

AGOSTO/2014 27,1 22,4 

Quadro 7: Medições de temperatura fornecidos pelo INMET para a cidade do Rio de Janeiro. 
FONTE: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), [2014]. 

 

No interior dos microcosmos, inicialmente, as temperaturas do solo nos 

distintos compartimentos se apresentaram próximas às médias ambientais (dados 

não apresentados). No decorrer do processo de ANM, o decréscimo de temperatura 

no solo contaminado com biodiesel (EXPB100) foi cerca de 5oC, enquanto no solo 

contaminado com diesel B5 (EXPB5), o decaimento foi de 3oC. Essa maior queda de 

temperatura em EXPB100 pode se dever à maior higroscopicidade observada para o 

B100, que proporciona maior absorção de água da atmosfera e que poderia levar a 

um maior resfriamento no interior desse reator (CNT, 2011).  

Decorridos 30 dias, a temperatura se estabilizou, mantendo-se praticamente 

inalterada no restante do tempo. As faixas de temperatura aferidas foram de 22ºC a 

25oC e de 24ºC a 26oC no solo contaminado com B5 (EXPB5) e naquele 

contaminado com biodiesel (EXPB100), respectivamente. Foram notadas diferenças 

entre 2 e 4oC em relação às profundidades do reator, estando os maiores valores na 

parte mais próxima a superfície. Logo, existe a influência da temperatura ambiental, 

embora se deva levar em consideração que no sistema experimental a área exposta 

é bem menor do que ocorre em campo. 

A temperatura do solo é um fator importante na retenção e fluxo de água, na 

sua aeração, no metabolismo e desenvolvimento de micro-organismos que nele se 

encontram e, portanto, na decomposição dos componentes orgânicos (ALFONSI et 

al., 1981; DANTAS et al., 2000). As taxas de biodegradação das substâncias, em 

geral, tendem a aumentar ou decrescer com o incremento ou diminuição da 

temperatura, respectivamente (ESTCP, 2007; ADAMS et al., 2015). Entretanto, em 

valores mais altos de temperatura, as proteínas celulares podem sofrer inativação e, 

por conseguinte, levar a interrupção do metabolismo (MADIGAN; MARTINKO; 

PARKER, 2000). De acordo com Godsy (1994), as taxas de biodegradação dobram 

a cada 10ºC de aumento e, a partir de 40ºC, ocorre decaimento para a maioria das 

bactérias. 

No caso da biorremediação de solo, a temperatura apresenta grande 
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influência tanto para ANM quanto para as demais técnicas. Maiores eficiências de 

biodegradação têm sua ocorrência na faixa entre 20ºC e 30oC, diminuindo 

expressivamente quando a temperatura decai para 10oC. Tal fato se deve à 

influência de tal parâmetro no perfil da comunidade microbiana biodegradadora e 

nas suas funções vitais, assim como, na biodisponibilidade do contaminante 

(ADAMS et al., 2015; BOSSERT; BARTHA, 1984a; MEGHARAJ et al., 2011). 

Nesse contexto, pode-se inferir que a temperatura do solo nos ensaios de 

ANM em microcosmos atendeu às condições ideais para atividade, quer de fungos 

quer de bactérias mesofílicas para biodegradação tanto de hidrocarbonetos totais de 

petróleo (HTP) - componentes do diesel - como para ésteres metílicos de ácidos 

graxos (EMAG) - constituintes do biodiesel (JAKERIA et al., 2014; LEUNG; KOO; 

GUO, 2006; MEGHARAJ et al., 2011; SORIANO et al., 2015).  

 

4.1.2 Variação da Umidade Relativa Ambiental e Interna dos Reatores  

 

Na Figura 45, encontra-se o registro das medições de umidade do ar, em 

valores relativos, expressos em percentual, para o ambiente onde os ensaios foram 

conduzidos. A faixa de umidade do ar variou entre 40% e 70%, ou seja, a variação 

da umidade foi mais acentuada do que a temperatura no ambiente externo. Não 

obstante, a faixa supracitada é considerada ideal para o organismo humano. 

Entretanto, conforme também constatado para a temperatura, os valores oscilaram, 

não sendo os extremos mantidos durante grande período de tempo, o que diminuiu 

a possibilidade de interferência nas condições dos reatores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 45: Flutuação da umidade ambiental local, mensurada a cada 2 dias, durante o período de 
ensaio.  

No Quadro 8, encontram-se listadas as mensurações oficiais da umidade 

média relativa do ar, feitas na estação do INMET. Nota-se que, de maneira geral, a 
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umidade no local do laboratório onde se encontravam os reatores foi inferior a do 

ambiente externo, ao contrário do observado para a temperatura (Figura 45 e 

Quadro 7). O vapor de água presente no ar ajuda a reter calor, de sorte que, em 

lugares mais úmidos, há maior retenção de calor na atmosfera e a diferença entre 

temperatura máxima e mínima é menor. 

 

MÊS/ANO UMIDADE MÉDIA(%) 

JUNHO/2014 73,0 

JULHO/2014 73,6 

AGOSTO/2014 68,8 

Quadro 8: Dados históricos de umidade relativa do ar da cidade do Rio de Janeiro. 
FONTE: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), [2014]. 

 

Nos ensaios em microcosmos, a umidade inicial no solo foi de 

aproximadamente 8%, independentemente do combustível. Para condução dos 

experimentos, optou-se por estabelecer um adequado teor de água, com vistas a 

favorecer a atividade dos micro-organismos autóctones e, consequentemente, o 

processo de biorremediação.  

A água é essencial para ativar processos metabólicos envolvidos na 

biodegradação de poluentes, uma vez que dela depende o seu transporte e sua 

translocação para dentro da célula. O crescimento microbiano requer um teor de 

água ideal no ambiente, sendo a faixa de umidade entre 12% e 25% considerada 

ideal para proliferação e atividade biodegradaora dos micro-organismos. Teores 

elevados de água no solo podem interferir na disponibilidade de oxigênio e, 

consequentemente, reduzir a metabolização do contaminante (ADAMS et al., 2015; 

BOSSERT; BARTHA, 1984b). Assim, foi adotado o teor de água de 20% (v/m) do 

solo como referência. Nesta umidade, também houve uma satisfatória percolação 

dos contaminantes pela coluna de solo. 

No decorrer do ensaio, foram observadas perdas máximas de 2,5% e 5% de 

água, em função do contaminante, diesel B5 ou B100, respectivamente, nas 

camadas superficiais do solo. Nos níveis mais profundos (30 e 60 cm de 

profundidade), os decréscimos foram em torno de 2% e 3%, respectivamente. A 

maior perda de água nas camadas mais superficiais do solo pode ser atribuída à 

evaporação. Porém, a perda de água nos solos contaminados por ambos 

combustíveis pode ser considerada desprezível, visto que os valores de umidade se 
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mantiveram acima de 15% ao longo dos 60 dias de ensaio, não sendo necessária a 

reposição de água em nenhum dos microcosmos. Ademais, de acordo com a CNT 

(2011), tanto o diesel B5 quanto o biodiesel devem conter no máximo 500 mg/kg de 

água em sua composição, para serem incluídos dentro das especificações, logo não 

contribuem para o teor de água do reator. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a capacidade de retenção de 

água (CRA) do solo. Este parâmetro deve estar idealmente entre 50% e 80% para 

possibilitar a melhor atividade microbiana aeróbia (BOSSERT; BARTHA, 1984b). 

Valores próximos a 100% tendem a diminuir substancialmente a disponibilidade de 

oxigênio no solo, enquanto valores próximos a 10% podem alterar a capacidade 

osmótica do ambiente e forçar a perda de água. Também se deve considerar que a 

adsorção de compostos hidrofóbicos às partículas do solo pode reduzir a CRA e, 

desta forma, formar “bolsões” de água. O preenchimento de água na matriz do solo 

impede a difusão do ar através do solo, criando condição anóxica, o que 

compromete a atividade metabólica dos micro-organismos aeróbios. No presente 

trabalho, a CRA do solo se manteve em torno de 50%. 

 

4.1.3 Variação do pH do Solo nos Reatores  

 

No decorrer do período experimental, também foi realizada a análise dos 

valores de pH dos solos. O pH inicial verificado no solo in natura foi de 7,2, não 

apresentando variação após a contaminação. Esse comportamento pode se dever à 

especificação do biodiesel, puro ou em mistura com diesel, que, para atender aos 

padrões de qualidade dispostos no Relatório Técnico nº 03/2014/SBQ/RJ, deve ter 

pH de 6,5 a 7,5 (ANP, 2014; CNT, 2011).  

Ao final de 60 dias, os solos apresentaram decréscimos mínimo e máximo de 

0,5 e 1,2, respectivamente. Assim, considerando a pequena variação, não será 

apresentada a figura correspondente. 

Cabe destacar o comportamento diferenciado do pH dos solos em função dos 

combustíveis contaminantes. Ao final do processo, o solo contaminado com diesel 

B5 (EXPB5) apresentou ligeiro aumento do pH, alcançando 7,7 nas três 

profundidades investigadas. Em contrapartida, para os microcosmos contendo solo 

contaminado com B100 (EXPB100), foi observada a maior variação do valor do pH, 
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e para valores inferiores. Nesse caso, ainda foi verificada ligeira variação do pH nas 

diferentes profundidades: 6,5 nas zonas superficial e intermediária; e 6,0 na de 

maior profundidade (60 cm). O decaimento do pH pode ser devido ao maior acúmulo 

de EMAG e/ou produtos intermediários da biodegradação do B100. Já o menor valor 

de pH detectado na maior profundidade pode ser relacionado à percolação dos 

produtos ácidos gerados nas camadas superiores, além dos originados pela 

atividade dos micro-organismos in loco. 

O pH é um dos fatores determinantes das taxas de biodegradação de 

hidrocarbonetos em solo (ATLAS; ATLAS, 1991). A maior parte da microbiota 

biodegradadora mesofílica, quer aeróbia quer anaeróbia, tanto de hidrocarbonetos 

quanto de óleos e ácidos graxos, possui melhor crescimento em pH ao redor de 7,0. 

Isto porque, de maneira geral, a ação de enzimas oxigenases e lipases de fungos 

filamentosos e bactérias apresenta atividade ótima em torno da neutralidade 

(RABUS, 2005; RATLEDGE, 1994; VAN BEILEN; WITHOLT, 2005).  

Pode-se inferir, portanto, que o pH, assim como a umidade e a temperatura 

nos microcosmos, se mantiveram dentro da faixa considerada ideal para a atividade 

das populações microbianas relacionadas à biorremediação de solos contaminados, 

em ambos os microcosmos experimentais estudados. 

 

4.2 PERFIL DE (BIO)DEGRADAÇÃO DE CONTAMINANTES EM MICROCOSMOS 

 

A biodegradação dos combustíveis diesel B5 e biodiesel B100, em solo 

franco-argiloso artificialmente contaminado, foi avaliada pela estimativa dos 

percentuais de perdas totais, consideradas as perdas abióticas. Para tanto, se fez 

necessário, primeiramente, estabelecer uma série de padronizações e validações 

experimentais tanto para a análise dos constituintes dos combustíveis quanto para a 

quantificação deles nas amostras de solo. Para melhor entendimento, essas etapas, 

que culminaram na obtenção dos percentuais de (bio)degradação de HTP e EMAG, 

serão descritos separadamente, nas seções a seguir. 

 

4.2.1 Validação dos Perfis Cromatográficos dos Combustíveis  

 

A Figura 46 apresenta o perfil cromatográfico dos hidrocarbonetos obtido para 
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o diesel puro utilizado na blenda B5 após a padronização da análise por 

cromatografia gasosa com detecção por ionização de chama (CG/DIC). O mesmo 

procedimento foi utilizado para a determinação da composição de HTP do diesel B5. 

Para caracterização dos hidrocarbonetos, foram empregados padrões moleculares 

dos componentes alifáticos do diesel de petróleo (SIGMA®), ilustrados na figura, 

seguindo protocolos estabelecidos na literatura (ISO 16703, 2004; WEISMAN, 

1998). Importante mencionar que o método de quantificação empregado não permite 

a quantificação de HPA em separado (componentes obrigatórios presentes em 

diesel de petróleo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46: Perfil de HTP por CG/DIC do diesel puro empregado no estudo. 

 

A partir do perfil das áreas de integração dos picos obtidos e dos padrões 

moleculares de alifáticos (Figura 46), foi determinada a proporção de n-alcanos em 

relação ao total dos hidrocarbonetos analisados, sendo equivalente a 

aproximadamente 36% do total de hidrocarbonetos (Quadro 9). Também foi possível 

definir a proporção relativa dos hidrocarbonetos presentes no diesel por faixa. A 

análise do Quadro a seguir revela que a amostra de diesel empregada no presente 

estudo possui maior proporção de hidrocarbonetos na faixa entre 12 e 16 carbonos 

(48,14%). 

 

 

C11 

C15 
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HTP Σ Área de Integração Proporção (%) 

C10 ⱶ C12  10993240 29,3 

C12 ⱶ C16 18013453 48,1 

C16 ⱶ C21 7887750 21,3 

≥ C21 522431 1,3 

n-alcanos 13437225 35,91 

Quadro 9: Proporção de faixas de HTP e de alcanos presentes no diesel utilizado para composição 
do diesel B5 empregado no estudo. 

 

Os resultados apresentados no Quadro 9 estão em conformidade com dados 

da literatura. Para fins comparativos, padrões internacionais de diesel tipo 2 

extraídos de solos contaminados possuem também proporções de 

aproximadamente 30% de alifáticos e 65% de aromáticos. (HUI et al., 2007; 

WEISMAN, 1998).  

As faixas de análise aqui empregadas, além de sugeridas em protocolos 

internacionais, estão relacionadas às características de biodegradação de 

hidrocarbonetos componentes do diesel, que se apresenta dentro da faixa entre C8 e 

C26 (WEISMAN, 1998).  

Segundo Larter et al. (2006), os hidrocarbonetos mais leves (C6 a C15) são 

mais susceptíveis ao ataque microbiano. Contudo, deve-se mencionar que as 

diferentes espécies microbianas, capazes de assimilar hidrocarbonetos como fontes 

de carbono e energia, possuem capacidade enzimática e metabolismos 

diferenciados. Por isso, algumas degradam preferencialmente alcanos lineares, 

ramificados ou cíclicos, enquanto outras mostram preferencial capacidade de 

degradar mono ou poliaromáticos. Existem ainda aquelas que apresentam 

capacidade de degradar indistintamente alcanos e aromáticos (DA CRUZ et al., 

2011; DA CRUZ; MARSAIOLI, 2012). 

Importante considerar que a biodegradação de petróleo e seus derivados 

enfrenta uma série de desafios já que se trata de: mistura complexa de 

hidrocarbonetos de caráter tóxico, particularmente os de baixa massa molecular. A 

toxicidade desses hidrocarbonetos se deve a sua ação na solubilidade de 

constituintes da membrana celular, resultando em mudanças na sua estrutura e 

perda da integridade. Adicionalmente, a maioria dos hidrocarbonetos são líquidos ou 

sólidos à temperatura ambiente, com solubilidade extremamente limitada em água e 

em outros solventes polares, tanto menor quanto maior a sua massa molecular. 
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Como consequência, certas populações microbianas presentes em ambientes 

impactados com petróleo ou seus derivados sofrem adaptações ou aclimatações de 

modo que se tornaram aptas a consumir hidrocarbonetos como fonte de carbono, 

dando início ao processo de biodegradação (MORGAN; WATKINSON, 1994).  

A biodegradação dos hidrocarbonetos usualmente tem início a partir dos       

n-alcanos na faixa entre C10 e C13 (MORGAN; WATKINSON, 1994; HUANG; 

LARTER, 2005). Porém, como a solubilidade dos n-alcanos em água decresce com 

o aumento do número de átomos de carbono, faz-se necessária, para análise mais 

acurada, a delimitação de uma faixa de C10 a C15, que abrange os hidrocarbonetos 

de maior biodegradabilidade. Acima dessa faixa, as moléculas são recalcitrantes. 

Além disso, o diesel utilizado apresenta-se 80% dentro da faixa entre C10 e C16, o 

que ocasionou a segregação em C10 - C12 e C13 - C16.   

Também foi conduzida a caracterização da amostra de biodiesel puro (B100) 

empregada no presente estudo. Inicialmente, foram utilizados os mesmos 

parâmetros de CG/DIC empregados para a análise de HTP. Porém, como pode ser 

evidenciado na Figura 47, não foi possível obter uma boa resolução para todos os 

EMAG supostamente presentes na amostra. De qualquer modo, tal perfil pode ser 

utilizado como controle para a análise de blendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: Perfil do biodiesel puro obtido por CG/DIC, adotando-se os mesmos parâmetros da análise 
de HTP.   

 

A partir de equipamentos e metodologias específicos, obteve-se o perfil de 

B100, ilustrado na Figura 48. É possível observar os picos relativos aos padrões 

internos de EMAG empregados (SIGMA®), em seus respectivos tempos de 
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retenção. O equipamento já possuía curva analítica estabelecida, o que permitiu a 

conversão da informação das áreas de integração nas respectivas concentrações, 

em concentração em partes por milhão (ppm). Porém, os dados referentes a 

(bio)degradação apresentados na sessão IV.2.2 serão expressos em percentuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 48: Perfil de B100 em condições de CG/DIC específicas. 

 

A amostra de B100 empregada como contaminante apresentou, na maior 

parte de sua composição, compostos insaturados (73,1%), conforme Quadro 10. A 

composição de EMAG, com base nos dados de literatura (Quadro 11), sugere que a 

amostra de biodiesel empregada teve sua origem majoritariamente do óleo de soja. 

Padrões de EMAG [EMAG] Média (ppm) Proporção (%) 

C14:0 13,18 0,6 

C16:0 292,43 14,0 

C18:0 148,88 7,1 

C18:1 cis 9 572,78 27,3 

C18:2 c9,c12 958,94 45,7 

C18:3 c9,c12,c15 110,42 5,3 

Quadro 10: Composição relativa de EMAG no B100 utilizado, de acordo com moléculas padrões 
conhecidas. 

 

Origem 
Láurico 
(C12:0) 

Mirístico 
(C14:0) 

Palmítico 
(C16:0) 

Esteárico 
(C18:0) 

Oléico 
(C18:1) 

Linoléico 
(C18:2) 

Linolênico 
(C18:3) 

Erúcico 
(C22:1) 

Colza   2,7 2,8 21,9 13,1 8,6 50,9 

Soja   10,3 4,7 22,5 54,1 8,3  

Palma 0,9 1,3 43,9 4,9 39,0 9,5 0,3  

Quadro 11: Composição percentual de ácidos graxos das principais fontes vegetais utilizadas na 
fabricação do biodiesel.  
Fonte: Adaptado de Prince (2010). 

Tempo (min)

M
illivoltsM

illi
vo

lts



133 

  

 

A Figura 49 mostra o perfil cromatográfico do diesel B5, preparado a partir da 

mistura de 95% de diesel (Figura 46 e Quadro 9) e 5% de biodiesel (Figura 48 e 

Quadro 10). Segue-se a Figura 50, na qual constam os perfis cromatográficos dos 

três combustíveis (diesel puro, biodiesel puro e diesel B5) sobrepostos, a fim de 

permitir a melhor distinção entre os componentes da blenda. Nesta figura, é 

detectável a presença de EMAG, mesmo em baixa concentração na blenda (5% v/v), 

no nível de resolução experimental adotado, necessário para detectar o decréscimo 

de concentração desse contaminante ao final do ensaio de ANM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49: Perfil obtido por CG/DIC do diesel B5, empregado nos microcosmos EXPB5 e CE-B5. 
Condições experimentais utilizadas para HTP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50: Perfis sobrepostos dos combustíveis empregados nos ensaios. Em amarelo B100, em 
verde diesel B5 e, em preto, o diesel puro de petróleo. 

 
Para a validação das metodologias cromatográficas, foram conduzidos testes 

de repetibilidade para HTP do diesel B5 (Quadro 12), e para EMAG em B100 e B5, 
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apresentados nos Quadros 13 e 14, respectivamente.  

Foi observada maior desvio na taxa de recuperação (aqui definido como erro 

%) entre as réplicas da amostra de B5, provavelmente por terem as análises 

cromatográficas em equipamento com injeção manual. Sendo assim, somente foram 

utilizadas para análises posteriores, as faixas de hidrocarbonetos (c10 ⱶ c12, c12 ⱶ 

c16, alcanos e HTP) que apresentaram taxa de erro até 20%, de acordo com 

preconizado por normas internacionais (WEISMAN, 1998), conforme pode ser 

observado no Quadro 12.  

 

Faixa de HTP Σ Área de Integração 
Média* 

Desvio-Padrão Erro (%) 

C10 ⱶ C12  6234020 1123755 18,03 

C12 ⱶ C16 10663041 1814275 17,01 

C16 ⱶ C21 6156367 1440286 23,40 

≥ C21 529911 184494 34,82 

Alcanos 8802275 1378786 15,66 

Totais 23583339 4363469 18,50 

Quadro 12: Teste de repetibilidade conduzido para validação das análises por CG/DIC da fração HTP 
do diesel B5. 
* Empregadas 5 réplicas. 

 

Por outro lado, os dados das análises cromatográficas de EMAG (saturados, 

insaturados e totais), tanto para B100 quanto para B5 (Quadros 13 e 14), 

apresentaram taxa de erro abaixo de 12%. Tal fato pode ser devido ao uso de 

equipamento com injeção automática. Portanto, foram consideradas para a análise 

da biodegradação nos ensaios em microcosmos todas as faixas de EMAG 

analisadas.  

EMAG [EMAG]* ppm Desvio-Padrão Erro (%) 

Saturados 447,72 35,46 7,92 

Insaturados 1703, 41 200,67 11,78 

Totais 2151,13 213,24 9,91 

Quadro 13: Teste de repetibilidade conduzido para as análises de EMAG por CG/DIC para amostras 
contaminadas com B100. 
* Valor médio de 5 réplicas. 

 

EMAG [EMAG]* ppm Desvio-Padrão Erro (%) 

Saturados 33,36 2,06 6,18 

Insaturados 61,58 4,45 7,23 

Totais 94,95 6,51 6,86 

Quadro 14: Teste de repetibilidade conduzido para as análises da fração EMAG por CG/DIC para 
amostras contaminadas com diesel B5. 
* Valor médio de 5 réplicas. 
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4.2.2 (Bio)degradação dos Contaminantes em Microcosmos  

 

Para melhor entendimento da biodegradação dos combustíveis, serão aqui 

expostas as análises feitas para cada contaminante de acordo com sua natureza 

química, visto ser bastante diferenciada a biodegradação dos HTP e EMAG, 

componentes do diesel B5 e do biodiesel, respectivamente.  

Importante ressaltar que a abordagem empregada somente buscou 

quantificar possíveis reduções da concentração dos contaminantes ao final do 

período de ensaio, não possibilitando, assim, aferir a dinâmica da biodegradação ao 

longo do tempo de ensaio. Ou seja, não foi possível definir se a metabolização do 

contaminante se apresentou linear ou foi potencializada a partir de um dado 

momento.  

 

4.2.2.1 Perfil de (Bio)degradação do Diesel B5  

 

4.2.2.1.1 Fração de hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) do diesel B5 

 

As Figuras 51 e 52 mostram os teores remanescentes de HTP e alcanos, 

respectivamente, expressos em valores percentuais, para o processo ANM de solo 

artificialmente contaminado com diesel B5 (EXPB5) e do controle abiótico (CE-B5) 

ao final de 60 dias, em três distintas profundidades. Dentre os fatores que 

contribuem para a diminuição percentual de contaminantes, têm-se a percolação, a 

degradação abiótica e a biodegradação. Aos dados referentes CE-B5, por se tratar 

do sistema com microbiota inativada, permite inferir que houve percolação do 

combustível até 60 cm de profundidade. Comportamento similar ocorreu no 

microcosmo EXPB5. Portanto, à exceção da profundidade de 30 cm, os perfis 

sugerem que a percolação e a degradação foram similares em ambos os 

microcosmos nas outras profundidades. Logo, a degradação se diferenciou em 

função da profundidade. 

Na maior profundidade (60 cm), foram detectadas as maiores concentrações 

remanescentes de alcanos e HTP, igualmente para EXPB5 e CE-B5. Parâmetros 

como adesão do combustível às partículas de solo, bem como a sua 
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higroscopicidade e a biodisponibilidade para os micro-organismos, podem variar em 

função da profundidade, o que pode ter influenciado nos percentuais residuais de 

hidrocarbonetos ao longo da coluna de solo.  

A diferença entre os percentuais finais de contaminantes remanescentes para 

EXPB5 e CE-B5 na profundidade de 30 cm é indicativa da participação de micro-

organismos na redução do nível de contaminação do solo, tanto para HTP (Figura 

51) quanto para os alcanos (Figura 52).  

 
Figura 51: Percentual remanescente de HTP após 60 dias de ANM, para solo artificialmente 
contaminado com diesel B5 (EXPB5) e controle abiótico (CE-B5), em três profundidades distintas.  
 

 
Figura 52: Percentual remanescente de alcanos após 60 dias de ANM, para solo artificialmente 
contaminado com diesel B5 (EXPB5) e controle abiótico (CE-B5), em três profundidades distintas.  
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A fim de confirmar que a biodegradação de alcanos e HTP ocorria no solo 

preferencialmente a 30 cm de profundidade, foram construídos gráficos (Figura 53 e 

54) com os valores de perda percentual discriminadamente para o controle abiótico 

e a degradação total, sendo a diferença atribuída à biodegradação. Nota-se que o 

processo de ANM foi apenas efetivo na profundidade intermediária, embora os 

micro-organismos tenham contribuído tão somente em reduzir o teor de 

hidrocarbonetos em torno de 10%.  

 
Figura 53: Percentual de (bio)degradação da fração HTP determinado pela comparação entre os 
decréscimos de contaminantes observados em EXPB5 e CE-B5, após 60 dias de ANM para solo 
artificialmente contaminado com diesel B5 (EXPB5) e controle abiótico (CE-B5), em três 
profundidades distintas.  
 

 
Figura 54: Percentual de (bio)degradação dos alcanos da fração hidrocarboneto, determinado pela 
comparação entre os decréscimos de contaminantes observados em EXPB5 e CE-B5, após 60 dias 
de ANM, para solo artificialmente contaminado com diesel B5 (EXPB5) e controle abiótico (CE-B5), 
em três profundidades distintas.  
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As Figuras 55 e 56 revelam a degradação biótica e abiótica de HTP por 

faixas, contemplando as que são referendadas como mais susceptíveis ao ataque 

microbiano, isto é, C10 - C12 e C12 - C16. Analisando as figuras, evidencia-se que a 

maior biodegradação ocorreu para a fração C12-C16, correspondendo a 

aproximadamente 15%. Importante ressaltar que esta última é a fração de maior 

participação na composição do diesel utilizado nos ensaios. 

Figura 55: Percentual de (bio)degradação da fração de hidrocarbonetos C10-C12, determinado pela 
comparação entre os decréscimos de contaminantes observados no ensaio (EXPB5) e controle  
abiótico (CE-B5), após 60 dias de ANM em diferentes profundidades. 
 

Figura 56: Percentual de (bio)degradação da fração de hidrocarbonetos C12-C16, determinado pela 
comparação entre os decréscimos de contaminantes observados no ensaio (EXPB5) e controle  
abiótico (CE-B5), após 60 dias de ANM em diferentes profundidades. 
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Os hidrocarbonetos de petróleo componentes do diesel B5 podem ser 

biodegradados por vias aeróbia e anaeróbia, sendo a primeira descrita como mais 

frequente e de maior eficiência. A degradação de hidrocarbonetos em anaerobiose 

já foi observada, mas ainda há muito a ser investigado (PEREIRA JR.; GOMES; 

SORIANO, 2009). 

Na maioria dos casos, a metabolização de n-alcanos se inicia pela ação de 

hidrolases (mono-oxigenases ou dioxigenases), com oxidação do grupo metil 

terminal, resultando na formação de alcoóis primários (MORGAN; WATKINSON, 

1994; PEREIRA JR.; GOMES; SORIANO, 2009). Seguem-se, em geral, outras 

oxidações terminais, sendo os alcoóis oxidados a aldeídos que, por sua vez, são 

oxidados a ácido graxos, ambas as reações catalisadas por desidrogenases. Os 

ácidos carboxílicos são transformados em acil-CoA que, posteriormente, são 

biodegradados pelo processo de β-oxidação (DA CRUZ; MARSAIOLI, 2012). No 

caso dos n-alcanos de cadeias menores, a oxidação ocorre na região subterminal no 

primeiro carbono secundário da cadeia, com a formação de álcool secundário, 

cetona, éster e ácidos carboxílicos, que são posteriormente biodegradados também 

por β-oxidação. 

De um modo geral, a ação microbiana sobre compostos de maior 

recalcitrância, como os alcanos cíclicos, só ocorre após a biodegradação dos          

n-alcanos. Desta forma, em misturas de hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos 

poliaromáticos (HPA) são menos sujeitos a biodegradação, o que acontece somente 

em longos períodos de biorremediação. A complexidade química de tais compostos 

necessita de maquinaria enzimática mais complexa para sua degradação, 

envolvendo hidroxilases, desidrogenases, mono-oxigenases e outras hidrolases 

(MORGAN; WATKINSON, 1994; PENG et al., 2008).  

Neste contexto, a ocorrência do maior percentual de biodegradação em 30 cm 

de profundidade, ao contrário do esperado para a camada superficial, pode ser 

devida a maior retenção de compostos de maior massa molecular e de maior 

recalcitrância na superfície do reator. Dessa forma, seriam percolados compostos 

intermediários (parcialmente degradados) e demais frações de menor massa 

molecular, levando ao aumento da concentração de compostos de maior 

biodegradabilidade em tal profundidade. Deve-se considerar ainda que a 

disponibilidade de oxigênio ainda é satisfatório em 30 cm. Contudo, na região mais 
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profunda do reator, a aeração é deficitária, o que limita fortemente a biodegradação 

de HTP. 

Como anteriormente mencionado, as etapas iniciais de degradação de 

hidrocarbonetos são, em geral, dependentes de oxigênio. Entretanto, intermediários 

oriundos dessas vias podem ser metabolizados anaerobicamente, utilizando outros 

aceptores de elétrons, dentre os quais o sulfato. A disponibilidade de oxigênio no 

solo está relacionada à porosidade do mesmo, uma vez que o ar e a água estão 

presentes no espaço poroso (pequenos espaços vazios chamados de poros do 

solo), ou seja, a sua textura e o grau de umidade. Os solos com maior quantidade de 

argila, devido ao diminuto tamanho dessas partículas (<0,002 mm), o que lhes 

confere grande área superficial específica, apresentam elevada capacidade de 

adsorção relativa de água e outras substâncias. Por sua vez, o preenchimento dos 

espaços vazios com água ou contaminantes (combustíveis) reduz as reservas de 

oxigênio in loco. Além disso, a metabolização dos contaminantes tende a contribuir 

para a depleção das reservas de oxigênio. Sendo assim, a camada superior de um 

solo contaminado com hidrocarbonetos pode permanecer aeróbica, enquanto as 

camadas mais profundas tendem a se tornar anóxicas. Além disso, quanto mais 

espessa a camada de solo com microbiota ativa, mais lenta a taxa de difusão desse 

gás para as camadas mais profundas (BOSSERT; BARTHA, 1984b). 

No presente estudo, a limitada biodegradação de hidrocarbonetos verificada 

na região de 60 cm provavelmente se deveu à restrição de oxigênio, o que resultou 

na participação de micro-organismos anaeróbios. Embora a via anaeróbia seja 

menos eficiente e, portanto, mais lenta do que a aeróbia, também contribui no 

processo de biorremediação. Em condições anóxicas, algumas espécies de micro-

organismos podem utilizar nitrato, íon ferro ou sulfato como aceptores de elétrons 

para promover respiração anaeróbica (WIDDEL; RABUS, 2001).  

Considerando o tempo do ensaio (60 dias), é bastante plausível que somente 

tenha ocorrido a biodegradação dos compostos menos recalcitrantes presentes no 

diesel. De fato, em ensaios de biorremediação por biopilhas, Chemlal et al. (2013) 

descreveram que a ordem de biodegradação do diesel inicia-se pelos alcanos mais 

simples e termina com os aromáticos. Entretanto, é importante considerar que os 

HTP avaliados neste estudo estavam inseridos em blenda com biodiesel, moléculas 

mais facilmente biodegradáveis. Segundo Prince et al. (2008), ao estudar a 
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biodegradação do diesel B20, os EMAG presentes na mistura são prontamente 

degradados, ou seja, sua metabolização precede a dos alcanos mais simples. 

A Figura 57, de autoria de Jakeria et al. (2014), ilustra as similaridades entre 

as vias metabólicas de biodegradação de hidrocarbonetos e de EMAG, 

principalmente de ocorrência nas etapas inicias em metabolismo aeróbio. Baseado 

neste modelo, poderia ser esperado tanto coestimulação das vias - por conta de 

abundância de subtratos e aceptores intermediários comuns - quanto da competição 

entre as vias metabólicas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57: Relação entre as vias de biodegradação sugeridas para blendas diesel/biodiesel para solo 
impactado.  
Fonte: Adaptado de Jakeria et al. (2014). 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho corroboram com dados 

previamente descritos em literatura, que demonstram que EMAG são metabolizados 

por micro-organismos, preferencialmente quando na presença de blendas com o 

diesel, por via aeróbia e/ou anaeróbia (CYPLICK et al., 2011; OWSIANIAK et al., 

2009; PRINCE, 2008; WU et al., 2015). Estes estudos, realizados com o emprego de 

diferentes blendas diesel/biodiesel, têm demonstrado aumento de biodegradação 

geral, porém com metabolização da fração HTP prejudicada, o que demonstra a 

utilização preferencial do EMAG como substrato. Pasqualino et al. (2006) sugerem 

que a biodegradabilidade geral da blenda possui aumento linear com o incremento 

da concentração de biodiesel. Porém, o estudo não contempla a biodegradação 

separadamente de cada fração (EMAG e HTP), e a metodologia adotada só permite 

analisar a biodegradação de maneira inespecífica. 

Cyplick et al. (2011), em estudo comparativo de biodegradação do diesel, B20 
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e B100 mediada por inóculo bacteriano e em condições variáveis de aeração - 

desde aeração total até o uso de nitrato como único aceptor de elétrons -, não 

observaram favorecimento significativo da biodegradação geral da blenda com o 

aumento da concentração de biodiesel na mistura diesel/biodiesel, nas diferentes 

condições de aeração. Os autores sugeriram, dessa forma, que o consórcio 

microbiano empregado no estudo apresentava estabilidade na blenda, com seus 

micro-organismos podendo adaptar seu metabolismo para metabolizar ambos os 

contaminantes presentes (EMAG e HTP). De forma semelhante, Lisiecki et al. 

(2014), que realizaram ensaios em laboratório com solo arenoso artificialmente 

contaminado com diversas blendas, observaram que a biodegradação de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não é influenciada pela adição de biodiesel, 

em qualquer concentração. A biorremediação da blenda, em geral, cresce em 

paralelo ao incremento de biodiesel na mistura, porém, a fração HTP permanece 

com montantes proporcionais aos iniciais. Soriano et al. (2015) também observam 

modesto aumento na susceptibilidade quando comparados B5 e B0 submetidos à 

biodegradação por consórcio microbiano, entretanto, sugerem que a origem do 

biodiesel utilizado na blenda pode influenciar nas taxas de biorremediação desses 

combustíveis. 

Em estudo de bioaumento em condição de anaerobiose, empregando 

consórcio de bactérias aclimatadas em B100 e B80, Wu et al. (2015) demonstraram 

que a fração biodiesel podia ser efetivamente biodegradada em detrimento da fração 

diesel. De acordo com esses autores, a taxa de biodegradação apresenta correlação 

com a concentração de EMAG biodisponível. 

No presente estudo, a biodegradação de HTP foi baixa, quando observados 

dados da literatura em campo e em reator. Em aerobiose, Hui et al. (2007) 

determinaram ser em torno de 20% de eficiência de biodegradação, em estudo com 

características semelhantes às aqui apresentadas. Porém, Boopathy (2004), em 

condições experimentais de anaerobiose, próximas às condições encontradas nas 

maiores profundidades dos reatores desse estudo, observou quase 4% de 

biodegradação natural para o diesel puro. Taxas de biodegradação semelhantes às 

obtidas no presente estudo podem ser observadas em trabalhos de biorremediação 

de diesel em campo, condições nas quais já são esperadas menores eficiências 

quando em comparação com ensaios de laboratório (CHEMLAL et al. 2003; ROS et 
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al., 2010). 

 

4.2.2.1.2. Ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAG) do diesel B5 

 

A Figura 58 apresenta os teores remanescentes de EMAG, expressos em 

valores percentuais, para o processo ANM de solo artificialmente contaminado com 

diesel B5 (EXPB5) e do controle abiótico (CE-B5) ao final de 60 dias, em três 

distintas profundidades. O perfil de percolação da fração EMAG se apresentou 

bastante semelhante ao observado para HTP (Figura 51), ou seja, houve aumento 

dos percentuais remanescentes de EMAG com a profundidade, sendo mais intenso 

na zona de 60 cm (Figura 58). Esse comportamento pode ser devido à baixa 

concentração de EMAG no B5 (5% v/v), o que leva a ser carreado pelo diesel.   

 

 
Figura 58: Percentual remanescente de EMAG totais após 60 dias de ANM para solo artificialmente 
contaminado com diesel B5 (EXPB5) e controle abiótico (CE-B5), em três profundidades distintas. 
Detecção baseada na utilização de soluções-padrões de EMAG em análises cromatográficas. 

 

Entretanto, quando comparados os dados apresentados nas Figuras 60 e 53, 

pode-se verificar que ocorre uma maior retenção de EMAG em comparação a HTP 

em todas as profundidades do ensaio controle CE-B5, provavelmente, consequência 

das distintas características de volatilidade desses compostos. Ainda analisando 

ambas as figuras, é possível observar uma maior diferença na concentração final 

remanescente de EMAG em comparação ao HTP, entre os dois microcosmos 
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EXPB5 e CE-B5.  

A diferença de percentual de EMAG e HTP entre os microcosmos 

experimental e controle permite calcular o percentual de perdas desse contaminante 

em consequência de biodegradação. As Figuras 61 a 63 apresentam os percentuais 

de degradação biótica e abiótica de EMAG, totais, saturados e insaturados, 

respectivamente, para o processo ANM de solo artificialmente contaminado com 

diesel B5 ao final de 60 dias, em três distintas profundidades.  

Os padrão de percolação das distintas frações EMAG também se 

apresentaram bastante semelhantes ao observado para HTP. Sendo assim, a 

análise das Figuras (59 a 61), permite observar a influência das diferentes 

profundidades da coluna de solo na eficiência da biorremediação por ANM, 

principalmente quando comparados os dados obtidos em 5 cm e 30 cm com aqueles 

a 60 cm de profundidade. A taxa de biodegradação nas frações superiores foi de 

aproximadamente 30% enquanto a 60 cm de profundidade foi de apenas 15%, 

similarmente para EMAG totais, saturados e insaturados. Esses valores são bem 

superiores aos detectados para HTP.  

 
Figura 59: Percentual de (bio)degradação da fração EMAG totais determinado pela comparação entre 
os decréscimos de contaminantes observados em EXPB5 e CE-B5, após 60 dias de ANM, para solo 
artificialmente contaminado com diesel B5, em três profundidades distintas. 

 

Além da profundidade, também foi investigada a influência da estrutura 

química do EMAG na biodegradação, ou seja, se os percentuais divergiam quando 

analisados separadamente saturados (Figura 60) e insaturados (Figura 61). A 
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análise conjunta das figuras 60 e 61 demonstra que tanto os EMAG saturados 

quanto os insaturados presentes no diesel B5 são biodegradados em proporções 

bastante semelhantes. É possível sugerir a inexistência nesse sistema de via 

preferencial para a metabolização entre tais compostos, pela microbiota autóctone 

presente. Os micro-organismos biodegradadores locais parecem ter sido 

selecionados pela presença e capacidade de metabolizar primariamente 

hidrocarbonetos saturados presentes no diesel. Dessa forma, apesar de se esperar 

que EMAG insaturados sejam mais suscetíveis a biodegradação, essa microbiota 

apresenta capacidade de metabolizar substratos saturados com a mesma eficiência 

que os insaturados, possivelmente por conta da estruturas química metabolicamente 

compatível. 

 
Figura 60: Percentual de (bio)degradação da fração de EMAG saturados (sugeridos pelos controles 
internos empregados) determinado pela comparação entre os decréscimos de contaminantes 
observados em EXPB5 e CE-B5, após 60 dias de ANM, para solo artificialmente contaminado com 
diesel B5, em três profundidades distintas. 
 

Figura 61: Percentual de (bio)degradação da fração de EMAG insaturados (sugeridos pelos controles 
internos empregados) determinado pela comparação entre os decréscimos de contaminantes 
observados em EXPB5 e CE-B5, após 60 dias de ANM, para solo artificialmente contaminado com 
diesel B5, em três profundidades distintas. 
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Uma análise global da biodegradação dos constituintes do diesel B5 permite 

sugerir que a presença de EMAG tenha influenciado negativamente na 

biodegradação de HTP, pelo menos no decorrer de 60 dias. Para avaliar o efeito dos 

hidrocarbonetos na biodegradação de EMAG, foi também realizado estudo com solo 

contaminado com biodiesel puro (B100). 

 

4.2.2.2 Perfil de (Bio)degradação do Biodiesel B100 

 

A Figura 62 mostra os percentuais remanescentes dos EMAG constituintes do 

biodiesel, nas 3 profundidades estudadas, nos microcosmos controle (CE-B100) e 

experimental (EXPB100), onde os solos foram contaminados com biodiesel puro 

(B100), após 60 dias de ensaio. A observação dos dados de CE-B100 referentes às 

diferentes profundidades permite verificar que a percolação do biodiesel puro muito 

se diferencia de quando este se encontra inserido em blenda (Figuras 58). Tal 

comportamento pode ser consequência da natureza química do biodiesel, o que lhe 

confere maior solubilização em água do que o diesel que, dada a sua estrutura, se 

adsorve as partículas do solo. Em consequência, tem-se maior disponibilidade da 

matéria orgânica EMAG na matriz do solo para ser metabolizada pelos micro-

organismos, potencializando a ação biodegradadora microbiana. 

Comparativamente ao observado para B5 (Figuras 53 e 51), a distribuição do 

B100 nos dois microcosmos (EXPB100 e CE-B100) foi mais homogênea ao longo da 

coluna, com percentuais de retenção nas profundidades, respectivamente em 5 cm, 

30 cm e 60 cm, de aproximadamente: 70% e 15%, 60% e 15%, e 65% e 25% para 

CE-B100 e EXPB100  (Figura 62).  
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Figura 62: Percentual remanescente de EMAG totais (componentes do B100) após 60 dias 
de ANM, para solo artificialmente contaminado com 5% (v/m) de biodiesel puro, em três 
profundidades distintas. 

 

A análise da figura 63 permite ainda concluir que a biodegradação dos EMAG 

pelo processo ANM foi mais efetiva para biodiesel puro do que a mistura (Figura 59). 

A contaminação do solo com B100 resultou em percentuais de biodegradação de 

aproximadamente 60% (5 cm) e 40% (30 e 60 cm). Assim, tem-se que a 

biodegradação de EMAG ocorre preferencialmente na camada superficial do solo e, 

portanto, na região onde há maior disponibilidade de oxigênio. Não obstante, a 

biodegradação de EMAG também ocorreu na camada mais profunda, embora 

aparentemente limitada pela condição anaeróbia. Esses resultados refutam os 

observados por Soriano et al. (2015), que descrevem maior taxa de biodegradação 

do B100 em atmosfera de microaerofilia. 
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Figura 63: Percentual de (bio)degradação de EMAG totais determinado pela comparação entre os 
decréscimos de contaminantes observados em EXPB100 e CE-B100, após 60 dias de ANM, para 
solo artificialmente contaminado com B100, em três profundidades distintas. 
 
 

O perfil de biodegradação (Figura 63) associado às características de 

percolação do contaminante (Figura 62) sugere a presença de um gradiente de 

oxigênio diferenciado entre os microcosmos contaminados com B5 e B100. Para 

confirmação, foram feitas algumas tentativas que determinam a disponibilidade de 

oxigênio nas diferentes profundidades do solo, mas todas sem êxito. 

Ao analisar o perfil de biodegradação em função das frações EMAG saturada 

e insaturada, figuras 64 e 65, respectivamente, percebe-se comportamento bem 

distinto. No caso do B100, os resultados obtidos sugerem que a comunidade 

microbiana autóctone estabelecida metaboliza, preferencialmente, compostos 

insaturados, em todas as profundidades analisadas. Destaque para a maior 

profundidade (60 cm) que, putativamente, possuía baixa concentração de oxigênio e 

apresentou biodegradação somente para compostos insaturados, com valores 

superiores a 50%. Porém, aparentemente, a disponibilidade de oxigênio teve forte 

influência na biodegradação dos compostos saturados. 
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Figura 64: Percentual de (bio)degradação de EMAGs saturados (sugeridos pelos controles internos 
empregados) determinado pela comparação entre os decréscimos de contaminantes observados em 
EXPB100 e CE-B100, após 60 dias de ANM, considerando as 3 profundidades estudadas. 
 

 
Figura 65: Percentual de (bio)degradação de EMAG insaturados (sugeridos pelos controles internos 
empregados) determinado pela comparação entre os decréscimos de contaminantes observados em 
EXPB100 e CE-B100, após 60 dias de ANM, considerando as 3 profundidades estudadas. 
 

Os perfis de biodegradação de EMAG para solo contaminado com B100 

(Figuras 64 e 65) foram também diferenciados dos obtidos para contaminação com 

B5 (Figuras 60 e 61). Comparativamente, a presença de HTP parece ter estimulado 

a ação dos micro-organismos autóctones sobre EMAG saturados, com efeito inverso 

para EMAG insaturados.  

A degradação do biodiesel por micro-organismos é um processo complexo, 

ainda não completamente esclarecido, sendo, para alguns, considerado um 

processo de biodegradação cometabólica (JAKERIA et al., 2014). O item anterior 

apresenta a abordagem neste tema. 

Acredita-se que o biodiesel seja biologicamente mais ativo por ser composto 

Profundidade

R
em

oç
ão

Profundidade

R
em

o
çã

o



150 

  

de EMAG, que compreende hidrocarbonetos de cadeias abertas, na forma de 

ésteres, e dois átomos de oxigênio. Tais estruturas possibilitam o ataque por várias 

enzimas, que resultam na oxidação das moléculas em ácido acético e ácido graxo. 

Este último, através de uma série de reações, pode ser mineralizado completamente 

a CO2 e H2O (JAKERIA et al., 2014). 

Como resultado do perfil de (bio)degradação, o presente estudo aponta 

diminuição na eficiência da biorremediação por ANM para solo contaminado com 

EMAG e HTP (blendas diesel/biodiesel B5) quando comparado com o B100, e em 

comparação aos dados de literatura para biodegradação do B0. Esse decréscimo 

provavelmente se deve à ocorrência simultânea de diferentes vias metabólicas 

intrínsecas à comunidade microbiana biodegradadora estabelecida.  

 

4.3 COMPORTAMENTO DA MICROBIOTA NO SOLO 

 

4.3.1 Atividade Desidrogenásica Inespecífica 

 

Após 60 dias de ANM, foi observado aumento da atividade desidrogenásica 

(AD) em ambos os microcosmos (EXP5 e EXP100) em comparação ao solo virgem, 

Figura 66 A e C. A atividade desidrogenásica permite correlacionar a remoção de 

hidrocarbonetos à atividade microbiana em solos (RISER-ROBERTS, 1998 apud 

SILVA, 2009).  

Conforme previsto, não foi detectada atividade desidrogenásica nos solos dos 

controles abióticos (CE-B5 e CE-B100). Isso confirma a eficácia do tratamento 

térmico do solo, em associação com biocida (Figura 66 B e D). Este resultado é 

fundamental para a determinação acurada da degradação abiótica. Ademais, 

análises do solo virgem, em dois momentos distintos anteriores ao ensaio, não 

detectaram a presença de desidrogenases (dados não apresentados), o que 

confirma a inexistência de atividade desidrogenásica endógena no solo. 

Para o ensaio EXPB5, a atividade enzimática no solo se manteve baixa e 

praticamente inalterada nas camadas superficial e intermediária, no decorrer do 

período experimental. Contudo, na camada mais profunda do solo (60 cm), pode-se 

observar um expressivo aumento da atividade desidrogenásica entre 30 e 60 dias, 

quando foi atingido o valor máximo de aproximadamente 0,5 de TPF em g/L  . 
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O ensaio EXPB100 apresentou comportamento bem diferenciado do EXPB5. 

Nas camadas de solo superficial e intermediária, evidencia-se aumento da atividade 

enzimática ao final do tratamento (a partir de 30 dias). Já na profundidade de 60 cm, 

a atividade desidrogenásica no solo aumentou gradativamente, atingindo o valor 

máximo de 0,25 TPF em g/L no 60º dia. Entretanto, esse valor foi bem inferior ao 

detectado no solo do EXPB5 no mesmo período. 

Os comportamentos distintos sugerem a ocorrência de uma estratificação 

distinta em tais microambientes. No entanto, em princípio não existe correlação 

entre a atividade enzimática e o tipo de contaminante. 

Enzimas desidrogenásicas do solo são as principais representantes da classe 

de oxidorredutases no ambiente, sendo a atividade desidrogenásica (AD) 

inespecífica considerada um indicador adequado da atividade metabólica dos micro-

organismos do solo, tais como a biodegradação de hidrocarbonetos de petróleo e de 

ésteres metílicos de ácidos graxos (MAILA; CLOETE, 2005).  

Embora as vias metabólicas possam ser ativadas por diferentes aceptores 

finais de elétrons, já foi estabelecido que os micro-organismos, em condição 

anaeróbica, produzem elevados montantes de desidrogenases. Mais 

especificamente, a limitação de oxigênio no solo tem sido associada ao aumento da 

AD (BRZEZINSKA et al., 2001; WOLINSKSA; STEPNIEWSKA, 2012). Dados esses 

que corroboram com o que é observado nas zonas mais profundas dos 

microcosmos, visto que a percolação de água e combustíveis e a atividade dos 

micro-organismos nas camadas mais superficiais geram ambientes anóxicos. 
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Figura 66: Perfis da atividade de enzimas desidrogenásicas pelo método de TTC nos microcosmos EXPB5 (A) e EXPB100 (C) e respectivos controles 
abióticos CE-B5 (b) e CE-B100 (D) em distintas profundidades.  

A B 

C D 
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4.3.2 Microbiota Bacteriana Cultivável 

 

Segundo Adams et al. (2015), fatores bióticos e abióticos se integram 

durante o estabelecimento de comunidades microbianas autóctones existentes 

no solo para a ocorrência da biorremediação por atenuação natural. Desta 

forma, a microbiota existente no local apresenta aclimatação baseada em 

maquinaria enzimática estruturada para atividade metabólica empregando os 

substratos presentes, e de acordo com parâmetros abióticos do meio - pH, 

temperatura, taxa de oxigenação e umidade. O comportamento das populações 

de micro-organismos cultiváveis, discutidas a seguir, será analisado em relação 

aos resultados até aqui apresentados e correlacionado com dados de literatura.  

É importante destacar que ainda são escassos os estudos relacionados 

à microbiota autóctone em solos contaminados com blendas diesel/biodiesel. 

Conforme discussão a seguir, a maior parte dos trabalhos estuda a 

biodegradabilidade dos contaminantes supramencionados pela ação de 

culturas microbianas de diversas origens, o que possibilita a geração de 

resultados divergentes.    

 

4.3.2.1 Variação da Biomassa Bacteriana Cultivável nas Amostras de Solo 

Virgem e dos Microcosmos 

 

Os números de micro-organismos presentes em amostras de solo 

virgem, assim como aqueles provenientes dos microcosmos (EXPB5 e 

EXPB100) onde ocorreram tratamento biológico (processo de ANM) de solos 

contaminados com diesel B5 e biodiesel puro (B100), respectivamente, foram 

determinados empregando técnicas clássicas de cultivo de baixa seletividade. 

Nas figuras 67 a 70 são expostos os números de bactérias heterotróficas 

cultiváveis (BHC), expressos em NMP/g de solo, para EXPB5 e EXPB100, para 

crescimento em aerobiose e anaerobiose. 

Imediatamente antes de iniciar os ensaios, foi feita a estimativa da carga 

microbiana (BHC) do solo virgem bem como dos dois combustíveis em 

separado (B0 e B100) e em mistura (B5). Importante ressaltar que não foi 

detectado crescimento de BHC para nenhum dos combustíveis em meio 

apropriado (dados não apresentados), resultados que corroboram com Soriano 
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et al. (2015), que observaram  crescimento desprezível de bactérias aeróbias 

autóctones em tanques contendo diesel B5, em 22 dias de ensaio. 

As figuras 67 e 68 mostram a variação de BHC no solo contaminado 

com diesel B5, em diferentes profundidades e tempos de tratamento, relativos 

às condições de cultivo aeróbia e anaeróbia, respectivamente. Em geral, as 

concentrações celulares, quando as amostras foram cultivadas em aerobiose 

(Figura 69), foram iguais ou maiores que a concentração celular no solo virgem 

( 4,7 x 106 NMP/g). Isso denota que houve um processo de adaptação natural 

da microbiota nativa existente no solo impactado.  

Contudo, o número de células variou em função da profundidade. Na 

camada superficial do solo (5 cm), foi observado um aumento de duas ordens 

de grandeza decorridos 30 dias de processo, seguindo-se um decaimento ao 

valor inicial no 60º dia. Tal comportamento pode ser consequência da maior 

metabolização e consequente diminuição da fonte de carbono mais facilmente 

assimilável, principalmente EMAG (Figura 59). Por outro lado, na maior 

profundidade (60 cm), o número aumentou em uma ordem de grandeza. Neste 

caso, a biodegradação tanto de HTP (Figura 53) quanto de EMAG foi reduzida 

(Figura 59). Pode-se assumir, assim, que a metabolização do composto tenha 

se intensificado após 30 dias de ensaio, ou seja, também após a seleção e 

aclimatação das populações autóctones biodegradadoras. Por fim, na zona 

intermediária (30 cm), foi atingido o valor máximo de células (109 NMP/g) em 

30 dias, mantendo-se inalterado no restante do período. Note que a 

biodegradação foi mais efetiva nesta zona, quando foram estimadas taxas 

superiores a 10% e próximos de 30% de biodegradação para HTP e EMAG, 

respectivamente. 
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Figura 67: Variação da biomassa bacteriana heterotrófica cultivável aeróbia no microcosmo 
EXPB5 em função da profundidade e tempo [Tracejado verde: concentração celular no solo 
virgem]. 

 

A análise da dinâmica da biomassa bacteriana cultivável do microcosmo 

EXPB5, para crescimento feito em anaerobiose, é mostrada na Figura 68. 

Analogamente ao observado para BHC aeróbias (Figura 67), houve seleção e 

aclimatação das populações degradadoras de HTP e EMAG. A análise das 

duas figuras permite inferir que grande parte das populações apresenta 

metabolismo facultativo, inclusive no solo virgem. Porém, não houve variação 

expressiva da concentração celular em função da profundidade; apenas um 

ligeiro aumento na zona intermediária. 

 
Figura 68: Variação da biomassa bacteriana heterotrófica cultivável anaeróbia no microcosmo 
EXPB5 em função da profundidade e tempo [Tracejado verde: concentração celular no solo 
virgem]. 
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A variação do número de BHC no solo contaminado com biodiesel puro 

(B100), em diferentes profundidades e tempos de tratamento, são mostrados 

nas figuras 69 e 70, relativos às condições de cultivo aeróbia e anaeróbia, 

respectivamente. Pode-se observar um comportamento bastante distinto ao do 

ensaio EXPB5. Provavelmente, isto se deve às diferenças na natureza físico-

química dos contaminantes, o que resulta em características distintas de 

viscosidade e higroscopicidade, influenciando diretamente na percolação e na 

biodisponibilidade para ação microbiana. De qualquer modo, o maior número 

em relação ao do solo virgem e à dinâmica do crescimento celular ratificam a 

aclimatação da microbiota, com células metabolicamente ativas em todas as 

profundidades. 

O maior número de BHC aeróbias no microcosmo EXPB100 foi 

determinado na camada superficial em 60 dias (Figura 69). Isso se justifica pela 

elevada biodegradação de EMAG detectada neste local (próximo a 60% - 

Figura 63). Por outro lado, as amostras oriundas de 30 cm e 60 cm de 

profundidade apresentaram maiores contagens já em 30 dias, possivelmente 

devido à percolação de B100 e à consequente disponibilidade de fontes de 

carbono mais facilmente metabolizáveis nessas zonas. O decaimento da 

concentração celular posterior a 30 dias, nessas condições, pode estar 

relacionado ao consumo de oxigênio pela microbiota. A limitação de oxigênio 

ocasionaria a restrição do crescimento e, por conseguinte, da biodegradação 

dos contaminantes. 

 
Figura 69: Variação da biomassa bacteriana heterotrófica cultivável aeróbia no microcosmo 
EXPB100 em função da profundidade e tempo [Tracejado verde: concentração celular no solo 
virgem]. 
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Distintamente do presente trabalho, a maior parte dos estudos 

relacionados emprega bioaumento para avaliação da biodegradação de diesel, 

biodiesel e diferentes blendas. De maneira geral, emprega microbiota 

biodegradadora de hidrocarbonetos oriunda de líquido de drenagem de 

tanques ou solo contaminado.  

Hui et al. (2007) estudaram o crescimento de BHC aeróbias em solo 

arenoso contaminado com concentrações crescentes de diesel (500 a 50.000 

mg/kg) em laboratório. Os autores obtiveram número de BHC similar ao do 

presente estudo no maior nível de contaminação em 20 dias. Nos 70 dias 

seguintes, foi observado decaimento da concentração celular ao valor inicial; 

com perfil semelhante ocorrendo nos reatores controles, onde não foram 

introduzidos contaminantes. Resultados similares foram observados por Ros et 

al. (2010) em estudo de campo para ANM de solo contaminado por 

hidrocarbonetos. Ao longo de 8 meses, os autores verificaram que o número de 

BHC se manteve constante, apesar da ocorrência de biodegradação. 

Por outro lado, Lisiecki et al. (2014) observaram que a adição de 

biodiesel pode afetar o crescimento diferenciado das populações microbianas 

e, consequentemente, potencializar a biodegradação da blenda como um todo. 

O estudo foi realizado em reatores com solo arenoso contaminado com diesel e 

biodiesel puros, além de diferentes blendas (B10 a B90).  

Neste mesmo contexto, estudos utilizando reatores contendo somente 

combustíveis apresentam resultados semelhantes com relação ao incremento 

da biomassa bacteriana em aerobiose na presença de biodiesel como única 

fonte de carbono. Nota-se, em geral, aumento da concentração celular em 

função da adição de biodiesel ao diesel. 

Por exemplo, Soriano et al. (2015) observaram aumento da biomassa 

em ensaios com B100 e B5, superiores ao diesel puro. Owsianiak et al. (2009) 

também observaram variação da biomassa de maneira quase linear com o 

aumento da concentração de biodiesel na blenda. Por outro lado, Cyplick et al. 

(2011) somente detectaram aumento de biomassa em altas concentrações de 

biodiesel. Segundo eles, a maioria das espécies microbianas autóctones tem a 

capacidade de adaptação metabólica para utilizar diesel e biodiesel. Dessa 

forma, os autores sugerem que a presença do biodiesel é um fator 

preponderante para o estabelecimento da comunidade microbiana 
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biodegradadora local, ocorrendo a utilização de EMAG de maneira preferencial, 

por ser fonte de carbono mais facilmente assimilável. 

A quantificação de BHC cultivadas em anaerobiose para amostras de 

solo contaminado com biodiesel puro (B100), em diferentes profundidades e 

tempos de tratamento (Figuras 70), permite a observação de outras 

características. Nota-se que 30 dias já foram suficientes para o 

estabelecimento de uma quantidade considerável de espécies biodegradadoras 

anaeróbias nas 3 distintas alturas do reator. Porém, o comportamento da 

biomassa microbiana se apresenta distinto do observado para BHC aeróbias 

(Figura 69), visto que, se considerados os desvios, as concentrações celulares 

nas profundidades avaliadas não apresentaram variação em função do tempo.  

Figura 70: Variação da biomassa bacteriana heterotrófica cultivável anaeróbia no microcosmo 
EXPB100 em função da profundidade e tempo [Tracejado verde: concentração celular no solo 
virgem]. 

 

Embora com menos frequência, a biodegradação em condições 

experimentais de anaerobiose vem sendo descrita na literatura para diesel e 

biodiesel puros, e já existem estudos contemplando diferentes blendas. Nesse 

sentido, Boopathy (2004) observou crescimento de microbiota biodegradadora 

autóctone de diesel puro em anaerobiose em microcosmos em coluna com 

solo. Também verificou que tal crescimento poderia ser incrementado com a 

adição de aceptores finais envolvidos no metabolismo anaeróbio. Resultados 

semelhantes foram obtidos para biodiesel puro por Schleicher et al. (2009), ao 

empregar como inóculo as bactérias isoladas de solo contaminado com HTP. 
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Esses autores observaram maior crescimento da microbiota em anaerobiose 

na presença de B100, em detrimento às blendas B5 e B20. 

Demais estudos utilizando metodologias mais aprimoradas para a 

promoção do metabolismo anaeróbio também demonstraram que, mesmo em 

tal condição, o aumento na concentração de biodiesel favorece o crescimento 

bacteriano. Nesse contexto, merece destaque o trabalho realizado por 

SФrensen et al. (2011) para biorremediação por bioaumento (inóculo oriundo 

de tanque de estocagem de hidrocarbonetos) de solo contaminado por 

diferentes blendas diesel/biodiesel (B0, B5, B10, B20, B50 e B100) incubadas 

em anaerobiose (purga com N2). Tais autores observaram populações de BRN, 

BRS e metanogênicas com crescimento satisfatório em reatores de diesel B5 e 

também naqueles com presença de altas concentrações de biodiesel (acima de 

B50). Embora tal relação também tenha sido observada por Cyplick et al. 

(2011), esses autores destacam que, comparativamente, o metabolismo 

aeróbio promove maior crescimento microbiano. 

Correlacionando os dados de crescimento de biomassa bacteriana 

supramencionados com as análises de biodegradação já discutidas, pode ser 

sugerido que o potencial de biorremediação fornecido pela comunidade 

também seja dependente das características metabólicas presentes e 

selecionadas para cada microcosmo. Dessa forma, o presente estudo sugere 

que o potencial de biodegradação do contaminante nos sistemas estudados 

seja também dependente da diversidade local envolvida, já que também foram 

observados aumentos de biomassa bacteriana não diretamente relacionados 

ao incremento das taxas de biodegradação. Sendo assim, a caracterização da 

microbiota biodegradadora existente em função do micro-habitat que ocupa 

deve ser considerada para um melhor entendimento das taxas diferenciadas de 

biodegradação, conforme será explorado a seguir.   

 

4.3.2.2 Caracterização Molecular da Comunidade Bacteriana Cultivável por 

DGGE 

 

Nesta etapa, foram aplicadas metodologias mais específicas buscando 

caracterizar os grupos bacterianos cultiváveis envolvidos na biodegradação dos 

combustíveis B5 e B100. Nesse cenário, estudos têm empregado técnicas 
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moleculares baseadas em PCR-DGGE para melhor caracterizar a estrutura e 

dinâmica de comunidades bacterianas envolvidas na biorremediação por ANM, 

bioaumento e bioestímulo de solos contaminados por hidrocarbonetos de 

petróleo. Essa abordagem é valida tanto para ensaios em escala de laboratório 

quanto de campo (HUI et al., 2007; ROS et al., 2010). Para ambos, as 

amostras podem provir da retirada diretamente do solo ou do cultivo prévio de 

amostra do solo em meio de cultura próprio, sendo neste último caso apenas 

caracterizadas as espécies microbianas cultiváveis.  

As técnicas de biologia molecular vêm sendo utilizadas para estudos de 

caracterização de comunidades envolvidas na biorremediação do biodiesel e 

blendas (MEYER et al., 2014; SORIANO et al., 2015). Porém, ainda existe um 

campo muito vasto a ser explorado a fim de melhor avaliar o comportamento da 

microbiota frente à exposição a um contaminante. Isso porque são vários os 

fatores a serem considerados, tais como, tipo de solo e de contaminante, 

concentração e propriedades do mesmo, extensão da contaminação 

(profundidades), fatores abióticos, entre outros. 

As figuras 71 a 74 permitem analisar conjuntamente os principais fatores 

relacionados à estruturação da comunidade biodegradadora após 60 dias de 

ANM. Foram analisados os perfis obtidos de amostras de solo virgem e dos 

solos oriundos dos ensaios EXPB5 e EXPB100, cultivadas em aerobiose e 

anaerobiose. 

Os dendogramas obtidos pela análise dos perfis moleculares obtidos por 

DGGE podem ser visualizados nas figuras 71 e 73 para culturas aeróbias e 

anaeróbias, respectivamente. Utilizando a matriz de informações desses perfis 

moleculares, foram realizadas análises estatísticas de agrupamento utilizando 

escalonamento multidimensional não métrico (Non-Metric Multidimensional 

Scaling - NMS), que permitiram melhor definir visualmente a 

proximidade/distanciamento das amostras analisadas, visto que possibilita 

plotar em um único gráfico, em distâncias proporcionais à similaridade, as 

amostras analisadas. 
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Figura 71: Perfil molecular da comunidade bacteriana heterotrófica cultivável oriunda de  cultivo 
por via aeróbia. Legenda das amostras: SoloAe. - solo virgem, T4.1Ae. - EXPB100 (60 dias de 
ensaio, 5 cm de profundidade), T4.2Ae. - EXPB100 (60 dias de ensaio, 30 cm de 
profundidade), T4.3Ae. - EXPB100 (60 dias de ensaio, 60 cm de profundidade), T54.1Ae. - 
EXPB5 (60 dias de ensaio, 5 cm de profundidade), T54.2Ae. - EXPB5 (60 dias de ensaio, 30 
cm de profundidade) e T54.3Ae. - EXPB100 (60 dias de ensaio, 60 cm de profundidade). 

  

Figura 72: Análises estatísticas de agrupamento utilizando escalonamento multidimensional 
não métrico (Non-Metric Multidimensional Scaling - NMS), empregando os dados do perfil 
molecular da comunidade bacteriana heterotrófica cultivável oriunda de  cultivo por via aeróbia. 
Em azul as amostras do reator EXPB100 e em vermelho de EXPB5. 
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Figura 73: Perfil molecular da comunidade bacteriana heterotrófica cultivável oriunda de  cultivo 
por via anaeróbia. [SoloAn. - solo virgem,  T4.1; An. - EXPB100 (60 dias de ensaio, 5 cm de 
profundidade); T4.2An. - EXPB100 (60 dias de ensaio, 30 cm de profundidade); T4.3An. - 
EXPB100 (60 dias de ensaio, 60 cm de profundidade); T54.1An. - EXPB5 (60 dias de ensaio, 5 
cm de profundidade); T54.2An. - EXPB5 (60 dias de ensaio, 30 cm de profundidade); e 
T54.3An. - EXPB100 (60 dias de ensaio, 60cm de profundidade)]. 

 

Figura 74: Análises estatísticas de agrupamento utilizando escalonamento multidimensional 
não métrico (Non-Metric Multidimensional Scaling - NMS), empregando os dados do perfil 
molecular da comunidade bacteriana heterotrófica cultivável oriunda de cultivo por via 
anaeróbia [Em azul as amostras do reator EXPB100; e em vermelho de EXPB5]. 

 

Os dados apresentados nas Figuras 71 a 74 contribuem fortemente para 

a hipótese de seleção diferencial de populações, em consequência da distinção 
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entre os contaminantes empregados, observado-se ambas as vias de cultivo 

(aeróbias e anaeróbias). No caso do diesel B5, por ser constituído 

principalmente por hidrocarbonetos, observa-se uma comunidade bacteriana 

distinta daquela que se estabeleceu para o solo contaminado somente com 

B100.  

Segundo Jakeria et al. (2014), o diesel e o biodiesel possuem vias 

metabólicas de biodegradação correlatas, principalmente nas reações iniciais 

(Figura 55). Dessa forma, poderia ser esperado, de acordo com os dados 

apresentados sobre os percentuais de (bio)degradação dos contaminantes aqui 

estudados, que a comunidade bacteriana biodegradadora estabelecida em 

cada reator, após 60 dias de ensaio, fosse similar e que a diferença na 

eficiência da biorremediação seria devida à coexistência de vias metabólicas 

para HTP e EMAG em EXPB5. No entanto, o que pode ser observado pelos 

perfis moleculares em conjunto com os dados de remoção foi que as 

comunidades são diferentemente estruturadas e capazes de utilizar EMAG 

como fonte de carbono preferencial, embora não com a mesma eficiência.  

A análise das figuras 71 a 74 também permite sugerir que a presença de 

diferentes contaminantes é um fator de seleção de populações bacterianas 

mais relevante do que a profundidade. Embora seja possível sugerir que este 

último fator contribua para a estruturação das comunidades, com maior 

influência para B100 (EXPB100) do que para B5 (EXPB5). 

No sistema contaminado com diesel B5, é possível verificar a influência 

da profundidade tanto em aerobiose (Figura 72) quanto em anaerobiose 

(Figura 74), porém, somente quando alcançados 60 cm de profundidade. Ou 

seja, a comunidade estabelecida em 5 cm e 30 cm é bastante semelhante, 

tanto em aerobiose quanto em anaerobiose, diversificando-se da porção mais 

profunda do reator (60 cm). Por outro lado, também observando as figuras 72 

(em aerobiose) e 74 (em anaerobiose), é possível verificar o distanciamento no 

perfil molecular mais evidente após 60 dias de ANM, dentre as amostras 

oriundas de cada uma das profundidades (5 cm, 30 cm e 60 cm) do 

microcosmo contaminado com B100.  

Além do diferente gradiente de oxigenação possivelmente formado e 

maneira diferenciada em cada reator (EXPB5 e EXPB100), tais diferenças 

também podem ser consequência do efeito tóxico dos HTP presentes no diesel 
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B5 sobre a microbiota nativa, assim como, do fato do biodiesel ser uma fonte 

mais assimilável de carbono, que permite o crescimento de uma maior 

diversidade microbiana ao longo da coluna. Pode-se sugerir, adicionalmente, 

que as espécies mais resilientes devem apresentar sobrevivência na presença 

de HTP e/ou altas concentrações de EMAG, capacidade de metabolizar EMAG 

e HTP, e metabolismo facultativo, para sobrevida em condições de aeração 

restrita.  

A figura 75 (A e B) mostra o resultado da comparação dos perfis 

moleculares obtidos por vias de cultivo aeróbia e anaeróbia em cada 

microcosmo, EXPB5 (75 A) e EXPB100 (75 B). Essa abordagem permitiu 

verificar se os grupos bacterianos presentes poderiam crescer 

preferencialmente em aerobiose, anaerobiose ou em ambos. Os dados 

corroboram com a sugestão até aqui proposta da ocorrência de um gradiente 

de diminuição de oxigenação paralelo ao aumento da profundidade, com base 

nas análises de biodegradação, de concentração celular e da atividade 

desidrogenásica. 

Conforme sugerido pelas análises de quantificação de BHC (item 

anterior), foi observada prevalência de espécies facultativas em todos os níveis 

em ambos os microcosmos após 60 dias de processo (Figuras 75 A e B). 

Populações que apresentavam metabolismo aeróbio ou anaeróbio estritos 

foram observadas quando em microambientes favoráveis, porém, não foram 

preferencialmente selecionadas e, no caso das anaeróbias, não estavam 

presentes nas culturas oriundas do solo virgem. Nesse contexto, foram 

observadas cinco diferentes populações de BHC inicialmente no solo, duas 

aeróbias estritas e três facultativas. Algumas espécies observadas antes da 

contaminação do solo não foram mais observadas ao final do ensaio, o que 

pode sugerir sua inabilidade em metabolizar os combustíveis utilizados no 

ensaio. Sendo assim, as mudanças ambientais podem ter proporcionado o 

aparecimento de novas populações biodegradadoras, presentes em princípio 

como formas esporuladas, após 60 dias. 

Após a contaminação inicial e ao longo do processo de ANM, a 

sucessão microbiana observada levou a um decréscimo do número de bandas 

em todas as profundidades e em ambos os microcosmos (EXPB5 e EXPB100). 

Exceção observada somente para as amostras coletadas a 30 cm em EXPB5 
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(Figura 75 A), o que corrobora com os aumentos de biodegradação de EMAG e 

biomassa bacteriana observados nessa profundidade. Também em relação ao 

solo contaminado com diesel B5, foram observadas três novas bandas - uma 

em cada profundidade - distintas em cultivo aeróbio entre si e daquelas 

observadas no solo antes de efetuada a sua contaminação. Em condições 

anaeróbias de cultivo também foi detectada uma nova população, somente em 

60 cm de profundidade. Já para solo contaminado com B100 (Figura 75 B), 

pode-se destacar a ocorrência de uma mesma população facultativa em 5 cm e 

30 cm, além de outra crescida em anaerobiose oriunda de 60 cm de 

profundidade, não previamente observadas no solo virgem.  

A condição de anaerobiose em microambientes dos microcosmos pode 

ser observada mais facilmente em EXPB100, visto que não foram visualizados 

"aeróbios estritos" em nenhuma profundidade após 60 dias de ANM; ao 

contrário, do evidenciado no ensaio EXPB5, onde o crescimento das bactérias 

foi preferencialmente aeróbio, em todas as profundidades.  

Adicionalmente, pode-se observar em EXPB100 (Figura 75 B), que a 

quantidade de populações anaeróbias aumenta gradativamente com o 

aumento da profundidade. Já em EXPB5, só se evidenciam espécies 

anaeróbias na maior profundidade (Figuras 75 A). Portanto, os dois 

microcosmos devem apresentar disponibilidade de oxigênio semelhante no 

primeiro nível, diferenciando-se a partir de 30 cm de profundidade.  
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Figura 75: Metabolismos preferenciais aeróbio/anaeróbios ou facultativos  para bactérias heterotróficas cultiváveis oriundas dos microcosmos [A: EXPB5 e B:  
EXPB100]. 

A B 

C 
D 
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A definição se o metabolismo de cada grupo era ou não dependente da 

utilização de O2 como aceptor final de elétrons, expresso nos gráficos 

supracitados, foi realizada comparando-se, em cada ponto de análise, os perfis 

de bandas visualizados em aerobiose e anaerobiose, e estes com as 

populações presentes no solo, também em ambas as formas de cultivo. Essas 

análises permitiram não somente quantificar a participação de facultativos e 

estritos, mas também evidenciar se as espécies biodegradadoras prevalentes 

presentes ao final de 60 dias de ANM já eram frequentes no solo ou tornaram-

se após as perturbações do ambiente em decorrência da contaminação e sua 

biorremediação. 

A caracterização molecular por Fingerprinting obtido por DGGE, aqui 

empregado, permitiu melhor elucidar a influência da composição dos 

contaminantes, assim como das profundidades do solo, nas comunidades 

bacterianas estruturadas e participantes da ANM. É importante destacar, 

porém, que os dados obtidos apresentam limitação, visto que o perfil 

bacteriano aqui apresentado é restrito às populações cultiváveis e também não 

quantifica, de maneira relativa e/ou absoluta, as populações envolvidas, o que 

traz uma percepção restrita da diversidade bacteriana total presente no 

sistema. Contudo, Edenborn e Sexstone (2007) sugerem que as técnicas de 

DGGE dependentes e independentes de cultivo devem ser realizadas de 

maneira complementar. Demonstraram também que os perfis moleculares 

obtidos por DGGE utilizando amostras cultivadas são bastante úteis para o 

acompanhamento da dinâmica da comunidade microbiana presente em 

amostras de solo (EDENBORN; SEXSTONE, 2007).  

 

4.3.2.3 Gêneros Bacterianos Cultiváveis Prevalentes Isolados por via Aeróbia 

na Porção Superficial dos Microcosmos 

 

Conforme já observado, as frações superiores dos reatores (5 cm) 

apresentaram as maiores taxas de biodegradação de EMAG. Também foi 

possível sugerir que essa metabolização dos contaminantes encontra-se 

associada a curvas satisfatórias de crescimento de BHC, ou seja, à atividade 

biodegradadora autóctone. Dessa forma, paralela à quantificação da biomassa 

supracitada, amostras de solo oriundas de 5 cm de profundidade foram 
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plaqueadas em superfície, buscando a identificação de gêneros 

biodegradadores prevalentes no processo ANM.  

Foram isolados nove gêneros bacterianos, no solo virgem e dos 

microcosmos decorridos 60 dias, conforme exposto no Quadro 15. Nota-se a 

prevalência dos gêneros Arthrobacter, Bacillus e Micrococcus no solo virgem. 

Dentre eles, o Bacillus, apresenta importante característica de formação de 

esporos. Após as alterações ocorridas no meio ocasionadas pela 

biodegradação dos combustíveis, pode ser notada diversificação das 

populações microbianas prevalentes nos microcosmos. Para EXPB5, em 30 

dias, encontram-se Agromyces sp., Arthrobacter sp. (que permanece até 60 

dias), Lysobacter sp. e Sinomonas sp., e, adicionalmente em 60 dias, 

Cupriavidus sp. Já para EXPB100, foram isolados Bacillus sp. e Burkholderia 

sp. em 30 dias, e Staphylococcus sp., em 60 dias. 

Importante ressaltar que, apesar de não ter sido isolado posteriormente, 

o gênero Micrococcus apresenta espécies frequentemente encontradas em 

solo e produtoras de proteases (VRANOVA et al., 2013). Populações de 

Micrococcus sp. têm sido observadas como potencialmente biodegradadoras 

de hidrocarbonetos, visto que foram prevalentemente isoladas em ensaios de 

biodegradação em tanque (SORIANO et al., 2015) e solo contendo diesel 

(NIKHIL et al., 2013). 

 

  EXPB5 EXPB100 

Isolados* 
Solo 

Virgem 
30 dias 60 dias 30 dias 60 dias 

Agromyces sp.      

Arthrobacter sp.      

Bacillus sp      

Burkholderia sp.      

Cupriavidus sp.      

Lysobacter sp.      

Micrococcus sp.      

Sinomonas sp.      

Staphylococcus 
sp. 

     

Quadro 15: Gêneros bacterianos cultiváveis prevalentes isolados na camada superficial do solo 
para ANM simulada em microcosmos EXPB5: solo contaminado com diesel B5; EXPB100: solo 
contaminado com biodiesel puro (B100). 
* Todos os gêneros apresentaram similaridade mínima de 98%, quando as sequências obtidas 
foram analisadas em software de comparação de sequências depositadas no GeneBank. 
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Kauppi et al. (2011), estudando diferentes técnicas de biorremediação, 

incluindo bioaumento e bioestímulo, caracterizaram a comunidade bacteriana 

degradadora de hidrocarbonetos a partir de duas abordagens: 1- 

sequenciamento de bandas em ensaio de DGGE, empregando amostras de 

solo cultivadas; 2- clonagem e sequenciamento diretamente de amostragem do 

solo. Os autores observaram que os filos mais frequentes obtidos pela 

execução da primeira metodologia foram: Proteobacteria (Gamaproteobacteria) 

e Bacteroidete; enquanto que, pela segunda, foram evidenciados: 

Proteobacteria (Alfa, Beta e Gamaproteobacteria) e Actinobacteria. Resultados 

similares foram observados no presente estudo, sendo os filos prevalentes 

isolados do microcosmo EXPB5: Actinobacteria - gêneros Arthrobacter, 

Sinomonas e Agromyces- e Proteobacteria - gêneros Cupriavidus e Lysobacter.  

Em relação às populações descritas em EXPB5, merece destaque 

aquelas pertencentes ao gênero Arthrobacter, bastante citado na literatura por 

sua participação na biorremediação de hidrocarbonetos e derivados, em 

diferentes ambientes (PRINCE, 2005; CHEN et al., 2015). Segundo Paria 

(2008), a eficácia de biodegradação de diversos compostos recalcitrantes por 

espécies de Arthrobacter se deve a sua capacidade de produção de diferentes 

classes de biosurfactantes. Particularmente para diesel B5 e B100, Soriano et 

al. (2015) observaram a presença de tal gênero em ensaios de biorremediação 

- ANM e bioaumento - em tempos variados, de 7 a 42 dias. 

Dos outros gêneros também pertencentes ao filo Actinobateria, 

Agromyces e Sinomonas, este último possui elevada similaridade filogenética 

com o gênero Arthrobacter. Zhou et al. (2012) propõem que espécies do 

gênero Arthrobacter isoladas de solo contaminado com HPA sejam 

reclassificadas para o gênero Sinomonas. Espécies incluídas no gênero 

Agromyces têm sido descritas como importantes componentes da microbiota 

do solo (YOON et al., 2008; CHÁVEZ-ROMERO et al., 2016) e, mais 

recentemente, como biodegradadoras de bioplásticos, como os ésteres de 

ácido fitálico (ZHAO et al., 2016).   

As populações microbianas do filo Proteobacteria - espécies 

pertencentes aos gêneros Lysobacter e Cupriavidus - encontradas no 

microcosmo EXPB5 apresentam papel proeminente em estudos de 

biodegradação de alcanos (VAN BEILEN; WITHOLT, 2005). O gênero 
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Lysobacter ainda não foi citado na literatura científica quanto à possível 

capacidade de degradação de hidrocarbonetos do petróleo, embora seja 

descrito como produtor de proteases e presença em solos (CHOHNAN et al., 

2004; WEON et al., 2006; YANG WANG et al., 2009). Já as espécies de 

Cupriavidus sp. foram mencionadas como prevalentes após dois meses de 

biorremediação de solos contaminados com HPA e metais pesados (CHEN et 

al., 2016), e também observadas na colonização de amostras de biodiesel 

derivado de óleo de algodão (LUTTERBACH; GALVÃO, 2011). 

Em relação à contaminação do solo por B100 (EXPB100), ainda são 

bastante escassos os dados a respeito da microbiota envolvida. No entanto, os 

gêneros isolados no presente estudo, de maneira geral, já apresentam 

atividade biodegradadora bastante descrita para hidrocarbonetos, como a 

capacidade de metabolização de alifáticos conhecida para Bacillus sp. (VAN 

BEILEN; WITHOLD, 2005; CHEN et al., 2015), de HPA para Burkholderia sp. 

(HARITASH; KAUSHIS, 2009; CHEN et al., 2015) e diesel - em todas as faixas 

- para Staphylococcus sp. (PRINCE, 2005). A capacidade degradadora das 

espécies pertencentes aos gêneros Bacillus e Staphylococcus tem sido 

associada à produção de biossufactante por elas (PARIA, 2008; KESKIN et al., 

2015).  

Já podem ser destacados estudos que sugerem a participação de 

diferentes espécies do gênero Bacillus como degradadoras de biodiesel e 

blendas em solo (MEYER et al., 2014). Por exemplo, Lutterbach e Galvão 

(2011), em estudo descritivo da microbiota presente em biodiesel de diferentes 

origens, isolaram as espécies Staphylococcus pasteuri e Bacillus cereus. Outra 

espécie, Bacillus amyloliquefaciens, foi identificada após 28 dias de 

biodegradação espontânea de B100 (SORIANO et al., 2015). Esse mesmo 

estudo também empregou técnicas de bioaumento com microbiota oriunda de 

fluidos de tanque de drenagem de combustíveis, compreendendo B. 

amyloliquefaciens. A microbiota se mostrou potencialmente biodegradadora de 

diesel B5 e B100.  

Apesar de o Quadro 15 somente apresentar classificação de gênero, foi 

possível verificar preliminarmente que as populações isoladas de Bacillus 

pertencem a espécie Bacillus amyloliquefaciens. Dessa forma, apesar de ainda 

prematuro, tais achados, associados aos dados de literatura, sugerem que 
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essa espécie pode apresentar-se como importante candidata a estudos mais 

aprofundados de bioaumento para biodiesel e blendas.   

A diversidade apresentada nos dois microcosmos, vide Quadro 15, 

corrobora com os dados obtidos a partir das análises de DGGE, visto que 

foram descritos gêneros distintos entre EXPB5 e EXPB100, em 30 dias, 

podendo ainda ser observadas alterações de comunidade até o final do ensaio. 

Esse dado permite sugerir que as populações estabelecidas, de fato, se 

encontram sujeitas a sucessões ecológicas diversificadas, devido às alterações 

ambientais ocorridas em consequência da biodegradação local característica 

para cada tipo de contaminante.  

Apesar da presença de gêneros cultiváveis ubiquamente descritos em 

solos, os resultados apresentados também corroboram com a hipótese 

aventada pelo presente trabalho de seleção diferencial de populações 

biodegradadoras, principalmente em consequência da presença de HTP. 

Entretanto, é importante destacar que possivelmente tais populações, mesmo 

biodegradadoras de HTP, utilizaram preferencialmente EMAG como fonte de 

carbono, como visto no perfil de (bio)degradação, fato que pode ter prejudicado 

a eficiência da capacidade biodegradadora no microcosmo EXPB5. 

 

4.3.3 Microbiota Fúngica Cultivável 

 

4.3.3.1 Participação de Fungos Miceliais nas Amostras de Solo Virgem, de 

Combustíveis e dos Microcosmos ao Longo da ANM 

 

Em geral, os estudos de biorremediação de contaminantes priorizam a 

atividade das bactérias, em contraponto aos demais grupos microbianos 

(SINGLETON, 2001). Isso se deve especialmente a capacidade de várias 

espécies bacterianas, normalmente presentes nos ambientes, de transformar 

os contaminantes potencialmente perigosos em compostos menos danosos ao 

ser humano e ao meio ambiente, além da metabolização ser mais rápida. 

Contudo, é reconhecida a participação de fungos na remoção de 

contaminantes. 

De fato, comparativamente, são poucos os trabalhos que abordam a 

ação dos fungos na degradação de contaminantes, embora se encontrem 
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publicações de mais de 30 anos (ANDRADE; AUGUSTO; JARDIM, 2010; 

KHINDARIA; GROVER; AUST, 1975; LI et al., 2008; LIMA; OLIVEIRA; CRUZ, 

2011; RODRIGUES et al., 2007; SINGH; HARBHAJAN, 2006; SUTHERLAND, 

1992; WANG et al., 2012). Adicionalmente, os fungos, tal como as bactérias, 

são seres cosmopolitas, normalmente presentes em solos. 

Cabe também mencionar que existe pouca informação sobre fungos do 

solo, principalmente quanto às espécies naturalmente ocorrentes e 

relacionadas a sua participação em processos de biodegradação. Portanto, é 

fundamental a caracterização da microbiota global participante do processo de 

biodegradação de HTP e EMAG para levantamento de dados sobre a estrutura 

e a diversidade de comunidades microbianas. Essas informações serão de 

grande importância para definir as estratégias a serem adotadas para 

recuperação de áreas impactadas, caso a caso. 

As figuras 76 e 77 mostram a variação da biomassa fúngica nos 

microcosmos EXPB5 e EXPB100, respectivamente. Também são indicados os 

valores referentes às concentrações de fungos determinadas no solo virgem e 

nos combustíveis (óleo diesel e biodiesel). 

No solo, os fungos são a segunda população dominante, seguinte às 

bactérias, onde se encontram em número variando de 102 a 104 UFC/g de solo 

(JAHNEL; CARDOSO; DIAS, 1999). Entretanto, de acordo com Brandão (apud 

BRANDÃO; CARDOSO; TSAI, 1992), a densidade das populações fúngicas em 

solo pode variar de 104 a 106 UFC/g de solo. Logo, a amostra de solo utilizado 

na condução do trabalho apresentava um número satisfatório de fungos. 

Note-se ainda uma densidade populacional de fungos nos combustíveis 

- Diesel e Biodiesel - acima de 103 UFC/g (Figuras 76 e 77). A importância 

desse grupo microbiano já foi descrita na formação de biofilmes em tanques de 

armazenagem dos combustíveis B5, B20 e B100 (LEE; RAY; LITTLE, 2010).  

De fato, as espécies contaminantes de combustíveis apresentam como 

característica comum a robustez, dada a capacidade de sobreviver em um 

ambiente adverso, e, possivelmente, a capacidade de utilizar os compostos 

constituintes como fontes de carbono e energia. Portanto, além do solo, a 

microbiota fúngica de cada microcosmo teve sua origem nos combustíveis. 

Assim, provavelmente, cada microcosmo apresentará uma estrutura diversa, 
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posto que os solos neles contidos foram contaminados com diferentes 

combustíveis (B5 e B100). 

 

Figura 76: Variação da biomassa de fungos miceliais cultiváveis no microcosmo EXPB5 em 
função da profundidade e tempo [Tracejado verde: concentração celular no solo virgem; 
Tracejado amarelo: concentração celular no biodiesel, B100; Tracejado roxo: concentração 
celular no óleo diesel; B5 – mistura diesel/biodiesel, 95:5]. 

 

 
Figura 77: Variação da biomassa de fungos miceliais cultiváveis no microcosmo EXPB100 em 
função da profundidade e tempo [Tracejado verde: concentração celular no solo virgem; 
Tracejado amarelo: concentração celular no biodiesel, B100]. 
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A variação da densidade de fungos foi similar nos dois microcosmos 

montados: EXPB5 (Figura 76) e EXPB100 (Figura 77). Em geral, o número se 

manteve constante, acima de 104 UFC/g de solo no decorrer do período 

experimental, tanto na camada superficial (5 cm) quanto na intermediária (30 

cm). Considerando ser esta a densidade de fungos no solo, pode-se concluir 

que tiveram participação na degradação dos combustíveis. Entretanto, na 

camada mais profunda de solo (60 cm), houve um decréscimo da população 

fúngica. Particularmente para EXPB5 (Figura 76), a variação foi pequena, se 

considerados os desvios. Mas, foi expressiva para EXPB100 (Figura 77), posto 

que o decaimento foi de 1 a 2 ordens de magnitude. 

Particularmente para o solo contaminado com diesel B5 (EXPB5, Figura 

76), valores similares foram verificados na quantificação das populações 

fúngicas nas amostras superficial (5 cm) e subsuperficial (30 cm), ao longo de 

todo o ensaio. Pode-se sugerir, dessa forma, que houve competição pela fonte 

de carbono (EMAG), facilmente assimilável, pelas bactérias e fungos, 

reduzindo a disponibilidade de carbono ou de oxigênio. Schleicher et al. (2009) 

evidenciaram o crescimento preferencial da microbiota bacteriana 

biodegradadora em blendas diesel/biodiesel com concentrações aumentadas 

de diesel. Segundo eles, as populações fúngicas passam a prevalecer quando 

são maiores as concentrações de biodiesel na blenda. 

Outro parâmetro que deve ser considerado de influência sobre o 

crescimento da microbiota fúngica é a disponibilidade de oxigênio. Nesse caso, 

vale considerar que, por serem os fungos miceliais, em sua maioria aeróbios 

estritos, podem ser empregados como indicadores do perfil de oxigenação do 

solo. Note-se que também ocorreu decaimento da população de BHC na 

camada de 60 cm nos microcosmos EXPB100 (Figura 77). Logo, esse 

decréscimo pode ser devido à limitação de oxigênio para a atividade 

metabólica em geral. 

Contudo, outra característica dos fungos filamentosos, e que pode ter 

evitado um decréscimo mais acentuado da densidade populacional nos 

microcosmos, é a sua capacidade de formar esporos de reprodução. Desse 

modo, conseguiriam sobreviver, por mais inóspitas que se tornassem as 

condições do ambiente. 
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Como inicialmente abordado, a literatura ainda é bastante limitada em 

relação à participação dos fungos na biodegradação de blendas 

diesel/biodiesel, principalmente quando tais contaminantes impactam o solo. 

Nesse contexto, alguns trabalhos se destacam por indicar que a comunidade 

fúngica biodegradadora - autóctone ou introduzida por bioaumento - apresenta 

dinâmica e estrutura distinta daquela observada para a microbiota bacteriana. 

Hui et al. (2007) descrevem que populações fúngicas autóctones presentes em 

reatores contendo solo contaminado com concentrações crescentes de diesel 

(500 a 50.000 mg/kg) são fortemente impactadas em um primeiro momento. 

Entretanto, após um período de aclimatação, esses micro-organismos parecem 

participar efetivamente da biodegradação de HTP.  

A estabilização das populações fúngicas biodegradadoras em períodos 

mais longos de contato com hidrocarbonetos também foi verificado em estudos 

de campo (ROS et al., 2010). Tais autores estudaram o processo ANM em solo 

contaminado por hidrocarbonetos por 8 meses. A densidade da microbiota 

fúngica autóctone biodegradadora se manteve inalterada durante o período 

monitorado, em consonância com as taxas de biodegradação. Estes resultados 

ratificam os obtidos no presente estudo. 

Diferentes espécies fúngicas também foram identificadas por Soriano et 

al. (2015), ao final do período de ensaio de biodegradação de diesel B0, B5 e 

B100, embora a densidade populacional nas diferentes blendas não tenha 

variado. Sendo assim, deu-se continuidade ao presente trabalho, investigando 

a estrutura microbiana cultivável do solo para cada tipo de contaminante, a fim 

de melhor correlacionar ao processo de ANM. 

 

4.3.3.2 Identificação e Quantificação Relativa dos Grupos de Fungos Miceliais 

mais Frequentes 

 

Os fungos prevalentes nos microcosmos EXPB5 e EXPB100, nas 

diferentes profundidades (5 cm, 30 cm e 60 cm) e tempos de tratamento (30 e 

60 dias), bem como os presentes no solo virgem e combustíveis (diesel e 

biodiesel), foram isolados empregando técnicas convencionais de cultivo e, 

posteriormente, identificados. Os gêneros e as espécies identificadas estão 

listadas nos Quadros 16 e 17, respectivamente. 
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Analisando os quadros, nota-se a ocorrência de representantes dos filos 

do Reino Fungi: Ascomycota (em grande maioria) e Basidiomycota. Os 

representantes do primeiro filo estavam presentes principalmente no solo 

virgem e no diesel, sendo também os mais prevalentes ao longo da ANM. Já a 

principal fonte de entrada dos fungos pertencentes ao Filo Basidiomycota nos 

microcosmos foi o B100. 

Foram isolados 16 diferentes gêneros a partir do solo virgem e 

combustíveis (Quadro 16). Porém, a partir dos solos dos microcosmos, foram 

isolados três gêneros não previamente detectados - Acremonium, 

Pseudallescheria e Sporothrix - detectados com 30 e 60 dias de ensaio. Uma 

hipótese para tal ocorrência é a formação de esporos pelos fungos, conforme já 

mencionado. Nesse caso, as condições para o apropriado desenvolvimento 

desses gêneros só foi estabelecido 30 dias após a contaminação. 

Todavia, também devem ser consideradas as limitações das 

metodologias empregadas no presente trabalho, basicamente em técnicas 

convencionais de cultivo, que são muito limitadas para descrever a comunidade 

microbiana de um determinado ambiente. 
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EXPB5 EXPB100 

Gênero Isolado B100 Diesel 
Solo 

Virgem 
30 Dias 60 Dias 30 Dias 60 Dias 

5 
cm 

30 
 cm 

60  
cm 

5 
 cm 

30  
cm 

60  
cm 

5  
cm 

30  
cm 

60  
cm 

5  
cm 

30  
cm 

60 
cm 

Acremonium sp.                

Aspergillus sp.                

Byssomerulius sp.                

Cladosporium sp.                

Eurotium sp.                

Exophiala sp.                

Fusarium sp.                

Hyphodontia sp.                

Lecanicillium sp.                

Paecilomyces sp.                

Penicillium sp.                

Phanerochaete sp.                

Pseudallescheria sp.                

Purpureocillium sp.                

Schizophyllum sp.                

Sistrotema sp.                

Sporothrix sp.                

Talaromyces sp.                

Trichoderma sp.                

Quadro 16: Gêneros fúngicos cultiváveis prevalentes isolados em ambos os microcosmos ao longo do ensaio de ANM.    
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A análise do Quadro 16 permite a caracterização qualitativa dos gêneros 

de fungos cultiváveis mais atuantes na biodegradação em cada um dos 

microcosmos analisados, assim como a variação de populações ao longo do 

curso da ANM até a estruturação de comunidades. Observando conjuntamente 

os dados de ambos os microcosmos, foi possível verificar que os principais 

gêneros participantes e, possivelmente, com maior capacidade de 

metabolização de contaminantes, foram Fusarium sp. e Talaromyces sp.. Estes 

foram os mais prevalentes, tanto em 30 quanto em 60 dias, nas diferentes 

profundidades estudadas. 

Particularmente, analisando o microcosmo EXPB5, é possível detectar a 

ocorrência de uma seleção inicial efetiva de populações que permanecem até o 

fim do ensaio, ou seja, a estruturação da comunidade fúngica acontece 

bastante precocemente. A partir de 30 dias, já é possível determinar os 

gêneros resistentes à ação tóxica dos hidrocarbonetos e, possivelmente, 

responsáveis pela biodegradação de EMAG e HTP presentes na blenda. Para 

esse reator, uma baixa taxa de variabilidade foi detectada entre as 

profundidades, observando-se as mesmas populações prevalentes nas três 

profundidades, para 30 e 60 dias. Nesse contexto, destaca-se a presença de 

populações de Aspergillus sp., Fusarium sp., Penicillium sp. e Talaromyces sp., 

para o processo ANM no tempo de 30 dias (Quadro 16). A exceção do primeiro 

gênero, os demais permaneceram estabelecidos até o fim do processo, e 

nenhum novo gênero prevalente foi detectado.  

A observação do conjunto populacional bastante semelhante nas 

primeiras profundidades do reator para a microbiota fúngica em EXPB5, 

corrobora os achados já descritos no presente trabalho, quais sejam, que a 

diferenciação de microambientes em microcosmos somente ocorre a partir de 

60 cm de profundidade. Com relação a esta fração de solo analisada, podemos 

observar diferente comportamento, incluindo espécies com ocorrência 

exclusiva no local, como os representantes do gênero Pseudallescheria sp., em 

30 e 60 dias. Nestes mesmos períodos, também foram observadas populações 

de Penicillium sp. e Talaromyces sp., porém, espécies de Fusarium sp. foram 

estabelecidas somente em 60 dias.   

Em contrapartida ao descrito para EXPB5, o microcosmo EXPB100 

apresenta variação de populações bastante distinta (Quadro 16). Nesse 
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microcosmo, foi possível observar dinâmica diferenciada dos gêneros fúngicos 

em função do tempo de tratamento. Em 30 dias, foram identificados nove 

gêneros, sendo que apenas quatro foram prevalentes no microcosmo em 60 

dias. A maioria desses gêneros estava originalmente presente no solo 

(Aspergillus, Fusarium e Talaromyces), enquanto Phanerochaete foi 

unicamente detectada nos combustíveis (diesel e B100). Sendo assim, pode-se 

estimar que não ocorreu estabilização da comunidade fúngica local durante os 

60 dias de ensaio. 

Considerando a heterogeneidade da distribuição de gêneros no 

microcosmo EXPB100, cabe uma análise particularizada para cada altura e 

tempo de ensaio: 

 Na camada superficial (5 cm): ocorrência de 4 gêneros principais em 

30 dias (Cladosporium, Aspergillus, Fusarium e Talaromyces), dos quais 

somente os três últimos foram detectados em 60 dias. 

 Na camada intermediária (30 cm): Cladosporium sp. e Talaromyces 

sp. prevalentes em 30 dias, ocorrendo ainda Trichoderma sp. e Phanerochaete 

sp. Após 60 dias de ensaio, somente Talaromyces sp. se manteve como 

gênero frequente, e Fusarium sp., que ainda não havia ocorrido. 

 Na camada mais profunda (60 cm): observada a maior diversidade de 

gêneros prevalentes em 30 dias, compreendendo Aspergillus sp., 

Cladosporium sp., Acremonium sp., Phanerochaete sp., Sporothrix sp. e 

Talaromyces sp, além de Pseudallescheria sp., apenas daqui isolada. Em 60 

dias, isolados tão somente Fusarium sp. (não isolado anteriormente) e 

Phanerochaete sp. 

A maior ocorrência de grupos observada pode ser devida à maior 

percolação do B100 em comparação com o B5, o que pode ter levado ao 

arraste dos esporos fúngicos, além de contribuir com um maior aporte de 

EMAG na camada mais profunda. Também vale destacar a presença de 

populações de Phanerochaete sp., representantes do filo Basidiomycota, 

oriundos dos combustíveis, como fonte exógena de micro-organismos para o 

processo de biorremediação. 

A partir da análise conjunta dos microcosmos, pode-se sugerir que o 

biodiesel, por ser menos tóxico e mais facilmente metabolizado do que o diesel, 

permitiu o estabelecimento de uma maior diversidade fúngica cultivável no 
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decorrer do processo ANM. O gradiente de oxigênio também tem efeito na 

sucessão ecológica das populações fúngicas, tal como evidenciado 

anteriormente para BHC (Figura 69). Concorre ainda o tempo, já que o 

aumento da restrição nutricional e de oxigênio levam à seleção das espécies 

mais robustas. 

Dentre os isolados, destaca-se o gênero Penicillium, visto que espécies 

desse gênero foram prevalentes no EXPB5 em todas as profundidades e 

tempos. Diferentes espécies de Penicillium já foram descritas pela capacidade 

de metabolizar hidrocarbonetos do petróleo (CHAILLAN et al., 2004; PRINCE, 

2005; WANG et al., 2012). Mais recentemente, esse gênero também foi 

descrito como participante da bidegradação do diesel B5, após 42 dias de 

incubação em aerobiose (SORIANO et al., 2015). 

Espécies de Fusarium sp. são frequentemente encontradas em 

ambientes antes e após contaminação por hidrocarbonetos de petróleo, o que 

sugere sua participação na biorremediação de áreas impactadas, por diferentes 

estratégias (PRINCE, 2005; ROS et al., 2010). Wang et al. (2012) conseguiram 

potencializar a biodegradação de distintos hidrocarbonetos pela ação de cultura 

mista constituída da associação de bactérias e fungos, em particular o gênero 

Fusarium. Entretanto, a presença de Fusarium sp. ainda não se encontra 

descrita na literatura para estudos de biorremediação de solo contaminado com 

biodiesel ou blendas diesel/biodiesel. 

Outros dois gêneros prevalentes foram Aspergillus e Talaromyces 

(Quadro 16), que são descritos como biodegradadores de diesel em ambiente 

marinho e solo (CHAILLAN et al., 2004; PRINCE, 2005; AMEEN et al., 2015). 

As espécies A. penicillioides e A. fumigatus são referidas como potencialmente 

biodegradadoras de blendas diesel/biodiesel, com crescimento favorecido em 

blendas com maiores proporções de biodiesel (BÜCKER et al., 2011; 

SORIANO et al., 2015).  

Neste estudo, espécies de Cladosporium tiveram destaque em solo 

contaminado com biodiesel puro, corroborando com resultados de literatura 

que sugerem sua ação biodegradadora para diesel puro e diesel B5 (PRINCE, 

2005; SORIANO et al., 2015). Li et al.(2008) demonstraram o potencial 

biodegradador de espécie desse gênero, isoladamente ou em consórcio, para 

diesel. Segundo os autores a metabolização do diesel por via microbiana se 
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deu em 5 dias. Isso pode explicar o porquê do seu isolamento em 30, e não em 

60 dias, de processo no microcosmo EXPB100. Possivelmente, trata-se de 

uma espécie fúngica de intensa atividade metabólica, porém, de baixa 

constância. 

Fungos pertencentes ao filo Basidiomycota, particularmente 

pertencentes ao gênero Phanerochaete, são capazes de degradar compostos 

orgânicos complexos, pois, segundo a literatura, apresentam maquinaria 

enzimática constituída por diferentes enzimas, hidrolases, endoglucanases e 

peroxidades, que lhes permite utilizar celulose, hemicelulose e lignina como 

fontes de carbono. Tais enzimas parecem também ser responsáveis pela 

oxidação de alguns HPA a antraquinonas. Por conseguinte, são tidas como 

potenciais agentes de biodegradação para emprego na biorremediação de 

solos contaminados com HTP (JEFFRIES, 1994; KRIVOBOK et al., 1998; 

WOOD; GARCIA-CAMPAYO, 1994).  

A maioria dos estudos de degradação de hidrocarbonetos mediada por 

fungos têm foco na espécie Phanerochaete chrysosporium, por conta da 

síntese e excreção de enzimas (KRIVOBOK et al., 1998). Por exemplo, Chen, 

Wang e Hu (2010) observaram que essa espécie fúngica é capaz de promover 

a biossorção de HPA, potencializando a sua biodegradação. Especificamente 

para fenantreno e pireno, houve crescimento celular a partir delas como única 

fonte de carbono, em condições nutricionalmente limitadas. 

Populações de Pseudallescheria sp. foram observadas nos dois 

microcosmos embora tão somente na profundidade de 60 cm. Isso sugere a 

capacidade de biodegradação em condições restritas de oxigênio e elevadas 

concentrações de EMAG e HTP. Essa argumentação encontra respaldo no 

trabalho realizado por Cazarolli et al. (2014) com Pseudallescheria boydii, 

isolada de solo impactado por resíduos industriais. Após 60 dias de ensaio, os 

autores observaram crescimento do fungo em biodiesel, com degradação de 

EMAG, e aumento da excreção de lipases.  

 

4.3.3.3 Distribuição dos Gêneros Fúngicos  

 

Com o intuito de investigar a contribuição do solo virgem (Figura 78), e 

dos combustíveis - diesel (Figura 79) e biodiesel (Figura 80) - na constituição 
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das comunidades biodegradadoras que se estabeleceram nos microcosmos foi 

feita a análise comparativa da distribuição dos gêneros identificados em cada 

uma com aquelas obtidas no processo ANM, nas distintas profundidades e 

tempos (Figuras 81 e 82). Vale ressaltar que, nos gráficos, somente foram 

incluídos os isolados que tiveram sua identificação confirmada por técnicas 

morfológicas e moleculares. 

Pela análise das figuras 78 a 80, pode-se distinguir a distribuição dos 

diferentes gêneros no solo virgem e nos combustíveis (diesel e biodiesel). No 

solo virgem, é notória a prevalência de gêneros do filo Ascomycota (Figura 78), 

conforme já reportado. Dentre os isolados, distinguem-se Penicillium e 

Cladosporium, pela maior frequência, com 22,3% e 19,1%, respectivamente. O 

gênero Taralomyces também estava presente, embora represente apenas 

6,5% da microbiota autóctone. Este filo também foi majoritário no diesel (B0), 

por conta do predomínio do gênero Exophialia (52,6%), embora o filo 

Basidiomycota estivesse presente na frequência de 35,9% (Figura 79). Por 

outro lado, apenas representantes do filo Basidiomycota foram encontrados no 

combustível B100, distribuídos em cinco diferentes gêneros (Figuras 80). 

 

 
Figura 78: Distribuição relativa de gêneros fúngicos cultiváveis mais frequentes presentes na 
amostra de solo virgem, empregado no estudo. 
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Figura 79: Distribuição relativa de gêneros fúngicos cultiváveis mais frequentes presentes no 
diesel utilizado na composição do diesel B5. 
 

 

 
Figura 80: Distribuição relativa de gêneros fúngicos cultiváveis mais frequentes presentes no 
biodiesel puro, empregado no estudo para a formulação do diesel B5 e nos ensaios ANM em 
microcosmo (EXPB100). 
 

De acordo com Harms, Schlosser; Wick. (2011), a maioria dos fungos 

degradadores de xenobióticos pertencem aos filos Ascomycota e 

Basidiomycota. E, dentre os gêneros reconhecidamente degradadores de 

hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos poliaromáticos, clorofenóis e 
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pesticidas, incluem-se Acremonium, Fusarium, Penicillium e Phanaerochaete, 

entre outros (CHANG, 2008; HARMS; SCHLOSSER; WICK, 2011). Nesse 

contexto, tiveram destaque na biodegradação de HTP, as espécies com ciclo 

de vida perfeito, ou seja, apresentam reprodução sexuada e assexuada.  

Os gêneros Taralomyces e, sobretudo, Penicillium foram predominantes 

no solo, ao contrário do Fusarium (Figura 78). Porém, nos combustíveis, 

nenhum deles mostrou crescimento prevalente (Figuras 79 e 80). Note-se que 

os três gêneros foram detectados no solo virgem e Penicillium no biodiesel 

(Quadro 16). Isso demonstra a importância da análise da distribuição global 

das espécies microbianas para cada sistema.  

A distribuição de gêneros cultiváveis nos ensaios em microcosmos 

EXPB5 (Figura 81) e EXPB100 (Figura 82) se apresenta bem diferenciada da 

observada no solo virgem e nos combustíveis (Figuras 78 a 80). As frequências 

dos gêneros variaram em função do contaminante, da profundidade de solo e 

do tempo do tratamento. E, em geral, a predominância dos gêneros fúngicos 

observada no solo e nos combustíveis não apresentam analogia com a 

comunidade microbiana nos solos contaminados após 60 dias da ANM (Figuras 

81 e 82). 

No microcosmo EXPB5, os gêneros Fusarium e Taralomyces 

prevaleceram durante ANM do solo contaminado, nas camadas superficial e 

intermediária, em 30 e 60 dias (Figura 82). Nessas regiões, são constatadas 

menores proporções de Penicillium em 30 dias e um considerável decréscimo 

em 60 dias. Portanto, a frequência desses gêneros na distribuição global é bem 

distinta da anteriormente preconizada (Quadro 16), reforçando a importância 

desta análise. 
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Figura 81: Participação relativa de gêneros fúngicos cultiváveis identificados no microcosmo 
EXPB5 (ANM de solo artificialmente contaminado com 5% v/m de diesel B5) nas profundidades 
de 5 cm (A), 30 cm (B) e 60 cm (C), em 30 e 60 dias. 

 

Ainda em relação ao ensaio EXPB5, nota-se um comportamento 

diferenciado das populações fúngicas na maior profundidade do solo (60 cm). 

Nesse caso, além da variação da frequência com o tempo, foi observada uma 

elevada proporção do gênero Fusarium aos 60 dias; embora com 30 dias sua 

proporção fosse inferior a 2%. 

Ao comparar os gêneros fúngicos isolados prevalentes no solo 

contaminado com B5 com aqueles dominantes no solo virgem e combustíveis, 

pode-se indicar que a participação dos micro-organismos oriundos do solo foi 

mais efetiva no processo de biodegradação de HTP e EMAG, em conjunto. 

Para EXPB100 (Figura 82), a distribuição dos gêneros se apresenta 

diversa a do ensaio EXPB5 (Figura 81), particularmente em relação ao tempo. 

E há ocorrência de outros gêneros, evidenciando-se as prevalências de 

A 

B 

C 
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Cladosporium (≥  0%) e de Taralomyces (40%) em 30 dias; e de Fusarium 

(9,7% ou 19,1%) e de Phanaerochaete em 60 dias, a depender da 

profundidade. 

Analogamente ao constatado para o microcosmo B5, as frequências dos 

gêneros no solo contaminado com B100 foram semelhantes nas camadas 

superficial e intermediária, em 30 dias. Porém, decorridos 60 dias da ANM, 

ocorre alteração da distribuição dos gêneros, e o gênero Cladosporium, 

dominante em 30 dias, não é mais detectado (Figura 82). 

Nos primeiros 30 dias, as populações prevalentes no microcosmo 

EXPB100 correspondem tão somente àquelas cujas frequências foram maiores 

no solo virgem. Posteriormente, é observada a ocorrência de Phaenerochaete 

sp, pertencente ao filo Basidiomycota, dominantes no biodiesel (40%) e no 

diesel (35,9%), e não detectada no solo virgem (Figuras 78 a 80). A sucessão 

de espécies com a profundidade do solo e tempo provavelmente está 

relacionada à via metabólica de degradação de EMAG e ao gradiente de 

oxigênio do solo, de onde o predomínio de microbiota colonizadora do 

biodiesel. 
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Figura 82: Participação relativa de gêneros fúngicos cultiváveis identificados no microcosmo 
EXPB100 (ANM de solo artificialmente contaminado com 5% v/m de biodiesel) nas 
profundidades de 5 cm (A), 30 cm (B) e 60 cm (C), em 30 e 60 dias. 

 

Interessante notar a diversidade das espécies no solo na camada de 60 

cm em comparação as outras profundidades nos primeiros 30 dias. 

Provavelmente, por conta do acúmulo do contaminante em face ao seu 

deslocamento pelo solo (percolação), além do gradiente de oxigênio. Em 60 

dias, a distribuição de gêneros no solo semelhante às das camadas superiores, 

possivelmente é devida ao consumo da fonte de carbono (B100) e à maior 

restrição de oxigênio para o metabolismo microbiano. 

O gênero Talaromyces foi observado nos dois microcosmos, EXPB5 e 

EXPB100 (Figuras 81 e 82). Entretanto, sua distribuição foi diferenciada em 

função do contaminante, da profundidade e do tempo de tratamento. Em 

EXPB5 (Figura 81), o gênero ocorreu em todas as profundidades aos 30 e 60 

dias, embora as frequências tenham decaído com o tempo. A maior e a menor 

A 

B 
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frequência de Taralomyces ocorreram em 60 cm, para 30 e 60 dias, 

respectivamente. Comportamento diferente, no entanto, foi observado no 

microcosmo EXPB100 (Figura 82) entre 30 e 60 dias, uma vez que houve um 

ligeiro incremento das frequências nas profundidades 5 cm e 30 cm. Já em 60 

cm, o maior valor de frequência (40%) foi reduzido a zero. 

Em particular, o gênero Penicillium, apesar de representar mais de 22% 

da microbiota fúngica cultivável isolada do solo virgem, não teve participação 

efetiva no processo de ANM do solo contaminado biodiesel. No microcosmo 

EXP5, esse gênero foi observado em 30 e 60 dias. No entanto, houve 

decréscimo acentuado de sua frequência nas três profundidades analisadas. Já 

no EXPB100, aparentemente, a participação desse gênero foi irrelevante.  

Portanto, pode-se sugerir que as espécies de Penicillium sejam selecionadas 

pela presença de HTP. 

Estranhamente, a presença do gênero Aspergillus nem sempre ocorreu 

nos dois microcosmos, e quando houve foi bem restrita (Figuras 81 e 82). As 

espécies desse gênero são comumente ocorrentes em solo (KLICH, 2002) e, 

de um modo geral, associadas à biodegradação de substâncias recalcitrantes 

(GEORGE-OKAFOR; TASIE; MUOTOE-OKAFOR, 2009; PASSOS et al., 2009; 

LOTFINASABAS;.GUNALE; RAJURKAR, 2012; HASAN, 2014; AMEEN et al., 

2016). 

Por fim, o gênero Fusarium, não detectado em nenhum dos 

combustíveis e em baixa prevalência no solo virgem (alocado no grupo 

"outros"), teve aumento de frequência nos dois microcosmos e nas distintas 

profundidades com o tempo. Segundo Waldorf e Weil (2004), as espécies 

desse gênero apresentam boa capacidade de decompor matéria orgânica em 

solos, o que pode levar ao aumento do seu número pela sua correção 

nutricional. Estes autores também citam que algumas espécies são tolerantes a 

antagonistas, o que contribui para sua persistência no solo. No microcosmo 

EXPB5, houve ocorrência de Fusarium apenas nas profundidades de 5 cm e de 

30 cm, 9,1% e 12,2%, respectivamente, em 30 dias. Entretanto, decorridos 60 

dias de tratamento, as frequências foram maiores relativamente nas três 

profundidades, sendo máxima (66,5%) em 60 cm. Já para o ensaio EXPB100, 

o gênero Fusarium foi prevalente tão somente na camada mais superficial em 

30 dias, enquanto em 60 dias, ocorreu nas três profundidades, com frequência 
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variando de 9,7% a 20%. Pelo visto, esse gênero fúngico parece se beneficiar 

da presença de contaminantes, provavelmente em função de suas 

características metabólicas, que permitem a utilização eficiente de EMAG e 

HTP como fontes de carbono, e da capacidade de se desenvolver em 

ambientes com alto grau de toxicidade. 

Em linhas gerais, pode-se estabelecer que as populações fúngicas 

cultiváveis de maior participação nos microcosmos, tanto do ponto de vista 

quantitativo quanto qualitativo, são majoritariamente provenientes do solo 

virgem. Entretanto, as frequências de cada gênero variam em função da 

natureza e disponibilidade do contaminante, bem como de oxigênio, e tempo 

de tratamento. 

No Quadro 17, foram compiladas as diferentes espécies identificadas de 

cada microcosmo. Aqui cabe mencionar que devido às limitações técnicas, 

compreendendo desde as etapas de isolamento até a identificação molecular, 

nem todos os morfotipos isolados puderam ser identificados e designados em 

nível de espécie para as diferentes amostragens realizadas. Por isso, nem 

todos os gêneros já descritos apresentam espécies correspondentes. 

Foram isoladas e identificadas um total de 36 espécies, pertencentes a 

15 gêneros (Quadro 17): 5 oriundas do biodiesel (B100), pertencentes ao filo 

Basidiomycota; 3 do diesel B0,1 do filo Basidiomycota e demais Ascomycota; e 

22 do solo, do filo Ascomycota. Para os ensaios de ANM, foram identificadas 

14 espécies putativamente biodegradadoras, majoritariamente oriundas do 

solo. A maioria das espécies identificadas pertence ao gênero Aspergillus (7), 

seguindo-se Talaromyces (5), Penicillium (4), Fusarium (4) e Cladosporium (3).  

Cada microcosmo revelou perfis distintos, sendo as espécies isoladas 

mais frequentes Fusarium solani e Talaromyces pinophilus, sugerindo-as como 

principais biodegradadoras nos sistemas analisados. Essas espécies foram 

observadas atuando desde as camadas superficiais dos solos até a mais 

profunda, onde os combustíveis foram detectados em maiores concentrações. 

Note-se que essas espécies não foram detectadas na profundidade de 60 cm 

de solo contaminado com B100 decorridos 60 dias do ensaio de ANM, onde a 

única espécie isolada foi Phlebiopsis gigantea.  
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    EXPB5 EXPB100 

Espécie Isolada B100 Diesel 
Solo 

Virgem 

30 Dias 60 Dias 30 Dias 60 Dias 

5  
cm 

30 
cm 

60 
cm 

5  
cm 

30 
cm 

60 
cm 

5  
cm 

30 
cm 

60 
cm 

5  
cm 

30 
cm 

60 
cm 

Acremonium persicium                
Aspergillus persii                
Aspergillus sclerotiorum                
Aspergillus sydowii                
Aspergillus tamarii                
Aspergillus terreus                
Aspergillus tubingensis                
Aspergillus versicolor                
Byssomerulius corium                
Cladosporium cladosporioides                
Cladosporium perangustum                
Cladosporium shaerospermum                
Exophiala oligosperma                
Fusarium equiseti                
Fusarium oxysporum                
Fusarium solani                
Fusarium verticillioides                
Hyphodontia palmae                
Nectria haematococca                
Paecilomyces variotti                
Penicillium citrinum                
Penicillium steckii                
Penicillium sumatrense                
Penicillium verruculosum                
Phanerochaete magnoliae                
Phanerochaete chrysosporium                
Phlebiopsis gigantea                
Pseudallescheria boydii                
Purpureocillium lilacinum                
Schizophyllum commune                

 
 

Talaromyces aculeatus                
Talaromyces flavus                
Talaromyces pinophilus                
Talaromyces siamenses                 
Talaromyces verruculosus                
Quadro 17: Espécies fúngicas cultiváveis isoladas prevalentes em ambos os microcosmos ao longo do ensaio de ANM. 
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Das quatro espécies de Talaromyces identificadas inicialmente, somente duas 

parecem ter atividade biodegradadora, T. aculeatus (EXPB100) e, particularmente, 

T. pinophilus (EXPB5 e EXPB100). Ainda não existem relatos que indiquem a 

capacidade biodegradadora das espécies desse gênero para blendas 

diesel/biodiesel, o que torna relevante sua descrição no presente estudo.  

Maior destaque na biorremediação por ANM em ambos os microcosmos pode 

ser feito para a espécie F. solani, única remanescente do gênero ao longo do 

ensaio. A espécie Fusarium solani recebe destaque na literatura por possuir 

atividade biodegradadora, isoladamente ou em consórcio, de diferentes de 

hidrocarbonetos (VEIGNIE et al., 2004; RAFIN et al., 2009; WU; LUO; VRIJMOED, 

2010; THION et al., 2012). Porém, não foi encontrada nenhuma referência quanto a 

sua capacidade de metabolizar particularmente diesel e biodiesel puros, assim como 

suas blendas.  

Dentre os gêneros isolados do solo virgem, Aspergillus foi o que apresentou 

maior diversidade de espécies. Porém, das sete espécies identificadas, apenas A. 

terreus, A. sydowii e A. tubingiensis foram encontradas no microcosmo EXPB100, e 

somente a última em EXPB5. E, aparentemente, essas espécies não possuem 

atividade biodegradadora de EMAG ou HTP, visto a baixa frequência e presença nos 

microcosmos durante o período experimental. 

George-Okafor, Tasie e Muotoe-Okafor (2009) isolaram oito espécies, 

segundo eles, com potencial para biodegradação de hidrocarbonetos que foram 

identificadas como Aspergillus versicolor, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, 

Syncephalastrum spp., Trichoderma spp., Neurospora sitophila, Rhizopus arrhizus 

and Mucor spp. A exceção de A. versicolor, as demais não foram isoladas no 

presente estudo nem mesmo do solo e combustíveis. Adicionalmente, a espécie A. 

versicolor não foi predominante em nenhum dos microcosmos, embora presente no 

solo virgem. 

Para o gênero Penicillium, foram isoladas quatro espécies nos substratos 

iniciais: P. citrinum (solo), P. stecki (B100), P. sumatrense (solo) e P. verruculosum 

(solo). Porém, somente a espécie P. citrinum parece ter atividade biodegradadora 

para diesel B5, onde foi encontrada nas três profundidades da coluna de solo, 

porém, apenas em 60 dias. Essa espécie já foi reportada como degradadora de 

hidrocarbonetos (OUDOT et al., 1993; APRIL; FOGHT; CURRAH, 2000). 
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A pequena participação do gênero Penicillium no decorrer do processo ANM 

neste estudo pode estar relacionado à restrita diversidade geral observada. No 

entanto, vale destacar que é difícil o monitoramento desse gênero por análises 

morfológicas, visto sua suscetibilidade a alterações fenotípicas, ocasionando o 

surgimento de morfotipos distintos, o que pode dificultar o rastreamento de espécies. 

Foram identificadas duas espécies distintas para o gênero Phanerochaete, 

encontrado nos combustíveis (Quadro 17): P. magnoliae no B100 e P. 

chrysosporium no B5. Entretanto, apenas a primeira foi observada no microcosmo 

EXPB100, e tão somente em 30 dias de ensaio, nas profundidades de 30 cm e 60 

cm. Já no ensaio EXPB5, nenhuma das espécies foi frequente. Na literatura, a 

espécie P. chrysosporium é descrita pela capacidade de degradar xenobióticos tais 

como hidrocarbonetos poliaromáticos, orgânicos clorados, compostos aromáticos 

nitrogenados, pesticidas, tintas, entre outros (PRENAFETA-BOLDÚ; SUMMERBELL; 

SYBREN DE HOOG, 2006; PINEDO-RILLA; ALEU; COLLADO, 2009; HARMS; 

SCHLOSSER; WICK, 2011; GADD, 2016). 

Nesse estudo, outras espécies que merecem destaque pela ocorrência nas 

maiores profundidades dos reatores, embora em baixas frequências são: 

Acremonium persicium, Aspergillus terreus, Phanerochaete magnoliae, 

Cladosporium perangustum (30 dias de EXPB100); Phanerochaete gigantea (filo 

Basidiomycota, família Phanerochaetaceae) também em EXPB100 (60 dias); 

Fusarium verticillioides, Nectria haematococca e Penicillium citrinum em 60 dias de 

ANM do microcosmo EXPB5. 

O comportamento das espécies fúngicas cultiváveis (Quadro 17) ratificam a 

sugestão da forte influência da natureza e da concentração das fontes de carbono e 

da disponibilidade de oxigênio sobre a diversidade microbiana autóctone. Por isso, 

para garantir a recuperação de um sítio contaminado pelo processo de 

biorremediação por bioaumento, devem ser indicadas as espécies cujas frequências 

sejam altas por longos períodos. A frequência aumentada pode ser consequência da 

maior possibilidade de adaptação, seleção e consequente sobrevida em tais 

microambientes. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Summerbell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16438682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sybren%20de%20Hoog%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16438682
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4.3.3.4 Participação de Leveduras na ANM 

 

Também foi analisada a participação de leveduras no processo de ANM, para 

os dois microcosmos EXPB5 e EXPB100. A análise foi feita na camada superficial 

do solo (5 cm), com ênfase na atividade putativamente biodegradadora. Em todos os 

substratos empregados para a composição dos microcosmos (solo e combustíveis), 

foram detectadas leveduras, conforme pode ser verificado no Quadro 18. Entretanto, 

a identificação deve ser ainda confirmada pelo emprego de análises moleculares. 

No solo contaminado com B5, foram detectadas espécies de leveduras, 

sendo a maior frequência de Criptococcus e do fungo dimórfico Aureobasidium, 30 e 

60 dias, respectivamente (Quadro 18). Entretanto, no microcosmo EXPB100, esse 

grupo microbiano não foi observado nem por análises de cultivo por plaqueamento. 

 

 EXPB5 EXPB100 

GÊNEROS 
ISOLADOS 

SOLO 
VIRGEM 

B100 Diesel 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 
60  

DIAS 

Aureobasidium sp.    X    

Cryptococcus sp.     X   

NI* X X X     

Quadro 18: Distribuição de leveduras cultiváveis em solo, combustíveis e na camada superficial dos 
solos nos microcosmos experimentais.  
*NI: Leveduras isoladas e com identificação morfotintorial, porém, ainda sem classificação por 
sequenciamento. 

 

Segundo Van Beilen e Witholt (2005), as espécies do gênero Cryptococcus 

apresentam capacidade de degradar hidrocarbonetos alifáticos por vias aeróbias. 

Também o gênero Aureobasidium é sugerido como potencial degradador de óleo cru 

em ambientes marinhos (PRINCE, 2005). Particularmente, a espécie Aureobasidium 

pullulans já foi observada como componente da microbiota do biodiesel 

(LUTTERBACH; GALVÃO, 2011), além de ser descrita como uma das principais 

produtoras do biopolímero pululana, com várias aplicações biotecnológicas, dentre 

elas a ação potencializadora da biodegradação de óleo cru (VAN HAMME; SINGH; 

WARD, 2003; CORRADI DA SILVA et al., 2006).  

A biorremediação pelo processo ANM é consequência da atividade 

metabólica de micro-organismos autóctones do solo. A comunidade estabelecida 

nos diferentes ecossistemas é resultado de processos de sucessão ecológica visto 
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que, em geral, sofrem a influencia de diversos fatores de seleção natural, que têm 

consequências na dinâmica populacional (CHOWN; DUFFY, 2015). Dessa forma, 

mesmo em solos sem histórico de contaminação, a diversidade microbiana 

autóctone pode apresentar populações capazes de degradar HTP e EMAG 

componentes do diesel e do biodiesel, respectivamente, como demonstrado no 

presente estudo. Adicionalmente, nota-se que a frequência das populações 

microbianas varia ao longo do tempo, indicando o estabelecimento de comunidades 

distintas. 

 

4.4 ECOTOXICIDADE DOS SOLOS CONTAMINADOS (B5 ou B100) APÓS ANM  

 

O presente estudo demonstrou que o processo ANM resultou na redução de 

HTP e/ou EMAG, em solos artificialmente contaminados com diesel B5 e biodiesel 

(B100), respectivamente, mediada pela microbiota autóctone. Entretanto, a redução 

de contaminantes no ambiente não necessariamente apresenta uma relação direta 

com o grau de toxicidade após tratamento, principalmente para contaminação com 

hidrocarbonetos de petróleo, substâncias reconhecidamente tóxicas, quer para os 

seres humanos quer para o ambiente (DORN; SALANITRO, 2000). Por exemplo, 

alguns hidrocarbonetos do petróleo, como BTEX e HPA, são tóxicos mesmo em 

concentrações da ordem de µg/L (ANDRADE; AUGUSTO; JARDIM, 2016; WATTS 

et al., 2000). 

Adicionalmente, a ação dos micro-organismos sobre hidrocarbonetos de 

petróleo pode gerar produtos de igual ou superior toxicidade (FRUTOS et al., 2010; 

TANG et al., 2011; ÅSLUND et al., 2013). Dessa forma, foi avaliado o grau de 

toxicidade dos solos imediatamente após contaminação e decorridos 60 dias de 

tratamento. 

O modelo empregado para os testes de ecotoxicidade neste trabalho foi o de 

mortalidade da minhoca vermelha da califórnia (Eisenia fetida). Este organismo tem 

se apresentado como um indicador bastante sensível à presença de contaminação 

no solo. Logo no início do contato, tal organismo pode sofrer modificações em seu 

comportamento natural (distanciamento do local contaminado) e alterações 

morfológicas progressivas.  

De fato, o solo contaminado com diesel B5 causou a fuga das minhocas, bem 
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como alterações morfológicas (Figura 83). De acordo com Sisinno et al. (2006), o 

comportamento de fuga de áreas impactadas pode ser considerado um indicador 

imediato de toxicidade local, constituindo um teste preliminar para a caracterização 

de áreas contaminadas por hidrocarbonetos. De maneira similar, Pardo et al. (2014), 

estudando ambientes contaminados com metais pesados, observaram que o teste 

de fuga pode ser tão sensível quanto os avaliações de atividade enzimática, que 

também foi aplicado no estudo (Figura 66). 
 

 
Figura 83: Comportamento de fuga e anormalidades morfológicas (círculos vermelhos) observados 
para Eisenia fetida em solo contaminado com diesel B5. 

 

Os percentuais de mortalidade de minhocas para os solos imediatamente 

após contaminação (10% de diesel B5 ou B100, controles positivos) e ao final da 

ANM (60 dias) foram compilados na figura 84, para os microcosmos B5 (Figura 84.A) 

e B100 (Figura 84.B). Ressalta-se que o mesmo teste foi simultaneamente feito com 

o solo virgem não contaminado (controle negativo), quando todas as minhocas 

permaneceram vivas, isto é, 0% de mortalidade (dados não apresentados). 

A análise comparativa dos dados revela o maior grau de toxicidade de HTP 

(Figura 84 A), embora a contaminação exclusivamente por EMAG tenha ocasionado 

63% de mortalidade das minhocas (Figura 84 B). Tang et al. (2011), empregando o 

mesmo teste ecotoxicológico como ferramenta de monitoramento determinaram que 

a CL50 (morte de 50% das minhocas) já era alcançada em solo com 1,5% de 

contaminação por HTP em 4 dias de estudo. Adicionalmente, segundo Čvančarová, 
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Křesinová e Cajthaml (2013), a toxicidade causada por petróleo e derivados pode 

variar em função da fração biodisponível no solo, sendo as minhocas 

particularmente sensíveis para compostos com 3 e 4 anéis aromáticos.  

 
Figura 84: Taxa de mortalidade de solos contaminados com diesel B5 (A: microcosmo EXPB5) e 
B100 (B: microcosmo EXPB100) após 60 dias de ANM, para diferentes profundidades [Coluna 
vermelha, controles positivos: solo logo após contaminação); Controle positivo (solo virgem): 0% de 
mortalidade). 

 

Para EXPB5, o solo da camada superficial praticamente atingiu a CL50 após 

60 dias. No entanto, ainda apresentava elevada toxicidade na camada mais 

profunda (60 cm). Nesse cenário, deve-se esclarecer que ainda não existe total 

consenso sobre o uso do modelo de mortalidade de minhocas como padrão ideal 

 

 

A 

B 
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para estudos de toxicidade em solo. Åslund et al. (2013) propõem que a avaliação 

de dados metabólicos das minhocas poderia ser um parâmetro mais fidedigno para 

avaliação da reatividade de tais organismos em ecossistemas terrestres. Em 

contrapartida, Frutos et al. (2010), ao comparar a biorremediação associada à 

bioventing e adição de nutrientes em solo artificialmente contaminando com 

fenantreno, demonstraram que a mortalidade de minhocas, dentre diferentes 

bioensaios, foi o único efeito que decresceu juntamente com a redução do 

contaminante.  

No presente estudo, o teste de ecotoxicidade ratifica a redução do 

contaminante ocorrida nas camadas mais superficiais em relação à mais profunda 

(Figura 59). Como mencionado, tal comportamento pode ser devido às perdas 

abióticas e à taxa de biodegradação, em torno de 30% da fração EMAG e 10% de 

HTP que se observou na superfície do solo. Ainda, o decréscimo de EMAG do diesel 

B5 parece ser mais relevante para a diminuição da toxicidade quando considerada a 

maior profundidade do reator (aproximadamente 15% de biodegradação), que 

apresenta baixas perdas abióticas e grande concentração do contaminante em 

consequência da percolação.  

No caso da EXPB100 (Figura 84 B), 60 dias de ANM se mostrou suficiente 

para a recuperação do solo artificialmente contaminado com biodiesel puro. Logo, a 

redução de EMAG, inclusive da camada mais profunda do solo (Figura 63), foi 

suficiente para promover o restabelecimento do solo. 

Com relação ao B100 particularmente, ainda são necessários estudos de 

ecotoxicidade buscando melhor elucidar a participação deste combustível na 

toxicidade do solo, tanto puro quanto em suas blendas. Ainda são bastante 

escassos na literatura científica, dados de CL50 para solos contaminados com B100 

e suas blendas com diesel do petróleo, assim como, de solos submetidos ao 

tratamento por biorremediação. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A crescente participação do biodiesel na matriz energética mundial tem 

tornado premente o conhecimento mais aprofundado do comportamento deste 

combustível, em especial de blendas diesel/biodiesel, para casos de ocorrência de 

contaminação do ambiente. A degradação dos diferentes ecossistemas, em 

particular do solo, é complexa, uma vez que envolve a integração de fatores 

químicos, físicos e biológicos, funcionalmente dinâmicos. Por isso, os ensaios em 

microcosmos, que permitem monitorar a degradação de contaminantes frente a 

diferentes parâmetros em escala reduzida, se apresentam como uma importante 

ferramenta para testar diferentes estratégias de biorremediação. 

A exemplo dos estudos já feitos para os hidrocarbonetos de petróleo por 

ensaios em microcosmos, e que ainda são objeto de investigação, existem poucos 

estudos contemplando a dinâmica da biodegradação do biodiesel e das blendas 

diesel/biodiesel. Portanto, esse fenômeno deve ser avaliado de modo a definir 

possíveis estratégias de tratamento para solos contaminados, caso a caso. 

No presente estudo, foi possível acompanhar a dinâmica das populações 

microbianas participantes da biodegradação do diesel B5 em solo artificialmente 

contaminado, e compará-la com a atividade microbiana em solo de mesma textura 

que apresentava B100 como contaminante. Adotou-se como estratégia de 

tratamento o processo de ANM, visando avaliar o efeito da mistura hidrocarbonetos 

de petróleo e ésteres metílicos de ácidos graxos no perfil da comunidade microbiana 

autóctone e na atividade biodegradadora em condições naturais.  

Os resultados obtidos mostram a participação de leveduras e principalmente 

bactérias e fungos filamentosos na biorremediação por ANM em distintas 

profundidades. A maioria das espécies microbianas foi oriunda do solo virgem, mas 

os combustíveis também apresentaram microbiota participante da biodegradação.  

Dessa forma, foi dada ênfase à interação de bactérias e fungos nativos em 

diferentes profundidades de uma amostra de solo franco-argiloso, característico da 

região sudeste do Brasil, ao ser artificialmente contaminado. Note-se que a maioria 

dos trabalhos publicados se atém à ação das bactérias, por ser seu metabolismo 
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mais rápido do que o dos fungos filamentosos, embora os dois grupos microbianos 

apresentem ampla versatilidade nutricional, sendo os fungos menos suscetíveis as 

variações de pH e umidade. 

Constatou-se a efetividade do processo de ANM para tratamento dos solos 

contaminados, independente do contaminante (B5 e B100). No entanto, a eficácia da 

biodegradação microbiana de biodiesel puro (B100) foi maior, promovendo redução 

de quase 60% da massa inicial de EMAG no solo em 60 dias. Por outro lado, a 

presença de hidrocarbonetos (B5) influenciou negativamente na biodegradação de 

EMAG. Tal comportamento provavelmente se deve à diferenciação da comunidade 

microbiana observada nos solos em função do contaminante. 

No diesel B5, houve seleção de populações biodegradadoras de 

hidrocarbonetos de petróleo, que apesar de capazes de metabolizar primariamente 

os constituintes do biodiesel, se mostraram pouco eficazes em degradá-los. Isto é 

um ponto negativo, uma vez que concorre para o prolongamento do tratamento. 

A associação de métodos tradicionais de cultivo e análises moleculares de 

material genético (DNA fingerprinting e sequenciamentos) aqui empregados permitiu 

uma visão mais aprofundada das populações envolvidas. Foi possível descrever 

gêneros e até mesmo espécies cultiváveis envolvidas no processo, possibilitando o 

conhecimento de sua origem (solo ou combustível) e de sua contribuição na 

biodegradação. Adicionalmente, a caracterização da comunidade bacteriana 

cultivável por PCR-DGGE demonstrou que a natureza do contaminante influencia 

decisivamente na seleção das populações biodegradadoras, porém o efeito seletivo 

da profundidade também pode ser observado, principalmente na diferenciação de 

populações habitantes da maior profundidade (60 cm).  

Entretanto, é importante destacar que as análises moleculares foram 

realizadas com micro-organismos cultiváveis. Logo, há que se dar continuidade com 

emprego de técnicas moleculares mais sofisticadas (sequenciamentos em larga 

escala) que permitam a análise direta das amostras do ambiente. Tal abordagem 

permitirá uma caracterização mais acurada da estrutura da comunidade, assim como 

das interações e dinâmica das populações microbianas estabelecidas em solo em 

relação aos efeitos dos fatores presentes (KAKIRDE; PARSLEY; LILES, 2010; 

FAUST; RAES, 2012).  

Outro ponto importante a ser considerado é o desdobramento da degradação 
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em diferentes profundidades de solo, da superfície até 60 cm. A literatura científica 

estabelece que a decomposição da matéria orgânica é mais rápida nas camadas 

superficiais do solo (0 - 20 cm), onde há maior disponibilidade de oxigênio. Isto 

porque o rendimento energético obtido pelas células em aerobiose é maior do que 

em anaerobiose. No entanto, Strevett, Davidova e Suflita (2002) observaram um 

rápido consumo de oxigênio em ambientes ricos em matéria orgânica que, em 

associação à baixa difusão do ar, resultou no estabelecimento de condição de 

anaerobiose mesmo nas zonas mais superficiais. Com a variação do potencial de 

oxirredução, ocorre alteração das espécies microbianas predominantes de aeróbios 

para facultativos e anaeróbios. Alguns autores mostraram que a degradação de 

hidrocarbonetos no ambiente pode ocorrer em condição de anaerobiose (SCOW; 

HICKS, 2005; YOUNG; PHELPS, 2005). 

No presente estudo, foi observada biorremediação por atenuação natural do 

diesel B5  e do B100 mediada por microbiota nativa do solo em diferentes 

profundidades. Embora com menor eficiência, foi verificada atividade microbiana 

biodegradadora de EMAG por bactérias e fungos em subsolo com até 60 cm de 

distanciamento da superfície. Tal fenômeno pode ser comprovado pela produção 

aumentada de enzimas desidrogenásicas ao longo dos 60 dias de ensaio, nas 

porções mais profundas dos reatores, onde também foi verificada manutenção de 

biomassa heterotrófica fúngica e bacteriana. 

 O conhecimento fornecido pelo presente trabalho pode auxiliar no 

monitoramento e avaliação dos impactos no solo causados por biodiesel e blendas 

diesel/biodiesel. Além disso, procedimentos mais adequados para recuperação de 

áreas contaminadas por tais combustíveis podem ser melhor definidos pela previsão 

dos caminhos de sua biotransformação em associação com a microbiota envolvida. 

Desta forma, técnicas mais aprimoradas de remoção desses contaminantes do solo, 

incluindo biomaumento e/ou bioestímulo, poderiam ser aplicadas com maior 

acurácia e eficiência.  
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5.1 CONCLUSÃO 

 

 A degradação de EMAG e de HTP/EMAG em solo franco-argiloso 

artificialmente contaminado com B100 ou B5, respectivamente, pelo 

processo ANM variou em função do contaminante, da profundidade e do 

tempo. 

 Para biodiesel (B100), a maior eficácia do tratamento, equivalente a 

aproximadamente 60% de remoção de EMAG, foi alcançada na camada 

de 5 cm, em 60 dias. 

 A biodegradação de EMAG presente no diesel B5, após 60 dias de ANM, 

alcançou valores em torno de 30% na camada superficial do reator (5 

cm).  

 As taxas de biodegradação de EMAG decresceram para 15% e 40% em 

B5 e B100, respectivamente, em 60 cm de profundidade. 

 Na blenda B5, a presença de EMAG mesmo em baixa concentração, teve 

efeito negativo por retardar a degradação de HTP.  

 A atividade microbiana nos solos foi sensível ao tipo de contaminante. 

 Os gêneros de bactérias e fungos observados nos solos durante e ao final 

do tratamento foram predominantementemente oriundos do solo virgem, 

embora tenham ocorrido grupos que apresentaram origem nos 

combustíveis. 

 No diesel B5, foi evidenciada a seleção de populações biodegradadoras 

de HTP, porém, metabolizam primariamente e com baixa eficiência o 

EMAG disponível, o que tende a retardar a biodegradação do diesel. 

 A microbiota autóctone de fungos e bactérias contribuem para a 

biorremediação por ANM do B5 e do B100 em toda a coluna do reator, 

porém ocorre maior contribuição da biomassa de bacteriana a partir de 30 

cm de profundidade. 

 Dentre os gêneros de bactérias, Arthrobacter e Burkholderia apresentam 

destaque nos solos contaminados com B5 e B100, respectivamente. 

 As leveduras tiveram pouca participação no processo ANM dos solos 

contaminados, evidenciando-se tão somente Criptococcus e o fungo 
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dimorfico Aureobasidium na camada superficial de solo no microcosmo 

contaminado com B5. 

 As espécies fúngicas Fusarium solani e Talaromyces pinophilus foram as 

mais frequentemente descritas durante ANM tanto para diesel B5 quanto 

para B100. 

 O gênero Penicillium parece apresentar importante participação na 

biodegradação do B5, principalmente por intermédio da espécie P. 

citrinum. 

 Espécies do gênero Cladosporium, particularmente C. parangustum, são 

prevalentes nos primeiros 30 dias de biodegradação do B100. 

 

5.2 SUGESTÕES E PERSPECTIVAS   

 

Os resultados aqui apresentados permitem sugerir ações relacionadas ao 

controle da contaminação do solo por biodiesel e blendas. Considerando os dados 

aqui expostos e a composição do B100 brasileiro - predominantemente composto 

por EMAG insaturados, mais suscetível a biodegradação pela microbiota autóctone-, 

pode-se sugerir que a contaminação por biodiesel apresenta biorremediação 

eficiente por ANM. Entretanto, deve-se considerar que sejam elaborados 

mecanismos para que as blendas sejam formadas de maneira mais próxima ainda 

do consumidor final, ou que o tempo de estoque destas seja o menor possível. 

A complementação dos resultados, de acordo com as sugestões abaixo, deve 

ser considerada para a aceitação mais efetiva das conclusões aqui propostas, tais 

como:  

 Realizar o mesmo ensaio com a observação da microbiota total 

periodicamente ao longo do ensaio, empregando ferramentas moleculares 

para análises metagenômicas, tanto da comunidade fúngica quanto da 

bacteriana. 

 Replicar os ensaios em coluna aqui descritos aplicando: 

 diferentes blendas de biodiesel, principalmente aquelas com 

perspectiva de aplicação previstas na legislação brasileira; 

 biodiesel de diferentes origens, preferencialmente produzidos em 
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outros países, como os componente da União Européia e Estados 

Unidos; 

 solo de outras regiões também sem histórico de contaminação 

prévia por HTP e EMAG, para que seja verificado o comportamento de 

outras populações autóctones; 

 Realizar ensaios de biodegradabilidade empregando as cepas 

bacterianas e fúngicas sugeridas como eficientes na biodegradação de 

HTP e EMAG no presente estudo, que já se encontram no acervo do 

banco de cepas do Laboratório de Biocorrosão e Biodegradação (INT). 
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