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RESUMO 

 

 

Os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) são contaminantes do óleo, que podem levar à 

contaminação ambiental e riscos à saúde humana. Diversos microrganismos são capazes 

de mineralizar vários HPAs, sendo a biorremediação uma alternativa de degradação. O 

processo de biodegradação pode ser avaliado quanto à composição da comunidade 

microbiana através da análise de biologia molecular. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

remoção de HPAs e a diversidade microbiana presente em sedimento estuarino 

contaminado com óleo diesel. Foram montados dois tratamentos, em triplicata: atenuação 

natural e atenuação natural estimulada por biosurfactante, com aquários contendo colunas 

de perfis de sedimento estuarino contaminadas por óleo diesel. Foram feitas análises físico-

químicas do sedimento e da água dos aquários, e o acompanhamento dos HPAs ao longo 

de 349 dias de experimento. O levantamento da diversidade microbiana foi feita através de 

eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE). Os resultados das análises físico-

químicas não mostraram diferença significativa entre os tratamentos (p<0,05) quanto à 

temperatura, pH, potencial redox, nutrientes e carbono orgânico total. A percolação dos 16 

HPAs prioritários foi observada da superfície para o fundo da coluna (30 cm de 

profundidade). O uso de biossurfactante favoreceu a solubilização de HPAs com 3 a 4 aneis 

aromáticos em especial nas amostras de meio (11-20 cm de profundidade) entre os dias 111 

a 338. Análises da diversidade microbiana demonstraram diferenças entre as comunidades 

nos diferentes tratamentos e profundidades ao longo do tempo. As análises de hibridização 

in situ fluorescente (FISH) demonstraram uma baixa densidade bacteriana em ambos os 

tratamentos realizados. 

 

Palavras-chave: atenuação natural, biossurfactante, DGGE, FISH



 

NAKAZAWA, M.M. Assessment of PAH removal and microorganisms’ diversity in 
bioremediation experiment in estuarine sediment contaminated with diesel oil. Dissertation 
(Master thesis) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

 

ABSTRACT 

 

Polyaromatic hydrocarbons (PAH) are oil contaminants, which can lead to environmental 

contamination and human health risks. Bioremediation is an alternative to oil degradation, in 

which several microorganisms are able to mineralize various PAH. The biodegradation 

process can be evaluated for microbial community analysis using molecular biology. The aim 

of this study was to evaluate the PAH removal and the microbial diversity present in 

estuarine sediments contaminated with diesel oil. Two treatments were set up in triplicate: 

natural attenuation and stimulated natural attenuation by using biosurfactant. Tanks 

containing column profiles of estuarine sediment contaminated by diesel oil were used. 

Physical-chemical analysis of sediment and water and monitoring of PAH were made over 

349 days of experiment. The survey of microbial diversity was made by denaturing gradient 

gel electrophoresis (DGGE). The physical-chemical analysis showed no significant difference 

between treatments (p<0.05) for temperature, pH, redox potential, nutrients and total organic 

carbon. The percolation of the 16 priority PAH was observed from top to bottom of the 

column (30 cm depth). The biosurfactant used increased solubilization of 3-4 ring PAH 

especially in middle samples (11-20 cm depth) between days 111 to 338. Analysis of 

microbial diversity reveals differences between communities in different treatments and 

depths over time. Fluorescent in situ hybridization (FISH) analysis showed low bacterial 

density in both treatments. 

 

Keywords: natural attenuation, biosurfactant, DGGE, FISH
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre os ecossistemas costeiros, o manguezal é classificado como um dos mais 

sensíveis e vulneráveis a vazamentos de óleo. O óleo pode persistir neste ecossistema por 

anos, tornando as técnicas de limpeza ou remoção limitadas (CANTAGALLO et al., 2007). 

Atividades humanas como exploração, transporte, distribuição e armazenamento de 

óleo, têm o grande potencial de gerar danos ao ambiente e afetar a sociedade, uma vez que 

podem causar a contaminação de ecossistemas costeiros e riscos à saúde humana. No 

estado de Pernambuco, pode-se citar a instalação de petroquímicas e de uma refinaria de 

petróleo no Complexo Industrial e Portuário de Suape, prevista para 2012, com estimativa 

de processar 230 mil barris de petróleo por dia, sendo que 70% se tornarão diesel (TN 

PETRÓLEO, 2011). 

Os maiores contaminantes do óleo cru são os hidrocarbonetos poliaromáticos 

(HPAs) (BORDOLOI; KONWAR, 2009). Comumente produzidos a partir de processos de 

combustão incompleta durante atividades industriais, como a refinaria de petróleo, os HPAs 

se tornaram amplamente distribuídos na natureza (água, solo e sedimentos). Por isso, é 

motivo de preocupação em ambientes contaminados, uma vez que muitos destes 

compostos têm sido identificados como mutagênicos, teratogênicos ou carcinogênicos 

(CHANG et al., 2007). 

A biorremediação está entre as alternativas para remoção de HPAs de áreas 

contaminadas e consiste na degradação dos poluentes por bactérias autóctones, cujas 

capacidades podem ser estimuladas in situ (bioestimulação) ou através da inoculação de 

micro-organismos alóctones selecionados (bioaumentação) (MARGESIN; SCHINNER, 2001; 

ANDREONI et al., 2004). Além disso, para aplicações ambientais, há um interesse 

crescente no uso de biossurfactantes, que auxiliam na solubilização do óleo, uma vez que 

surfactantes sintéticos são considerados mais tóxicos e exigem o uso de maiores 

concentrações (LU et al 2011). 

Diversos micro-organismos são capazes de mineralizar uma grande variedade de 

HPAs e/ou formar metabólitos menos tóxicos, tanto sob condições de aerobiose como de 

anaerobiose. Estes processos biológicos podem ser avaliados em termos de composição da 

comunidade de micro-organismos, através da análise de genes RNAr 16S. Entre as técnicas 

de análise está a eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE), uma ferramenta 

que permite estudar a diversidade da comunidade bacteriana em ambientes complexos. 

Outro exemplo é a técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH), a qual oferece a 

possibilidade de se avaliar a população microbiana ativa e morfologias presentes. 

Tais técnicas moleculares podem fornecer informações úteis e complementares a 

respeito da estrutura da comunidade microbiana envolvida no processo de degradação de 
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hidrocarbonetos poliaromáticos. Desta forma, o presente estudo buscou contribuir para o 

conhecimento a respeito da diversidade de micro-organismos envolvidos na degradação dos 

poluentes presentes em experimento de biorremediação de sedimento estuarino 

contaminado com óleo diesel. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a remoção de hidrocarbonetos 

poliaromáticos (HPAs) e a diversidade de micro-organismos presentes em experimentos de 

biorremediação de sedimento estuarino contaminado com óleo diesel. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 

• Avaliar a remoção de hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) em experimentos de 

atenuação natural e atenuação natural incentivada pelo uso de biossurfactante em 

sedimento estuarino contaminado com óleo diesel; 

• Avançar no conhecimento sobre a diversidade microbiana presente no processo de 

degradação dos HPAs estudados, por eletroforese em gel de gradiente desnaturante 

(DGGE); 

• Avaliar a proporção de micro-organismos ativos, por meio da técnica de hibridização 

in situ fluorescente (FISH). 

 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Ambiente estuarino 

 

Os estuários representam o local onde um rio se encontra com o mar. São habitats 

extremamente produtivos do ponto de vista ecológico. Além disso, são áreas ideais para o 

desenvolvimento de portos e indústrias, devido a sua localização (em áreas costeiras), 
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disponibilidade de grandes áreas planas e ao potencial para abastecimento de água 

(FRENCH, 1997). Por outro lado, tais fatores deixam os estuários suscetíveis a diversas 

fontes de poluição. Atividades como produção, armazenamento e transporte de 

petroderivados aumentam as chances de um acidente ambiental nestes locais, apesar dos 

avanços na segurança dos navios, na regulamentação rigorosa sobre as rotas e práticas de 

gestão. 

O manguezal é o ecossistema característico das áreas estuarinas. Possui alta 

produtividade primária, e representa cerca de 60-75% dos litorais tropicais e subtropicais do 

mundo. A comunidade de mangues é composta por uma vasta gama de organismos 

pertencentes a diferentes grupos, incluindo bactérias, fungos, microalgas, invertebrados, 

aves e mamíferos. As bactérias são responsáveis pela maior parte do fluxo de carbono e 

nutrientes nos sedimentos de mangue, e atuam como sumidouro de carbono (HOLGUIN et 

al., 2001). 

Uma vez ocorrido um derrame, o petróleo pode chegar aos manguezais por meio dos 

ventos e das correntes marítimas. A distribuição resultante da deposição de petróleo 

normalmente é irregular, devido à variabilidade na altura de maré. Óleos mais leves tendem 

a penetrar mais profundamente no solo quando comparados aos mais pesados e não 

devem persistir, a menos que haja alguma mistura. Por outro lado, óleos brutos e produtos 

refinados pesados podem acumular na superfície dos sedimentos e são altamente 

persistentes (NOAA, 2002). 

Estudos vêm demonstrando que a estrutura microbiana do sedimento de manguezais 

é suscetível a contaminação por hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), com evidências de 

complexas interações nas comunidades microbianas. Acredita-se que o tamanho da 

população e a diversidade de micro-organismos degradadores estejam relacionados com a 

contaminação (ZHOU et al., 2009). Além disso, se sugere que as comunidades microbiana e 

de meiofauna podem se adaptar a concentrações elevadas de HPAs, se as mesmas forem 

expostas à contaminação crônica ao longo dos anos (CARMAN et al., 1995). 

 

3.2 Óleo diesel 

 

O óleo diesel é produzido a partir da refinação do petróleo, sendo utilizado em 

motores de combustão interna e ignição por compressão, como os que são encontrados em 

caminhões, máquinas de grande porte e navios (PETROBRÁS, 2010). 

Devido a dependência de óleo diesel por alguns veículos e geradores, grandes 

quantidades são transportados por longas distâncias. O óleo diesel constitui uma importante 
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fonte de poluição em nosso meio, podendo entrar no ambiente através de destroços de 

navios de transporte, limpeza de tanques de diesel por mercadores, mecânica de motores, 

refinarias, tanques de armazenamento e dutos (LLOYD; CACKETTE, 2001; NWAOGU et al., 

2008). 

O óleo diesel é constituído basicamente por hidrocarbonetos, além de enxofre, 

nitrogênio e oxigênio, em baixas concentrações (PETROBRÁS, 2010). O termo 

hidrocarboneto, por sua vez, refere-se aos compostos que contem apenas átomos de 

carbono e hidrogênio em sua estrutura química. Os hidrocarbonetos incluem os alcanos, 

alcenos, alcinos e hidrocarbonetos aromáticos. Entre os hidrocarbonetos aromáticos estão 

os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), que contem dois ou mais aneis benzênicos 

fundidos (McELROY et al, 1989). 

 

3.3 Hidrocarbonetos poliaromáticos 

 

Os hidrocarbonetos poliaromáticos são formados durante a queima incompleta de 

substâncias orgânicas, tais como carvão, petróleo, gás, madeira, lixo, tabaco, carnes 

grelhadas, etc. (ATSDR, 1995). 

Existem mais de 100 HPAs diferentes, os quais geralmente ocorrem como misturas 

complexas. Os mesmos podem ocorrer naturalmente ou ser manufaturados individualmente. 

Como substâncias químicas puras, os HPAs geralmente apresentam-se incolor, branco, 

amarelado ou verde. Alguns HPAs são utilizados em remédios e na fabricação de tintas, 

plásticos e pesticidas, bem como podem ser encontrados em substâncias como petróleo e 

carvão. Tais compostos podem ocorrer no ar, quer ligados a partículas de poeira ou como 

sólidos no solo ou sedimentos (ATSDR, 1995). 

Os HPAs entram no ambiente através de emissões de partículas vulcânicas, 

incêndios florestais, queima de materiais para abastecimento de energia ou geração de 

calor, tais como carvão, óleo, gás e madeira em indústrias e residências; meios de 

locomoção (automóveis, caminhões, trens, aviões e navios), bem como através da 

incineração de rejeitos industriais e municipais e da fumaça de cigarros (MALISZEWSKA-

KORDYBACH, 1999). O movimento dos HPAs no ambiente depende de propriedades como 

a solubilidade na água e evaporação para o ar (ATSDR, 1995). Geralmente estão presentes 

no ar como vapores ou presos à superfície de partículas sólidas (MALISZEWSKA-

KORDYBACH, 1999). 

Nos solos, os HPAs podem estar adsorvidos firmemente às partículas, podem 

evaporar ou contaminar a água subterrânea. Os HPAs podem ser quebrados em produtos 
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mais persistentes ao reagir com a luz solar e outros produtos químicos no ar. No solo e na 

água, a degradação pode durar longos períodos (dias a meses) e é causada principalmente 

pela ação de micro-organismos (ATSDR, 1995). 

Os HPAs podem ser prejudiciais à saúde em algumas circunstâncias. Vários dos 

HPAs têm causado tumores em animais de laboratório quando respirados, ingeridos, ou 

através de contato com a pele por longos períodos. A curto prazo, os HPAs podem causar 

efeitos nocivos para a pele e sistema imunológico (ATSDR, 1995). 

A United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) listou 16 HPAs como 

sendo prioritários para o monitoramento ambiental (U.S.EPA, 2010). A Figura 1 mostra a 

estrutura química dos 16 HPAs prioritários, os quais foram escolhidos porque (1) há mais 

informações disponíveis; (2) são suspeitos de ser mais prejudiciais do que alguns dos outros 

e apresentam efeitos nocivos que são representativos; (3) há uma maior chance de 

exposição; e (4) de todos os HPAs analisados, estes foram identificados em concentrações 

mais elevadas em locais listados como sendo de prioridade nacional (NPL - National 

Priorities List) (ATSDR, 1995; U.S.EPA, 2010). 

 

 
Figura 1. Estrutura química dos 16 hidrocarbonetos poliaromáticos prioritários listados pela U.S. EPA 
(adaptada de BRUZZONITI et al., 2010) 
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Entre os 16 HPAs prioritários, alguns são considerados possíveis carcinogênicos 

(ABNT NBR 10004, 2004; IARC, 2010), teratogênicos e mutagênicos (ABNT NBR 10004, 

2004), conforme pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação dos HPAs prioritários quanto à toxicidade e carcinogenicidade 

HPA SIGLA IARC ABNT 

Acenafteno ACE Não classificável Não mencionado 

Acenaftileno ACY Não mencionado Não mencionado 

Antraceno ANT Não classificável Não mencionado 

Benzo(a)antraceno BaA Possível carcinogênico Confere 
periculosidade/Tóxico 

Benzo(a)pireno BaP Carcinogênico Confere 
periculosidade/Tóxico 

Benzo(b)fluoranteno BbF Possível carcinogênico Confere 
periculosidade/Tóxico 

Benzo(g,h,i)perileno BGP Não classificável Não mencionado 

Benzo(k)fluoranteno BkF Possível carcinogênico Confere 
periculosidade/Tóxico 

Criseno CHR Não mencionado Confere 
periculosidade/Tóxico 

Dibenzo(a,h)antraceno DBA Provável carcinogênico Confere 
periculosidade/Tóxico 

Fenantreno PHE Não classificável Não mencionado 

Fluoranteno FLT Não classificável Confere 
periculosidade/Tóxico 

Fluoreno FLU Não classificável Não mencionado 

Indeno(1,2,3-cd)pireno IND Possível carcinogênico Confere 
periculosidade/Tóxico 

Naftaleno NAP Possível carcinogênico Confere 
periculosidade/Tóxico 

Pireno PYR Não classificável Não mencionado 
Nota: IARC - International Agency for Research on Cancer: carcinogênico - carcinogênico para humanos, 
provável carcinogênico - provavelmente carcinogênico para humanos, possível carcinogênico - possivelmente 
carcinogênico para humanos, não classificável - não classificados quanto à sua carcinogenicidade para seres 
humanos; Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT: confere periculosidade - apresenta risco à saúde 
pública e ao meio ambiente, tóxico - substância causadora de efeito adverso (tóxico, carcinogênico, mutagênico, 
teratogênico ou ecotoxicológico) 
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3.4 Biodegradação de hidrocarbonetos poliaromáticos 

 

Biodegradação refere-se à transformação de moléculas xenobióticas, isto é, 

estranhas a um organismo ou ambiente, por micro-organismos (EMBRAPA, 2010). A 

suscetibilidade dos componentes do petróleo à biodegradação varia com a concentração e o 

tamanho da molécula do hidrocarboneto. Os alcanos (C10 a C26), por exemplo, são 

degradados rapidamente (CHOSSON et al., 1991). No caso dos HPAs, geralmente, um 

aumento no número de aneis fusionados aumenta a estabilidade química e hidrofobicidade 

da molécula de HPA, tornando-o menos suscetível à biodegradação (KANALY; 

HARAYAMA, 2000). 

Quando comparada a outros processos de remoção de HPAs (volatilização, foto-

oxidação, sedimentação, bioacumulação e oxidação química), a biodegradação parece 

resultar na maior descontaminação de sedimentos e solos superficiais (CERNIGLIA, 1992). 

No entanto, a degradação microbiana de HPAs é fortemente influenciada por uma grande 

variedade de fatores bióticos e abióticos, tais como: temperatura, pH, tipo de solo, aeração, 

nutrientes (principalmente compostos de nitrogênio e fósforo), profundidade, difusão, 

adaptação microbiana, biodisponibilidade, exposição prévia aos contaminantes, 

disponibilidade de água, toxicidade, concentração e propriedades físico-químicas dos HPAs, 

fatores sazonais e intemperismo (ATLAS, 1991; CERNIGLIA, 1992; ITOPF, 2010). 

Cada tipo de micro-organismo envolvido no processo tende a degradar um grupo 

específico de hidrocarbonetos e, portanto, uma ampla gama de micro-organismos, agindo 

em conjunto ou em sucessão, é necessária para que a degradação ocorra. Enquanto a 

degradação ocorre, uma complexa comunidade de micro-organismos se desenvolve, os 

quais se multiplicam rapidamente quando o óleo está disponível e a degradação continuará 

até que o processo seja limitado pela deficiência de oxigênio ou nutrientes (ITOPF, 2002). 

 

3.4.1 Via de degradação aeróbia 
 

O oxigênio molecular é essencial para catalisar a hidroxilação inicial de HPAs por 

micro-organismos aeróbios (CERNIGLIA, 1984). O principal mecanismo para o ataque 

oxidativo inicial sobre HPAs se dá através da incorporação de ambos os átomos de uma 

molécula de oxigênio, feita pelas dioxigenases, resultando na formação de cis-dihidrodiols 

(Figura 2). A dioxigenase que catalisa estas reações iniciais é formada por um sistema 

enzimático complexo que consiste de uma flavoproteína, uma ferrodoxina, e uma proteína 

ferro-enxofre. 



 

 

Figura 2. Via de degradação aeróbia de hidrocarbonetos poliaromáticos

2009) 

 

O segundo passo na oxidação bacteriana de HPAs é a rearomatização do 

dihidrodiol (Figura 2) através de uma desidrogenase para formar um intermediário 

dihidroxilado (catecol). A dihidroxilação do núcleo benzênico 

clivagem do anel aromático. A fissão enzimática do anel aromático é também catalisada 

pela dioxigenase. Para que a clivagem ocorra, ambos os grupos hidroxila devem ser 

colocados seja na posição 

Na última fase do catabolismo dos hidrocarbonetos aromáticos, o produto resultante 

da abertura do anel é convertido em intermediários do metabolismo central (como acetil

A, succinato, e piruvato), conforme pode ser visto na Figura 3 (MURRAY; WILL

KANALY; HARAYAMA, 2000).

Figura 2. Via de degradação aeróbia de hidrocarbonetos poliaromáticos (adaptado de HARITASH; KAUSHIK, 

O segundo passo na oxidação bacteriana de HPAs é a rearomatização do 

dihidrodiol (Figura 2) através de uma desidrogenase para formar um intermediário 

dihidroxilado (catecol). A dihidroxilação do núcleo benzênico é um pré

clivagem do anel aromático. A fissão enzimática do anel aromático é também catalisada 

pela dioxigenase. Para que a clivagem ocorra, ambos os grupos hidroxila devem ser 

colocados seja na posição orto ou na posição meta (CERNIGLIA, 1984).

Na última fase do catabolismo dos hidrocarbonetos aromáticos, o produto resultante 

da abertura do anel é convertido em intermediários do metabolismo central (como acetil

A, succinato, e piruvato), conforme pode ser visto na Figura 3 (MURRAY; WILL

KANALY; HARAYAMA, 2000). 
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(adaptado de HARITASH; KAUSHIK, 

O segundo passo na oxidação bacteriana de HPAs é a rearomatização do cis-

dihidrodiol (Figura 2) através de uma desidrogenase para formar um intermediário 

é um pré-requisito para a 

clivagem do anel aromático. A fissão enzimática do anel aromático é também catalisada 

pela dioxigenase. Para que a clivagem ocorra, ambos os grupos hidroxila devem ser 

1984). 

Na última fase do catabolismo dos hidrocarbonetos aromáticos, o produto resultante 

da abertura do anel é convertido em intermediários do metabolismo central (como acetil-Co-

A, succinato, e piruvato), conforme pode ser visto na Figura 3 (MURRAY; WILLIAMS, 1974; 
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Figura 3. Degradação do catecol pelas vias meta e orto. Os compostos são 1: catecol; 2: semialdeído 
2-hidroximucônico; 3: 4-oxalocrotonato (enol); 4: 4-oxalocrotonato (cetona); 5: 2-oxo-4-pentanoato; 6: 
4-hidroxi-2-oxovalerato; 7:  cis,cis-muconato; 8: muconolactona; 9: β-cetoglutarato (adaptado de MURRAY; 
WILLIAMS, 1974) 

 

3.4.2 Via de degradação anaeróbia 
 

Quando comparada ao processo aeróbio, a degradação anaeróbia é mais lenta, no 

entanto, possui a vantagem de poder ser adotada em ambientes naturais (HARITASH; 

KAUSHIK, 2009). Em muitos ambientes anóxicos o carbono orgânico predomina como 

doador de elétron, sendo requerido por diversos micro-organismos anaeróbios em seus 

processos de crescimento e obtenção de energia (BERRY et al., 1987).  

A Tabela 2 apresenta a relação aproximada de alguns processos microbianos e o 

potencial redox do meio. 
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Tabela 2. Relações entre os processos microbianos e o potencial redox 

Processos 

Reações 

(doador de elétron + aceptor de 
elétron) 

Tipo fisiológico 
Potencial redox 

(mV) 

Respiração MO + O2 → CO2 Aeróbios 800-500 

Desnitrificação MO + NO3
- → N2 + CO2 

Anaeróbios 
facultativos 430 

Fermentação MO → ácidos orgânicos (em sua 
maioria acetato, propionato e butirato) 

Anaeróbios 
facultativos ou 

estritos 
 

Redução de íon 
férrico MO + Fe3+ → Fe2+ + CO2 

Anaeróbios 
estritos 100 

Redução 
dissimilatória de 

sulfato 
MO (ou H2) + SO4

2- → H2S + CO2 
Anaeróbios 

estritos -270 

Redução de 
prótons 

MO (C4–C8 AG) + H+ → H2 + acetato 
(propionato) + CO2 

Anaeróbios 
estritos  

Metanogênese CO2 + H2 → CH4 
Anaeróbios 

estritos -400 

 Acetato → CO2 + CH4 
Anaeróbios 

estritos -400 
∗ MO, matéria orgânica; AG, ácido graxo (adaptado de BERRY et al, 1987; DÍAZ, 2004) 

 

Os primeiros estudos demonstrando a degradação do anel benzênico foram 

realizados na década de 70 (KARTHIKEYAN; BHANDARI, 2001). A partir de 1980, um 

número crescente de micro-organismos mostrou-se capaz de utilizar hidrocarbonetos 

saturados e aromáticos como substratos de crescimento em condições estritamente 

anóxicas. Estes micro-organismos usam nitrato, Fe3+ ou sulfato como aceptores de elétrons 

na respiração anaeróbia, crescem em culturas sintróficas com outros anaeróbios ou 

crescem através de fotossíntese anoxigênica (BERRY et al, 1987; WIDDEL; RABUS, 2001). 

Alguns autores sugerem que a estratégia utilizada por micro-organismos anaeróbios 

para quebrar aneis aromáticos é a hidrogenação redutiva do anel, na qual primeiramente, o 

composto aromático é transformado em um intermediário central (como benzoil-CoA), em 

seguida o anel é reduzido e finalmente clivado por hidrólise (EVANS, 1977; BERRY et al., 

1987; HEIDER; FUCHS, 1997), conforme pode ser visto na Figura 4.  



 

 

Figura 4. Rota redutiva simplificada de biotransformação de HPAs

BHANDARI, 2001) 

 

Por outro lado, outros autores sugerem que a carboxilação (Figura 5), e não a 

hidrogenação, seja o passo inicial na biotransformação de HPAs em condições anaeróbias 

(ZHANG; YOUNG, 1997).  

Figura 5. Carboxilação - rota simplificada de biotransformação de HPAs

BHANDARI, 2001) 

 

Mihelcic e Luthy (1988a, 1988b) mostraram as primeiras evidências de que 

hidrocarbonetos poliaromáticos de baixo peso molecular (naftaleno e acenafteno) são 

suscetíveis à degradação microbiana em condições de desnitrificação. Coates et al (1997) 

demonstraram que uma grande variedade de hidrocarbonetos contaminantes (naftaleno, 

fenantreno, metilnaftaleno, fluoreno, fluoranteno, pireno, benzo(a)pireno e n

ser degradados por micro

Figura 4. Rota redutiva simplificada de biotransformação de HPAs (modificado de KARTHIKEYAN; 

Por outro lado, outros autores sugerem que a carboxilação (Figura 5), e não a 

so inicial na biotransformação de HPAs em condições anaeróbias 

 

rota simplificada de biotransformação de HPAs (modificado de KARTHIKEYAN; 

Mihelcic e Luthy (1988a, 1988b) mostraram as primeiras evidências de que 

hidrocarbonetos poliaromáticos de baixo peso molecular (naftaleno e acenafteno) são 

suscetíveis à degradação microbiana em condições de desnitrificação. Coates et al (1997) 

am que uma grande variedade de hidrocarbonetos contaminantes (naftaleno, 

fenantreno, metilnaftaleno, fluoreno, fluoranteno, pireno, benzo(a)pireno e n

ser degradados por micro-organismos sob condições redutoras de sulfato em sedimentos 
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Por outro lado, outros autores sugerem que a carboxilação (Figura 5), e não a 

so inicial na biotransformação de HPAs em condições anaeróbias 

 

(modificado de KARTHIKEYAN; 

Mihelcic e Luthy (1988a, 1988b) mostraram as primeiras evidências de que 

hidrocarbonetos poliaromáticos de baixo peso molecular (naftaleno e acenafteno) são 

suscetíveis à degradação microbiana em condições de desnitrificação. Coates et al (1997) 

am que uma grande variedade de hidrocarbonetos contaminantes (naftaleno, 

fenantreno, metilnaftaleno, fluoreno, fluoranteno, pireno, benzo(a)pireno e n-alcanos) podem 

organismos sob condições redutoras de sulfato em sedimentos 
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contaminados por hidrocarbonetos, e sugerem que pode ser possível usar a redução de 

sulfato, invés da respiração aeróbia, como estratégia de tratamento de sedimentos 

contaminados. Esse estudo também sugere que a pré-exposição a concentrações elevadas 

de HPAs é um fator importante para o desenvolvimento de uma comunidade microbiana 

degradadora de HPAs ativa. Chang et al. (2002) observaram que bactérias redutoras de 

sulfato constituíam um componente importante na degradação microbiana de HPAs, mas 

que populações microbianas metanogênicas e nitrato redutoras (desnitrificantes) também 

estavam envolvidas. Christensen et al. (2004) encontraram fortes evidências de que 

organismos sintróficos (bactérias não identificadas e arqueas hidrogenotróficas do gênero 

Methanobacteriaceae) foram responsáveis pela degradação de naftaleno através de 

metanogênese. 

Os sedimentos estuarinos são, em sua maior parte, anaeróbios, com uma fina 

camada superficial aeróbia. A degradação da matéria orgânica na zona aeróbia ocorre 

principalmente através de processos de respiração aeróbia enquanto na camada anaeróbia 

a degradação ocorre principalmente através de sulfato redução. Entretanto, a taxa de sulfato 

redução depende da disponibilidade de matéria orgânica e de processos físicos que afetam 

a mistura e umedecimento de sedimentos (HOLGUIN et al., 2001). 

 

3.5 Micro-organismos degradadores de hidrocarbonetos poliaromáticos 

 

A água do mar contém uma série de micro-organismos capazes de metabolizar 

compostos do petróleo. Eles incluem bactérias, leveduras, fungos, algas e protozoários que 

podem utilizar o petróleo como fonte de carbono e energia. Estes organismos são 

amplamente distribuídos nos oceanos do mundo, no entanto tendem a ser mais abundantes 

em águas costeiras cronicamente poluídas, tais como aquelas com tráfego regular de 

embarcações ou que recebem descargas de efluentes industriais e esgotos não tratados 

(ITOPF, 2002). 

Mais recentemente, pode-se citar como degradador de HPAs o grupo de bactérias 

conhecido como sphingomonados (Subclasse α-Proteobacteria), o qual foi dividido em 

quatro gêneros: Sphingomonas, Sphingobium, Novosphingobium e Sphingopyxis 

(TAKEUCHI et al., 2001; JOHNSEN et al., 2005). Em estudo realizado por Cunliffe e Kertesz 

(2006) várias linhagens de sphingomonados degradadores de HPAs foram isoladas de solos 

contaminados e identificadas através de PCR com primers específicos (LEYS et al., 2004) e 

sequenciamento do gene RNAr 16S. As diferentes linhagens identificadas pertenciam aos 

gêneros Sphingomonas, Sphingobium, e Sphingopyxis. 
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No que diz respeito aos micro-organismos anaeróbios, ou seja, micro-organismos 

capazes de utilizar a molécula inteira de compostos aromáticos como fontes de carbono 

para crescimento e/ou energia na ausência de oxigênio, estes estão distribuídos entre quase 

todos os grupos de bactérias (GIBSON; HARWOOD, 2002). 

A ocorrência de nichos anaeróbios no solo contaminado é sugerida por Liu et al. 

(2009) ao comparar comunidades de bactérias e arqueias de solos sem contaminação e 

com contaminação por óleo, através das técnicas de clonagem e sequenciamento. Em seu 

estudo, estes autores obtiveram sequências associadas a organismos metanogênicos 

(pertencentes às ordens Methanosarcinales e Methanomicrobiales) e sulfato redutores 

(classe Bacteroidetes). 

Os gêneros de bactérias apontados pela literatura como degradantes de HPAs são 

listados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Diferentes gêneros e espécies de bactérias degradadoras de HPAs (continua...) 

Organismo HPA 

Acinetobacter calcoaceticus, Alcaligenes denitrificans, Arthrobacter sp., Arthrobacter sulphureus RKJ4, Bacillus 
cereus, Bacillus sp., Bacillus thermoleovorans, Beijerinckia mobilis, Brevibacterium sp. HL4, Corynebacterium sp., 

Cycloclasticus sp. A5, Corynebacteriurn renale, Dietzia maris, Leucobacter, Micrococcus spp., Moraxela sp., 
Mycobacterium sp., Mycobacterium frederiksbergense LB501T, Pseudomonas sp., Pseudomonas putida, 
Pseudornonas fluorescens, Pseudomonas paucimobitis, Pseudomonas putida, Pseudomonas vesicularis, 
Pseudornonas cepacia, Pseudomonas testosteroni, Rhodococcus sp., Moraxella sp., Sphingomonas spp., 

Streptornyces sp., Sphingomonas paucimobilis EPA 505, Vibrio cyclotrophicus 

Naftaleno 

Beijerinckia sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas sp. Acenafteno 
Alcaligenes eutrophus, Arthrobacter sulphureus RKJ4, Bacillus subtilis, Beijerinckia sp., Brevibacterium sp. HL4, 

Burkholderia sp VUN10013, Comamonas sp., Micrococcus spp., Micrococcus luteus, Mycobacteriurn sp., 
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas paucimobilis, Pseudomonas cepacia, Rhodococcus 

sp., Flavobacterium sp., Arthrobacter sp., Sphingomonas paucimobilis EPA 505 

Antraceno 

Aeromonas sp., Achromobacter xylosoxidans, Acidovorax delafieldii P4-1, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes 
denitrificans, Aquamicrobium defluvium, Arthrobacter polychromogenes, Arthrobacter sulphureus RKJ4, Bacillus sp., 

Beijerinckia sp., Beijerinckia mobilis, Brevibacterium sp. HL4, Comamonas sp., Comamonas testosterone GZ42, 
Cycloclasticus sp. A5, Exiguobacterium sp., Flavobacterium spp., Leucobacter, Methylomonas sp., Methylobacterium 
rhizobium, Microeoceus sp., Mycobacterium gilvum VM552, Myeobaeterium sp., Paracoccus sp., Parvibaculum sp., 

Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens LP6a, Pseudomonas paucimobilis, Pseudomonas putida, 
Pseudomonas vesicularis, Pusillimonas sp., Rhizobium aetherovorans, Rhizobium galegae, Rhodococcus spp., 

Rhodococcus aetherovorans, Rhodoeoeeus sp., Vibrio sp., Nocardia sp.,  Sphingomonas spp., Schewanella sp., 
Streptomyces sp., Streptomyces griseus, Acinetobacter sp., Sphingomonas paucimobilis EPA 505, Spingomonas 
paucimobilis ZX4, Staphylococcus sp. PN/Y, Stappia sp., Stenotrophomonas acidaminiphila, Vibrio cyclotrophicus 

Fenantreno 

Alcaligenes denitrificans, Arthrobacter sulphureus RKJ4, Brevibacterium sp. HL4, Burkholderia spp., Flavobacterium 
spp., Gordonia polyisoprenivorans, Microbulbifer arenaceous, Mycobacterium sp., Paracoccus sp., Parvibaculum sp., 

Pseudomonas putida, Pseudomonas paucimobilis, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas sp., Pusillimonas sp., 
Rhodococcus sp., Sphingomonas paucimobilis EPA 505, Stappia sp., Stenotrophomonas maltophilia VUN 10003 

Fluoranteno 
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Tabela 3. (continuação...) Diferentes gêneros e espécies de bactérias degradadoras de HPAs 

Organismo HPA 

Achromobacter spp., Acidovorax delafieldii P4-1, Alcaligenes denitrificans, Alcanivorax spp., Arthrobacter sulphureus 
RKJ4, Bacillus sp., Brevibacterium sp. HL4, Brevibacterium casei, Burkholderia spp., Cellulomonas sp., Cycloclasticus 
sp. P1, Flavobacterium spp., Halomonas sp., Marinobacter sp., Mycobacterium sp., Novosphingobium spp., 
Novosphingomonas aromaticivorans F199, Paracoccus sp., Parvibaculum sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas 
vesicularis, Pusillimonas sp., Ralstonia sp., Rhodococcus sp., Rhodococcus rhodochrous VKM B-2469, Roseovarius 
spp., Sphingomonas paucimobilis EPA 505, Stappia sp., Stenotrophomonas maltophilia VUN 10003 

Pireno 

Acinetobacter anitratus, Alcaligenes faecalis, Burkholderia spp., Cycloclasticus sp., Flavobacterium spp., Micrococcus 
varians, Rhodococcus sp. 

Criseno 

Alcaligenes denitrificans, Beijerinckia sp., Burkholderia spp., Flavobacterium spp., Pseudomonas putida, 
Stenotrophomonas maltophilia VUN 10003 

Benzo(a)antraceno 

Burkholderia spp., Stenotrophomonas maltophilia VUN 10003 Dibenzo(a,h)antraceno 

Beijerinckia sp., Mycobacterium sp., Stenotrophomonas maltophilia VUN 10003 Benzo(a)pireno 

Arthrobacter sulphureus RKJ4, Brevibacterium sp. HL4 Acenaftileno 
Arthrobacter sulphureus RKJ4, Bacillus sp., Brevibacterium sp. HL4, Cycloclasticus sp. A5, Sphingomonas spp., 

Sphingomonas paucimobilis EPA 505 
Fluoreno 

Brevibacterium casei Benzo(b)fluoranteno 

Brevibacterium casei Indeno(1,2,3-cd)pireno 
Fonte: CERNIGLIA (1992); FERNÁNDEZ-LUQUEÑO et al. (2011) 
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3.6 Biorremediação 

 

Biorremediação envolve a aceleração de processos naturais de biodegradação em 

ambientes contaminados, melhorando a disponibilidade de materiais (tais como, nutrientes), 

condições (pH e teor de umidade), e micro-organismos existentes (RON; ROSEMBERG, 

2002). 

As tecnologias de biorremediação têm sido divididas em duas categorias. As técnicas 

in situ envolvem o reforço da taxa de biodegradação do contaminante orgânico no ambiente 

contaminado. Por outro lado, as técnicas ex situ requerem a remoção física do material 

contaminado (geralmente solos ou sedimentos), seguida por tratamento sob condições 

controladas em biorreatores, biopilhas ou lagoas (COLLERAN, 1997). 

A biorremediação in situ normalmente se dá através do estímulo das atividades 

degradativas das populações endógenas de micro-organismos através da adição de 

nutrientes e/ou aceptores externos de elétrons (bioestimulação), ou ainda pode envolver a 

adição de inóculo de micro-organismos exógenos competentes (bioaumentação) para a 

degradação do contaminante (COLLERAN, 1997; NOAA, 2002).  

Em manguezais, micro-organismos e nutrientes essenciais para a degradação do 

óleo geralmente não são limitados, de forma que o enriquecimento de nutrientes pode não 

oferecer muitos benefícios (NOAA, 2002). Nestas áreas, uma das estratégias usada para 

biorremediação é a atenuação natural (ZHU et al., 2004). A atenuação natural tem sido 

definida como a dependência de processos naturais para alcançar os objetivos específicos 

do local de reparação (U.S. EPA, 1999). Quando usada como método de limpeza, um 

programa de monitoramento é necessário para avaliar o desempenho da mesma (ZHU et 

al., 2004). 

Outro fator importante para a biorremediação in situ é a biodisponibilidade dos 

contaminantes orgânicos (COLLERAN, 1997). Zhang et al. (1997) sugerem que a baixa 

biodisponibilidade do substrato dentro de micelas surfactantes é uma fator limitante para a 

biodegradação de fenantreno na presença de surfactantes. Neste mesmo estudo, os autores 

também observaram que a solubilidade em água de fenantreno na ausência de surfactante 

era de 0,69±0,04 mg/L. Por outro lado, na presença de biossurfactante ramnolipídio, a 

solubilidade do fenantreno aumentou consideravelmente, até 35 mg/L. Sendo assim, a 

adição de biossurfactantes é vantajosa quando o crescimento bacteriano é lento (por 

exemplo, em baixas temperaturas ou na presença de altas concentrações de poluentes) ou 

quando os poluentes consistem em compostos que são difíceis de degradar, como os HPAs 

(RON; ROSEMBERG, 2002). 
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3.7 Biossurfactantes 

 

O tratamento biológico de hidrocarbonetos do petróleo é frequentemente limitado 

pelas baixas taxas de dissolução e solubilidade em água destes compostos hidrofóbicos 

(TIEHM, 1994). Para ajudar a superar o problema de biodisponibilidade dos 

hidrocarbonetos, é proposto o uso de surfactantes de forma a alcançar a solubilidade e 

mobilização dos contaminantes para a degradação microbiana (FALATKO; NOVAK, 1992). 

Os surfactantes (uma contração do termo em inglês surface-active agent) possuem 

uma estrutura molecular característica, denominada anfipática, que consiste de um grupo 

estrutural com pequena afinidade pelo solvente, conhecido como um grupo hidrofóbico, no 

caso de um meio aquoso, juntamente com um grupo que tem forte afinidade pelo solvente, 

chamado grupo hidrofílico (ROSEN, 2004). 

Em baixas concentrações em soluções aquosas, moléculas surfactantes individuais 

estão presentes. No entanto, quando em altas concentrações, a sorção do surfactante em 

superfícies sólidas leva à formação de uma camada única (hemimicelas) ou dupla 

(admicelas) de moléculas surfactantes. A Figura 6 mostra uma representação esquemática 

das mais importantes formas que os surfactantes podem ocorrer na superfície do solo 

(VOLKERING et al., 1998). 

 

 

Figura 6. Representação esquemática das diversas formas de surfactante no solo (adaptado de 
VOLKERING et al. 1998) 

 

Os surfactantes atuam adsorvendo-se em superfícies e interfaces, ou criando novas 

superfícies moleculares através da formação de agregados (micelas esféricas ou lamelares), 

os quais permitem a compartimentação dos hidrocarbonetos na pseudofase hidrofóbica do 

núcleo micelar, aumentando assim sua solubilização (ROUSE et al., 1994; VOLKERING et 
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al., 1998). A concentração mínima em que isso ocorre é chamada concentração micelar 

crítica (ROSEN, 2004). 

Os surfactantes podem ser classificados como sintéticos - não iônicos, aniônicos, 

catiônicos e zwitteriônicos, conforme a natureza da carga iônica do grupo hidrofílico - e 

biológicos ou biossurfactantes - categorizados de acordo com a sua composição química e 

origem microbiana em glicolipídios, lipopeptídios, lipoproteínas, fosfolipídios, ácidos graxos, 

surfactantes poliméricos e surfactantes particulados (DESAI; BANAT, 1997; PAGE et al., 

1999). 

Os biossurfactantes são sintetizados por bactérias, leveduras e fungos durante o 

cultivo em diversas fontes de carbono, particularmente em substratos hidrofóbicos, como 

hidrocarbonetos. Os biossurfactantes podem ser extracelulares, os quais causam a 

emulsificação dos hidrocarbonetos, ou podem estar associados à parede celular do micro-

organismo, facilitando a penetração do hidrocarboneto no espaço periplasmático (LANG; 

WAGNER, 1987). 

Dentre os biossurfactantes glicolipídios destacam-se os ramnolipídios, sendo 

Pseudomonas aeruginosa um dos principais micro-organismos produtores (NITSCHKE; 

PASTORE, 2002). 

A maior vantagem do biossurfactante, quando comparado aos surfactantes químicos, 

é sua aceitação ecológica devido a sua biodegradabilidade, sua menor toxicidade ao 

ambiente e células, e ao fato de serem eficazes em condições extremas de pH e 

temperatura (SINGER, 19851 apud PAGE et al., 1999; GARCIA, 19922 apud SANTA ANNA 

et al., 2002). 

Benincasa (2007) estudou o efeito de uma solução biossurfactante produzida por 

Pseudomonas aeruginosa crescendo em resíduos agroindustriais como substrato sobre a 

biodegradação de hidrocarbonetos pela microbiota indígena do solo em condições de 

laboratório. A autora conclui que os ramnolipídios produzidos por P. aeruginosa estimularam 

a biodegradação de hidrocarbonetos sem causar qualquer efeito tóxico aos microrganismos 

indígenas. Além disso, o biossurfactante reduziu a fase de adaptação da população 

microbiana, aumentando a redução de hidrocarbonetos de petróleo totais para 85% nos 

primeiros 20 dias no experimento de microcosmos. 

 

                                                 
1 SINGER, M.E. Microbial biosurfactants. Int. Bioresources J., v. 1, p. 19-38, 1985. 
2  GARCIA,M.,A.,M.,O. Revista del Instituto Mexicano del Petroleo, n. 24, p.68, 1992. 
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3.8 Técnicas para detecção da diversidade de micro-organismos 

 

O estudo da diversidade microbiana aborda a composição, estrutura e equilíbrio 

ecológico dessas comunidades, além de buscar o entendimento sobre a atividade e função 

das espécies que as compõem (TORVISK et al., 1990). 

Vários métodos são utilizados para caracterizar a diversidade de populações 

microbianas em amostras ambientais. Quando a diversidade microbiana é estudada pelas 

técnicas de cultivo convencional, os resultados são muitas vezes subdimensionados, porque 

a maioria dos micro-organismos não é cultivável com as técnicas existentes. Além disso, os 

métodos tradicionais de cultivo são laboriosos e demandam tempo (AMANN; LUDWIG, 

2000). 

A partir da necessidade de compreender o papel dos micro-organismos na regulação 

dos processos de mineralização, de importância global, métodos moleculares baseados na 

análise de ácidos nucléicos foram desenvolvidos durante a última década. Isso permitiu o 

estudo mais abrangente das comunidades microbianas em comparação às técnicas 

tradicionais de cultivo (AMANN; KÜHL, 1998; BOTHE et al., 2000). 

 As técnicas de biologia molecular são baseadas no RNA da subunidade menor 

ribossomal (principalmente o RNAr 16S, no caso de procariontes) ou seus genes 

correspondentes. O RNAr 16S é uma molécula universal e abundante em todos os seres 

vivos (103-105 ribossomos/célula) (SANZ; KÖCHLING, 2007), e é altamente conservada 

mediante as pressões evolutivas, embora tenha algumas regiões altamente variáveis 

(AMANN; LUDWIG, 2000). As sequências do RNAr podem ser obtidas a partir de amostras 

ambientais sem cultivo (AMANN; KÜHL, 1998), e a existência de expressivos bancos de 

dados abrem possibilidade para estudos posteriores baseados em técnicas de 

sequenciamento (AMANN; LUDWIG, 2000). 

 

3.8.1 Reação em cadeia da polimerase 
 

A técnica de reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction - PCR) 

tornou a amplificação de fragmentos de DNA específicos um processo automatizado, rápido 

e seletivo (VIDEIRA, 2001). Desde seu desenvolvimento, em 1985, esta técnica 

revolucionária tem tido uma diversidade de aplicações crescente, sendo utilizada para 

amplificar DNA para estudos forenses, de diversidade, ecologia molecular, engenharia 

sanitária, engenharia ambiental, entre outros (KISAND; WIKNER, 2003; MORLING, 2009; 

THROBÄCK et al., 2004; TOZE, 1999). 
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Resumidamente, uma reação de PCR consiste numa série de ciclos, cada um dos 

quais envolve reações, efetuadas a temperaturas diferentes, de desnaturação de DNA, 

emparelhamento (ou anelamento) de primers (ou iniciadores) e síntese (ou alongamento) de 

DNA pela Taq polimerase. Cada ciclo demora alguns minutos e o resultado final é a grande 

amplificação das sequências de DNA delimitadas pelos dois primers usados na reação 

(WAGES, 2005). Os primers, por sua vez, são sequências de oligonucleotídeos, sintetizados 

de modo a serem complementares às extremidades 3’ do segmento de DNA alvo, 

flanqueando-o. Por isso, se faz necessário conhecer sobre a sequência de DNA a ser 

estudada, ou sobre as sequências flanqueadoras, para que se possa realizar uma reação de 

PCR (KOLMODIN; WILLIAMS, 1997; VIDEIRA, 2001). 

Deve-se ressaltar que as técnicas moleculares, como qualquer método, não estão 

completamente livres de erros e distorções. A PCR em si é uma fonte de erros em estudos 

moleculares de amostras ambientais, podendo ocorrer, entre outros problemas, a formação 

de dímeros de primers ou o reanelamento da amostra de DNA alvo, impedindo, assim, a 

ligação dos primers (MUYZER; SMALLA, 1998). 

 

3.8.2 Eletroforese em gel de gradiente desnaturante 
 

A eletroforese em gel de gradiente desnaturante (denaturing gradient gel 

electrophoresis - DGGE) é uma técnica utilizada para determinar a diversidade genética de 

populações microbianas complexas, a partir de fragmentos de DNA de mesmo 

comprimento, mas com diferentes sequências de pares de base (MUYZER et al., 1993). 

A separação dos fragmentos de DNA é baseada na mobilidade eletroforética das 

moléculas de dupla-fita de DNA parcialmente abertas (desnaturadas) em um gel de 

poliacrilamida, contendo gradiente linear de agentes desnaturantes (uma mistura de uréia e 

formamida). As moléculas de diferentes sequências terão um comportamento diferenciado 

de desnaturação, e irão parar sua migração em diferentes posições do gel (MUYZER; 

SMALLA, 1998). 

Esta técnica tem sido usada em estudos da comunidade microbiana em diversos 

ambientes, tais como lagos, oceanos, solos e sedimentos (DUARTE et al., 1998; DÍEZ et al., 

2001; CASTLE; KIRCHMAN, 2004; YAN et al., 2007), bem como em biofilmes e reatores 

tratando águas residuárias (AKARSUBASI et al., 2005; JU et al., 2007; LIU et al., 2007). 

Sendo um dos pontos fortes seu uso na análise simultânea de amostras múltiplas, 

permitindo assim o monitoramento da complexa dinâmica das comunidades microbianas, 

por exemplo, após impactos ambientais (MUYZER, 1999). 
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Além disso, diferentes tipos de informação podem ser obtidos a partir da análise do 

padrão de bandas do DGGE, como o número, posição (presença ou ausência de uma 

banda em particular) e a intensidade relativa das bandas. A sequência de nucleotídeos 

também pode ser obtida através das bandas de DGGE. Tais informações podem ser 

submetidas a análises numéricas para determinar o grau de variação entre os padrões de 

DGGE das diferentes amostras, e assim ajudar na interpretação da análise de DGGE 

(SCHÄFER; MUYZER, 2001). 

Para isso, o primeiro passo é montar uma matriz binária que represente as bandas 

detectadas nas amostras do gel. Em seguida, a matriz binária é traduzida em uma matriz de 

distâncias utilizando um coeficiente de similaridade, que representa a semelhança dos 

padrões de DGGE. Os coeficientes de Jaccard e Dice parecem ser adequados, uma vez 

que não consideram a dupla ausência de bandas no cálculo das similaridades das amostras 

com elevado número de bandas ausentes. O passo seguinte consiste no agrupamento dos 

dados de similaridade, através do método Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic 

Averages (UPGMA), para inferir um dendograma que retrata estas distâncias em forma 

gráfica (SCHÄFER; MUYZER, 2001). 

Porém, a técnica de DGGE apresenta algumas limitações, tais como a separação 

apenas de fragmentos pequenos (até 500 pb), o que limita as informações para inferências 

filogenéticas; a dificuldade em separar, e analisar no gel, as bandas de genes ricos em GC; 

o baixo poder de detecção de espécies dominantes; a sobreposição de bandas, uma vez 

que diferentes fragmentos de DNA com o mesmo número de nucleotídeos apresentam o 

mesmo domínio de dissociação. Além disso, a extração de ácidos nucléicos de micro-

organismos presentes e a PCR também pode constituir fontes de erros nos estudos 

moleculares de amostras ambientais (MUYZER; SMALLA, 1998). A análise do padrão de 

bandas também possui limitações, entre elas está a inspeção visual, sujeita a variações 

entre os usuários. Isso se deve ao fato de que fragmentos do DNAr 16S de diferentes micro-

organismos podem apresentar diferentes graus de nitidez nas bandas de DGGE: enquanto 

alguns são facilmente identificados, outros permanecem um tanto nebulosos, provavelmente 

devido a características intrínsecas do comportamento de fusão de diferentes sequências de 

ácidos nucléicos. Para simplificar o processo, recomenda-se que tudo que se assemelhe a 

bandas devem ser marcadas como tal (SCHÄFER; MUYZER, 2001). 

Nakatsu et al. (2000) testaram, através das técnicas de PCR-DGGE, dois diferentes 

sets de primers específicos para os Domínios Bacteria e Archaea para analisar a 

diversidade destes micro-organismos em solos submetidos a diferentes tratamentos 

agronômicos; um solo era contaminado com HPAs. O número de bandas observado no 

DGGE indicou uma maior diversidade bacteriana, em relação à diversidade de arqueias, nos 
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solos das culturas agrícolas. Por outro lado, o solo contaminado por HPAs apresentou uma 

reduzida diversidade bacteriana. Os resultados mostraram que, apesar de algumas 

limitações, é possível distinguir as comunidades de diferentes solos e indicar a presença de 

populações dominantes. As limitações se deram quanto à quantificação da extensão das 

diferenças entre as comunidades com grande diversidade. 

Leys et al. (2004) utilizaram primers específicos do gene RNAr 16S para desenvolver 

um método de detecção de Sphingomonas baseado em PCR-DGGE, objetivando avaliar a 

diversidade de Sphingomonas em solos contaminados por HPAs. A análise da estrutura da 

população de Sphingomonas de vários solos contaminados pelo novo método de PCR-

DGGE revelou que os solos que continham as maiores concentrações de fenantreno 

apresentaram menor diversidade de Sphingomonas. Tal resultado demonstrou que a técnica 

de detecção utilizada foi bem sucedida na análise de comunidades de Sphingomonas de 

solos poluídos, a nível de espécie, revelando ainda diferentes membros de Sphingomonas 

não detectados previamente pelas técnicas de cultivo. 

Li et al. (2007) utilizaram PCR-DGGE seguida da análise do coeficiente de Dice 

associado ao método UPGMA para avaliar e agrupar a estrutura da comunidade bacteriana 

de solo incubado em laboratório em resposta a quantidades diferentes de diesel (nas 

concentrações finais de 500, 1000, 5000, 10000, 30000 e 50000 mg/kg de solo seco). As 

estruturas das comunidades bacterianas reveladas por PCR-DGGE indicaram que o 

subgrupo α-Proteobacteria, especialmente a espécie Sphingomonadaceae, desempenhou 

um papel importante na degradação de petróleo no solo estudado. A análise de 

agrupamento revelou que o perfil de DGGE de contaminação média (5000 mg/kg) foi mais 

semelhante às duas concentrações de baixo nível (500 e 1000 mg/kg), e agrupadas longe 

das outras três amostras altamente contaminadas (≥10000 mg/kg), indicando uma 

recuperação da estrutura da comunidade. Os resultados sugeriram que a tolerância da 

comunidade à poluição induzida por hidrocarbonetos de petróleo pode servir como um 

indicador sensível e preciso do efeito do óleo diesel na comunidade microbiana do solo. 

 

3.8.3 Hibridização in situ fluorescente 
 

A hibridização in situ fluorescente (fluorescence in situ hybridization - FISH) utiliza 

sondas com fluoróforos de diferentes comprimentos de onda (excitação e emissão), capaz 

de fazer discriminação desde grupos de organismos até micro-organismos específicos 

(AMANN; KÜLL, 1998). 
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As sondas de oligonucleotídeos utilizadas em FISH possuem geralmente entre 15 e 

30 nucleotídeos e uma ligação covalente na extremidade 5' para uma única molécula do 

corante fluorescente. Os fluoróforos mais comumente utilizados incluem fluoresceína, 

tetrametilrodamina, Texas red e carbocianinas, como Cy3 ou Cy5 (AMANN et al., 2001). 

A técnica se desenvolveu como uma alternativa ao uso de radioisótopos (LEVSKY; 

SINGER, 2003) e consiste das seguintes etapas: (i) fixação, (ii) preparação das amostras, 

(iii) hibridização com sondas específicas para detecção das sequências alvo (iv) lavagem 

para retirada de sondas que não hibridaram e (v) visualização e documentação dos 

resultados (MOTER; GÖBEL, 2000). 

Entre os problemas que podem ocorrer nesta técnica estão os processos de fixação 

ineficientes, a não complementaridade entre sonda e alvo, ou condições de hibridização 

(ex.: temperatura de hibridização) não ideais (AMANN et al., 1995). 

A aplicação da técnica de FISH para o estudo de solos e sedimentos é relativamente 

recente quando comparada com seu uso em ambientes marinhos e de água doce 

(ROGERS et al., 2007a). Wobus et al. (2003) aplicaram FISH na determinação da contagem 

total de bactérias e na avaliação da estrutura das comunidades microbianas em sedimentos 

de reservatórios com diferentes níveis tróficos. Não foram encontradas diferenças 

significativas na contagem de células por mL entre os reservatórios, bem como não houve 

influências significativas da profundidade ou data das coletas. Além disso, nos sedimentos 

dos reservatórios meso e eutróficos, respectivamente, foram detectadas percentagens 

relativamente elevadas (40-80%) de células hibridizadas com a sonda EUB338, indicando 

que uma parte considerável das comunidades microbianas era metabolicamente ativa. 

Segundo os autores, FISH é a ferramenta mais promissora para a análise quantitativa da 

estrutura de uma comunidade. 

A mesma técnica foi utilizada na investigação da estrutura da comunidade 

microbiana e da mineralização de HPAs em sedimentos de aquíferos contaminados 

(ROGERS et al., 2007b). Nos sedimentos associados a regiões aeróbias (> 1 mg/L de 

oxigênio dissolvido), Actinobacteria, β- e γ-Proteobacteria e Flavobacteria eram dominantes 

na comunidade microbiana, enquanto as bactérias redutoras de sulfato compunham 37% da 

comunidade na região sulfetogênica do aquífero. A rápida mineralização do naftaleno e 

fenantreno foi observada em laboratório, sob condições aeróbias, resultando no 

enriquecimento significativo de β- e γ-Proteobacteria, o que pode explicar sua elevada 

presença in situ. Os autores sugerem que FISH pode ser uma ferramenta útil para melhor 

demonstrar o potencial de atenuação natural de HPAs de sítios contaminados. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho faz parte de um projeto intitulado “Biorremediação de sedimento 

estuarino contaminado por hidrocarbonetos poliaromáticos provenientes de derrame de óleo 

cru e óleo diesel e alterações sortivas”. Foi avaliada até o momento, a partir das instalações 

descritas a seguir, a remediação de sedimentos contaminados por óleo diesel (BAYER, 

2010), e os níveis de toxicidade após os tratamentos adotados no sedimento (TORREIRO, 

2010). 

 

4.1 Caracterização do sedimento 

 

O sedimento utilizado no experimento é proveniente de um manguezal na Ilha da 

Cocaia, a aproximadamente 40 km de Recife-PE, no Complexo Industrial e Portuário de 

Suape. As Ilhas de Tatuoca e Cocaia fazem parte do estuário do rio Massangana, e deverão 

conter, até o final de 2012, o acesso rodoferroviário que será responsável pelo acesso e 

escoamento dos produtos do Estaleiro Atlântico Sul e da Refinaria Abreu e Lima (FOLHA 

DE PERNAMBUCO, 2011). 

A coleta foi realizada no dia 08/06/09, com auxílio de um testemunho em aço com 50 

mm de diâmetro e 300 mm de altura, em local com baixos níveis de contaminação por 

petróleo ou derivados (BAYER, 2010). Em campo, cada perfil de amostra foi medido e 

particionado em três alturas, cada uma com 10 cm, denominadas superfície, meio e fundo. 

As amostras correspondentes a cada altura foram colocadas em recipientes plásticos de 15 

litros. Esses foram tampados com papel filme, acondicionados no gelo e encaminhados para 

o laboratório. 

No laboratório, as amostras contidas em cada recipiente foram devidamente 

homogeneizadas. Após a homogeneização, os perfis foram remontados em colunas de vidro 

com 60 mm de diâmetro externo e 300 mm de altura com fundo aberto (Figura 7) (BAYER, 

2010). 
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Figura 7. Esquema de homogeneização das amostras. (1) 48 amostras coletadas em campo; (2) 
separação das 48 amostras em três partes: superfície (0-10 cm), meio (10-20 cm) e fundo (20-30 cm); 
(3) homogeneização das amostras de superfície, meio e fundo; (4) perfil de solo remontado após 
homogeneização; (5) perfis prontos (BAYER, 2010) 
 

As colunas contendo os perfis de solo foram revestidas externamente por um tecido 

escuro, a fim de evitar a fotodegradação e perda das frações finas do sedimento pelo fundo 

da coluna. Em seguida foram acondicionadas em aquários (30x30x35 cm) protegidos da 

ação do sol e das chuvas. 

A análise granulométrica das amostras de superfície, meio e fundo foi realizada no 

Laboratório de Química de Interfaces, do Departamento de Engenharia de Minas da UFPE, 

por difração de raio laser no sedimento in natura (BAYER, 2010). 

 

4.2 Instalações físicas do experimento de remediação 

 

Foram montadas duas estações de tratamento, em triplicata, para o experimento de 

remediação. Para o tratamento de atenuação natural (AN) cada unidade possuiu oito 

provetas de vidro de fundo aberto contendo perfis de sedimento contaminados com óleo 

diesel. No tratamento com uso de biossurfactante, denominado atenuação natural 

incentivada (ANI), além da contaminação com óleo diesel, cada unidade de tratamento 

possuiu oito provetas de vidro de fundo aberto contendo perfis de sedimento com adição de 

biossurfactante (Figura 8). 

 



 

 

Figura 8. Esquema das unidades experimentais

 

As unidades experimentais (aquários) foram mantidas ao abrigo do sol e da chuva, e 

possuíam uma coluna d’água salina de 30 cm. Para simular as condições ambientais de 

maré alta e baixa, um terço desta água era descartado 

água salina proveniente da praia de Barra do Sirinhaem

disso, os aquários eram aerados com auxílio de um comp

As características da água salina eram monitoradas semanalmente (BAYER, 2010).
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adquirido em um posto Petrobrás da Região Metropolitana do Reci

biodiesel foi de 3%, conforme a lei n° 11.097/2005, que fixa a introdução de 5% em volume 
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(BRASIL, 2005). A caracterização do óleo diesel foi realizada 

Combustíveis, do Departamento de Engenharia Química 

A contaminação do sedimento com óleo diesel foi realizada no topo da coluna, 

simulando um derrame. O volume utilizado foi de 40 mL por coluna, uma carga de 

aproximadamente 1,06 mL.cm

promover uma maior biodisponibilidade do contaminante, o óleo diesel, aos micro

organismos degradadores. Nas colunas do tratamento ANI, no topo de cada coluna, foram 

adicionados 35 mL de solução biossurfactante, o que representa 0,04 g.kg

coluna de sedimento. O biossurfactante foi produzido por bactérias 

Figura 8. Esquema das unidades experimentais (BAYER, 2010)

As unidades experimentais (aquários) foram mantidas ao abrigo do sol e da chuva, e 

possuíam uma coluna d’água salina de 30 cm. Para simular as condições ambientais de 

um terço desta água era descartado a cada 12 horas 

água salina proveniente da praia de Barra do Sirinhaem-PE, previamente filtrada. Alé

disso, os aquários eram aerados com auxílio de um compressor de ar e pedra de aquário

As características da água salina eram monitoradas semanalmente (BAYER, 2010).

4.3 Experimento de remediação 

Conforme descrito acima, foram montadas duas estações de

remediação: atenuação natural e atenuação natural incentivada pelo uso de biossurfactante. 

O óleo diesel utilizado na contaminação do sedimento, do tipo comum metropolitano, foi 

adquirido em um posto Petrobrás da Região Metropolitana do Reci

biodiesel foi de 3%, conforme a lei n° 11.097/2005, que fixa a introdução de 5% em volume 

de biodiesel no óleo diesel, com crescimento progressivo a partir de 2% em oito anos 

(BRASIL, 2005). A caracterização do óleo diesel foi realizada 

Combustíveis, do Departamento de Engenharia Química - DEQ/UFPE.

A contaminação do sedimento com óleo diesel foi realizada no topo da coluna, 

simulando um derrame. O volume utilizado foi de 40 mL por coluna, uma carga de 

06 mL.cm-2. A adição de um biossurfactante foi adotada a fim de 

promover uma maior biodisponibilidade do contaminante, o óleo diesel, aos micro

organismos degradadores. Nas colunas do tratamento ANI, no topo de cada coluna, foram 

solução biossurfactante, o que representa 0,04 g.kg

coluna de sedimento. O biossurfactante foi produzido por bactérias 
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(BAYER, 2010) 

As unidades experimentais (aquários) foram mantidas ao abrigo do sol e da chuva, e 

possuíam uma coluna d’água salina de 30 cm. Para simular as condições ambientais de 

a cada 12 horas e substituído por 

PE, previamente filtrada. Além 

ressor de ar e pedra de aquário. 

As características da água salina eram monitoradas semanalmente (BAYER, 2010). 

Conforme descrito acima, foram montadas duas estações de tratamento de 

remediação: atenuação natural e atenuação natural incentivada pelo uso de biossurfactante. 

O óleo diesel utilizado na contaminação do sedimento, do tipo comum metropolitano, foi 

adquirido em um posto Petrobrás da Região Metropolitana do Recife-PE. Seu teor de 

biodiesel foi de 3%, conforme a lei n° 11.097/2005, que fixa a introdução de 5% em volume 

de biodiesel no óleo diesel, com crescimento progressivo a partir de 2% em oito anos 

(BRASIL, 2005). A caracterização do óleo diesel foi realizada no Laboratório de 

DEQ/UFPE. 

A contaminação do sedimento com óleo diesel foi realizada no topo da coluna, 

simulando um derrame. O volume utilizado foi de 40 mL por coluna, uma carga de 

. A adição de um biossurfactante foi adotada a fim de 

promover uma maior biodisponibilidade do contaminante, o óleo diesel, aos micro-

organismos degradadores. Nas colunas do tratamento ANI, no topo de cada coluna, foram 

solução biossurfactante, o que representa 0,04 g.kg-1 de raminose por 

coluna de sedimento. O biossurfactante foi produzido por bactérias Pseudomonas 
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aeruginosa, no Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA), do Departamento de 

Engenharia Civil da UFPE (SILVA et al., 2009), sendo o mesmo pertencente à classe dos 

raminolipídeos. O índice de emulsificação obtido foi de 66,67% e a concentração micelar 

crítica foi de 0,13 g/L (BAYER, 2010). 

 

4.4 Coleta e caracterização da água 

 

A coleta da água dos aquários era realizada no mesmo instante da coleta de 

sedimento, com a retirada de 3L de água de cada aquário. Do volume total, 1L era 

acidificada a pH 2,0 para conservação das características e mantida em geladeira. Os 

outros 2L de amostra eram acondicionados em geladeira para análises que não 

necessitavam de fixação. Os recipientes utilizados eram de vidro âmbar, para garantir que 

não houvesse interferência nos constituintes (BAYER, 2010). 

A caracterização físico-química da água do mar foi realizada no LSA/DEC/UFPE, 

conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4. Parâmetros físico-químicos monitorados na água do mar 

Parâmetros Unidade Método (Referência) 

Temperatura ºC - 

Potencial hidrogeniônico (pH) - Potenciométrico 

Potencial redox (Eh) mV Potenciométrico 

Oxigênio dissolvido mg/L Potenciométrico 

Condutividade µS/cm Potenciométrico 

Salinidade ‰ Potenciométrico 

Óleos e graxas g/L Gravimétrico de partição (APHA, 1999) 

Nitrogênio total g/L Titulométrico (APHA , 1999) 

Nitrito mg/L Colorimétrico (GRASSHOFF et al., 1999) 

Fósforo total mg/L Colorimétrico (GRASSHOFF et al., 1999) 

Sulfato mg/L Turbidimétrico (APHA , 1999) 

 

4.5 Amostragem do sedimento 

 
A coleta do sedimento foi realizada com a retirada de uma coluna de cada aquário, 

conforme cronograma apresentado na Tabela 5. 
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      Tabela 5. Cronograma de coleta das colunas de sedimento estuarino 

Aquário Data Intervalo de 
amostragem 

Tempo 
corrido 

TODOS 16/06/09 - 0∗ 

TODOS 07/07/09 21 21 

TODOS 31/07/09 24 45 

TODOS 17/08/09 17 62 

TODOS 05/10/09 49 111 

AN1 ANI1 24/11/09 50 161 

AN2 ANI2 07/01/10 44 205 

AN3 ANI3 29/01/10 22 227 

AN1 ANI1 30/03/10 60 287 

AN2 ANI2 30/04/10 31 318 

AN3 ANI3 20/05/10 20 338 

- ANI1 

31/05/10 11 349 AN2 ANI2 

- ANI3 
Nota: AN: atenuação natural; ANI: atenuação natural incentivada; 1: aquário1; 2: aquário 2; 3: aquário 3. 

 

A partir do dia 161 adotou-se a prática de coletar aleatoriamente apenas uma coluna 

em cada tratamento, uma vez que em estudo anterior não foi constatada diferença 

estatística significativa entre as réplicas dos aquários (BAYER, 2010). A exceção se deu no 

dia 349, quando não havia mais réplicas correspondentes ao tratamento de atenuação 

natural. 

Após a coleta, os perfis das colunas eram novamente separados em superfície, meio 

e fundo, e acondicionadas conforme as exigências de cada análise. A caracterização físico-

química dos sedimentos foi realizada no LSA/DEC/UFPE, conforme Tabela 6. 

A análise e quantificação dos 16 HPAs considerados prioritários pela U.S. 

Environmental Protection Agency (U.S.EPA) foram realizadas pelo Laboratório de Meio 

Ambiente do Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGás-ER/SENAI-RN), 

através de cromatografia gasosa por espectrometria de massa (CG-MS). 

 

 

                                                 

∗ Este tempo refere-se a sete dias após a contaminação do sedimento com óleo diesel e imediatamente antes da adição do 
biossurfactante. Esta foi a primeira coleta e considerada como a caracterização do sedimento contaminado em estudo. A 
contagem para as demais coletas são a partir desta. 
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Tabela 6. Parâmetros físico-químicos monitorados no sedimento 

Parâmetros Unidade Método (Referência) 

Temperatura ºC Potenciomáetrico 

Potencial hidrogenionico (pH) - Potenciométrico 

Potencial redox (Eh) mV Potenciométrico 

Carbono orgânico total (COT) % Titulométrico (LORING; RANTALA, 1992) 

Nitrogênio total g/kg Digestão semi-micro Kjeldahl (ALVES et al., 1999) 

Fósforo total mg/kg Colorimétrico (GRASSHOFF et al., 1999) 
 

4.6 Tratamento estatístico dos dados experimentais 

 

A avaliação estatística dos dados físico-químicos foi feita por análise de variância 

(ANOVA), adotando que os resultados se mostravam significativamente diferentes quando 

p<0,05 (nível de significância de 95%). 

 

4.7 Análise da biodiversidade dos micro-organismos do sedimento 

4.7.1 Extração de DNA 
 

Após a coleta das colunas de sedimento, alíquotas das amostras de superfície, meio 

e fundo, devidamente homogeneizadas, foram congeladas a -20ºC, até serem feitos os 

procedimentos de extração de DNA. 

Os ácidos nucléicos foram extraídos a partir de 0,25 g de solo utilizando o kit 

comercial PowerSoilTM DNA Isolation Kit (Mobio Laboratories, Califórnia - EUA), com uma 

ligeira modificação das recomendações do fabricante (anexo II). A qualidade e tamanho do 

DNA obtido foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1%. 

 

4.7.2 PCR 
 

Os primers (iniciadores) utilizados para amplificação do RNAr 16S de Bacteria e 

Archaea estão listados na Tabela 7. O mix para amplificação para bactérias teve um volume 

final de 30 µL, contendo tampão da enzima Taq polimerase 1X, MgCl2 1,5 mM, 

desoxirribonucleotídeos trifosfatados 0,2 mM cada, primers 0,5 µM cada, enzima Taq DNA 

polimerase 1U  e 1 µL do DNA alvo. Todos os reagentes de PCR utilizados foram 
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sintetizados pela Invitrogen/Life Technologies, Brasil. A reação começou com um período 

inicial de desnaturação de 5 min a 94ºC, seguido por 30 ciclos de 94ºC por 45s, 49,3ºC por 

30s, 72ºC por 90s, uma extensão final a 72ºC por 10 min, e então foi mantido a 4ºC, em 

termociclador modelo MyCycler Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, Califórnia - EUA). 

 

Tabela 7. Primers específicos para a amplificação de genes  RNAr 16S de Bacteria e 
Archaea 

Primer Sequência do primer (5’-3’) Referência 

968F 
†AACGCGAAGAACCTTAC 

Grampo GC: 
CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

Nielsen et 
al. (1999) 

1392R ACGGGCGGTGTGTAC 

1100F 
‡AACCGTCGACAGTCAGGYAACGAGCGAG 

Grampo GC: 
CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG 

Kudo et al. 
(1997) 

1400R CGGCGAATTCGTGCAAGGAGCAGGGAC 
† Grampo GC adicionado à extremidade 5’ do iniciador 
‡ Grampo GC adicionado à extremidade 5’ do iniciador 

 

A amplificação do DNA para Archaea foi realizada com 30 µL do mix de reação sob 

as seguintes condições: tampão da enzima Taq polimerase 1X, MgCl2 1,5 mM, 

desoxirribonucleotídeos trifosfatados 0,2 mM cada, primers 0,5 µM cada, enzima Taq DNA 

polimerase 1U  e 1 µL do DNA alvo, utilizando os primers universais descritos na Tabela 7, 

acima. A PCR foi realizada no mesmo termociclador citado acima, usando o seguinte 

programa: desnaturação do DNA a 94°C por 3 min, seguido por 30 ciclos a 94°C por 1 min, 

54°C por 1,5 min, 72°C por 1 min , com 10 min a 72°C para a extensão no final. 

Um controle negativo sem DNA foi incluído para confirmar a não contaminação dos 

reagentes da amplificação. Os produtos finais da PCR foram visualizados sob luz UV 

(transiluminador UV 302nm, BioAgency Biotecnologia) em gel de agarose 2% após 

tratamento com brometo de etídio (1µg/mL). 

 

4.7.3 DGGE 
 

A eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) foi realizada em aparelho 

D-Code (Bio-Rad Laboratories, Califórnia, EUA) com ligeiras modificações do método 

descrito por Muyzer et al. (1993). Resumidamente, os produtos de PCR correram em gel de 

poliacrilamida 6% (peso/volume), em TAE 1X (Tris-Cl 20 mM, acetato 10 mM, Na2EDTA 0,5 
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mM) usando gradientes desnaturantes variando de 30 a 60% (para Bacteria), ou 35 a 65% 

(para Archaea) (onde 100% desnaturante contém 7 M de uréia e formamida a 40%). A 

eletroforese foi realizada em tensão de 250 V por 3,5 h. O tampão de eletroforese (TAE 1X) 

foi mantido a 60ºC. Os geis foram corados com brometo de etídio, visualizados em um 

transiluminador UV (BioAgency Biotecnologia) e fotografados (câmera Canon PowerShot 

A640). 

Os padrões de bandas de DGGE obtidos foram manualmente marcados, 

independentemente da intensidade, pela presença (1) ou ausência (0) de bandas, de forma 

a gerar matrizes binárias. Com o auxílio do aplicativo NTSYS-pc (ROHLF, 2000), foi 

calculado para cada matriz o coeficiente de similaridade utilizando o coeficiente de Dice. A 

partir dos dados de similaridade foram gerados os dendrogramas pelo método hierárquico 

de agrupamento UPGMA (Unweighted Pair Group Main Average) (SCHÄFER; MUYZER, 

2001). 

 

4.7.4 FISH 
 

Os procedimentos adotados para hibridização in situ fluorescente (FISH) têm como 

base o trabalho desenvolvido por Silva (2007). Foram utilizadas sondas oligonucleotídicas 

específicas para os Domínios Bacteria (EUB338) e Archaea (ARC915), marcadas na 

extremidade 5’ com o fluoróforo Cy3 (Tabela 8). Todas as sondas estavam em uma 

concentração final de 25 ng.µL-1 (HIRASAWA, 2003). 

 

Tabela 8. Sondas oligonucleotídicas utilizadas na hibridização in situ fluorescente 

Sonda Organismo 
alvo Sequência (5’-3’) Sítio-alvo (número de pb) 

EUB338 Domínio 
Bacteria GCTGCCTCCCGTAGGAGT 16S (338-355) 

ARC915 Domínio 
Archaea GTGCTCCCCCGCCAATTCCT 16S (915-934) 

Fonte: KOBABE et al. (2004) 

 

As amostras provenientes dos diferentes tratamentos propostos foram inicialmente 

fixadas em paraformaldeído 4% (v/v) por 4h a 4ºC. Em seguida, as mesmas foram 

centrifugadas, o sobrenadante descartado, o precipitado ressuspendido em tampão PBS 1X 

[NaCl (0,14); KCl (0,003); KH2PO4
 
(0,002); Na2HPO4

 
(0,01), pH 7,4] e armazenadas em 

solução PBS 1X:etanol (1:1) a -20ºC.  
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Para o processo de hibridização propriamente dito, as amostras de sedimento 

fixadas foram diluídas em água ultrapura (1:100). Em seguida, foram adicionados 10 µL em 

lâminas de vidro, revestidas com teflon. Após período de secagem de 20 minutos em estufa 

(46ºC), as lâminas foram desidratadas em soluções de etanol 50%, 80% e 100%, 

respectivamente, por três minutos em cada solução. Em seguida, as mesmas receberam 9 

µL de tampão de hibridização (NaCl 0,9 M; Tris-HCl 20 mM pH 8; formamida 20% (para 

Arc915) ou 35% (para EUB338); SDS 0,01%) e 1 µL da sonda específica e incubadas a 

46ºC por quatro horas. A lavagem pós-hibridização foi feita pela imersão das lâminas em 

tampão de lavagem (NaCl 215 mM, para Arc915 e 70 mM, para Eub338; Tris-HCl 20 mM; 

EDTA 5 mM e SDS 0,01%) a 48ºC por 15 minutos. Logo após, as lâminas foram coradas 

com 6 µL de DAPI (4’-6-diamidino-fenil-indol; Sigma), a 1 mg/mL, por três minutos, e 

acondicionadas a -20ºC até a execução dos procedimentos de análise. 

A leitura das lâminas foi realizada no Laboratório de Citogenética Vegetal, no 

Departamento de Ciências Bológicas da UFPE, sendo as imagens documentadas em 

microscópio Leica® DMRB, com sistema de epifluorescência para os cromóforos 

específicos. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Água 

 

A Tabela 9 apresenta os valores médios dos parâmetros físico-químicos da água 

salina dos aquários, coletada conforme o cronograma estabelecido (Tabela 5). 

Ressalta-se a redução nos valores de potencial redox a partir do T45. Tais reduções 

podem ter ocorrido devido a problemas no sistema de aeração. Vale salientar que, poucos 

dias antes da coleta do T287, o sistema de aeração esteve parado (quebra do compressor 

de ar), e no T349 ocorreram problemas no sistema de renovação de água salgada dos 

aquários (quebra da bomba d’água). 

A concentração média de salinidade encontrada neste experimento foi de 31‰. De 

acordo com o CONAMA (2005), águas salinas devem apresentar valor de salinidade igual 

ou superior a 30‰, sendo o valor aproximado da salinidade na água do mar em torno de 

35‰ (LIBES, 2009). 

Podem-se observar baixos valores de nitrogênio total, nitrito e fósforo total, sugerindo 

que não houve lixiviação destes compostos do sedimento. 
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Conforme esperado, foram observadas altas concentrações de sulfato na água 

salina, com média geral de 1424,80 mg/L. O sulfato é um dos aceptores de elétrons mais 

abundantes nos ambientes marinhos (REEBURGH, 1983). 

As concentrações de óleos e graxas detectadas na água se apresentaram mais altas 

no T111, o que pode ser um indicativo da percolação do óleo diesel pela coluna. No entanto, 

a partir do T161, as concentrações passaram a apresentar valores mais baixos, 

possivelmente devido à degradação do óleo diesel por micro-organismos. 
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Tabela 9. Valores médios das análises físico-químicas da água salina ao longo do tempo (continua...) 

 
Unidade Tratamento 

T0 T21 T45 T62 T111 T161 

 16/06/09 07/07/09 31/07/09 17/08/09 05/10/09 24/11/09 

Temperatura °C 
AN 25,8±0,00 25,1±0,10 25±0,10 24,5±0,06 26,2±0,06 26,2±0,06 
ANI 25,7±0,12 24,9±0,06 25,1±0,06 24,3±0,12 26,1±0,15 26,2±0,06 

pH - 
AN 8,2±0,0 8,3±0,0 8,7±0,0 8,1±0,2 9,3±0,0 6,5±0,1 
ANI 8,3±0,0 8,3±0,0 8,8±0,0 8,3±0,0 9,3±0,0 7,1±0,2 

Eh mV 
AN 107,7±7 123,7±6 39,7±10 24,7±13 69,3±14 55,0±16 
ANI 114,7±4 102,7±6 75,3±22 37,3±31 57,7±18 18,0±4 

Condutividade µS/cm 
AN 41,6±0,06 40,8±0,00 39,6±0,06 39,8±0,10 38,6±0,06 28,7±0,10 
ANI 41,7±0,00 40,8±0,00 39,7±0,00 40,0±0,10 38,8±0,20 28,7±0,29 

Salinidade ‰ 
AN 30,2±0,1 29,4±0,1 25,2±0,0 25,4±0,1 27,7±0,1 31,1±0,1 
ANI 30,1±0,0 29,5±0,0 25,3±0,1 25,6±0,1 27,9±0,2 31,1±0,2 

Oxigênio Dissolvido mg/L 
AN 8,3±0,2 7,7±0,4 6,5±0,4 6,9±0,7 7,4±0,3 6,9±0,4 
ANI 7,7±1,0 8,1±0,4 7,0±0,3 7,5±0,3 7,6±0,1 7,1±0,2 

Nitrogênio Total (NTK) mg/L 
AN 0,54±0,04 0,38±0,13 0,24±0,10 0,00±0,00 0,76±0,23 0,57±0,03 
ANI 0,91±0,04 0,67±0,07 0,59±0,07 0,00±0,00 0,81±0,07 0,69±0,15 

Nitrito mg/L 
AN <0,01 <0,01 <0,01 n.d. <0,01 n.d. 
ANI <0,01 <0,01 <0,01 n.d. <0,01 n.d. 

Fósforo Total mg/L 
AN 0,28±0,29 n.d. 0,06±0,06 0,54±0,10 2,01±0,48 0,78±0,23 
ANI 0,08±0,06 0,39±0,06 0,35±0,11 0,36±0,16 3,16±0,11 0,38±0,06 

Sulfato mg/L 
AN 1207,8±74,6 2130,1±717,3 1207,8±74,6 1207,8±74,6 1373,7±38,0 1267,5±78,6 
ANI 1200,1±43,8 1337,9±55,8 1200,1±43,8 1200,1±43,8 1349,2±11,1 1246,8±48,5 

Óleos e Graxas mg/L 
AN 12,67±0,70 15,87±2,72 13,53±8,27 4,60±1,25 77,67±10,61 8,47±1,29 
ANI 12,80±0,69 15,13±3,79 6,93±3,44 24,00±13,35 73,87±0,31 6,00±0,92 

    n.d. = valor inferior ao limite de detecção do método 
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Tabela 9. (...continuação) Valores médios das análises físico-químicas da água salina ao longo do tempo 

 
Tratamento 

T205 T227 T287 T318 T338 T349 

 07/01/10 29/01/10 30/03/10 30/04/10 20/05/10 31/05/10 

Temperatura 
AN 26,5±0,15 27,5±0,10 28,3±0,06 27,6±0,14 26,5±0,00 27,5±0,00 
ANI 26,4±0,12 27,4±0,06 28,3±0,00 27,6±0,07 26,7±0,15 27,2±0,06 

pH 
AN 8,4±0,1 8,3±0,0 8,2±0,0 7,8±0,1 8,4±0,0 8,5±0,0 
ANI 8,4±0,0 8,3±0,0 8,2±0,0 7,9±0,6 8,4±0,0 8,5±0,0 

Eh 
AN 31,3±23 35,0±9 1,0±10 42,0±24 35,5±2 -6,0±0 
ANI 5,3±4 16,3±18 3,0±52 7,0±3 69,0±22 -2,7±5 

Condutividade 
AN 43,6±0,06 45,6±0,10 45,7±0,06 46,1±0,00 47,8±0,21 48,8±0,00 
ANI 43,2±0,62 45,6±0,12 45,6±0,06 46,4±0,25 47,6±0,25 48,2±0,61 

Salinidade 
AN 31,8±0,1 33,5±0,1 33,6±0,1 33,9±0,0 35,2±0,1 35,8±0,0 
ANI 31,5±0,5 33,4±0,2 33,6±0,1 34,2±0,2 35,1±0,2 35,7±0,5 

Oxigênio Dissolvido 
AN 7,5±0,1 5,9±0,3 7,0±0,2 7,4±0,1 7,6±0,2 7,6±0,0 
ANI 7,4±0,1 5,6±0,3 7,6±0,3 7,2±0,2 7,6±0,2 7,2±0,5 

Nitrogênio Total (NTK) 
AN 0,00±0,00 0,00±0,00 0,51±0,02 0,48±0,24 0,00±0,00 0,00±0,00 
ANI 0,00±0,00 0,00±0,00 0,42±0,03 0,32±0,07 0,00±0,00 0,00±0,00 

Nitrito 
AN n.d. 0,007±0,00 n.d. <0,01 <0,01 n.d. 
ANI 0,016±0,01 0,011±0,00 n.d. n.d. n.d. <0,01 

Fósforo Total 
AN 0,29±0,05 0,64±0,18 0,68±0,09 1,34±0,04 0,92±0,26 1,99±0,00 
ANI n.d. 0,52±0,25 0,73±0,00 1,68±0,05 1,21±0,46 0,63±0,09 

Sulfato 
AN 1211,4±15,1 1527,1±123,9 1387,3±34,1 1940,8±42,4 1823,9±224,7 1725,0±0,00 
ANI 1211,4±15,1 1467,2±57,8 1377,3±66,8 1914,8±138,0 1639,0±311,7 1621,1±66,8 

Óleos e Graxas 
AN 8,00±1,25 1,60±0,35 9,47±1,55 3,20±3,11 4,80±0,85 6,40±0,00 
ANI 5,93±0,95 1,89±0,20 15,20±2,51 0,00±0,00 5,40±1,31 10,40±5,60 

         n.d. = valor inferior ao limite de detecção do método 
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Segundo o teste de análise de variância (p<0,05), todos os parâmetros físico-

químicos monitorados na água salina dos aquários não apresentaram diferenças 

significativas entre os tratamentos adotados ao longo dos 349 dias de experimento. 

 

5.2 Sedimento estuarino 

 

O sedimento estuarino da Ilha da Cocaia possui predominantemente partículas 

siltosas, seguidas pelas partículas de areia muito fina (Tabela 10), sendo classificado como 

silte-arenoso (BAYER, 2010). 

 

Tabela 10. Resultados da análise de granulometria dos sedimentos de superfície, meio e 
fundo 

Nome dos 
agregados 

Dimensões 
(µm) 

Volume (%) 

Superfície Meio Fundo 

Silte 3,90625 - 62,5 60,4 56,1 59,8 

Areia muito fina 62,5 - 125,0 31,6 36,9 33,8 

(adaptado de BAYER, 2010) 

 

Um estudo realizado por Schorer (1997), em frações de sedimentos fluviais variando 

entre <2 µm e 63-200 µm, sugere que a distribuição do tamanho das partículas de 

sedimento tem um papel menor na adsorção de micropoluentes orgânicos, como HPAs. No 

citado estudo, a composição química e a estrutura, e não a quantidade de matéria orgânica 

nos sedimentos, são os fatores decisivos que afetam a sorção de HPAs. 

Diferentemente, Wang et al. (2001) concluíram em sua pesquisa que as diferenças 

de distribuição dos HPAs entre as frações de tamanho de sedimentos costeiros (<62, 62–

125, 125–250, e >250 µm) foram influenciadas pela matéria orgânica associada aos 

sedimentos. Adicionalmente, foi sugerido que matéria orgânica de diferentes origens e 

maturidades podem apresentar diferentes características de sorção. Tal pesquisa foi 

desenvolvida visando analisar as concentrações dos 16 HPAs prioritários em quatro frações 

de tamanho em três diferentes sedimentos costeiros contaminados. Dentre os três locais de 

estudo, as maiores concentrações de HPAs em sedimentos estiveram associadas aos 

maiores grãos (>250 µm) enquanto as frações mais finas (<62 µm) continham baixas 

concentrações de HPAs. 

 



 

 

5.2.1 Temperatura, pH e potencial redox

 

No presente estudo, a média geral de temperatura foi de 27 ºC para ambos os 

tratamentos. Os resultados ao longo do tempo são apresentados na Figura 9.

 

Figura 9. Temperatura média no sedimento ao longo do tempo

 

A análise de variância indicou que não houve diferenças significativas de 

temperatura no sedimento entre as profundidades (AN: F= 0,159, p= 0,853; ANI: F= 0,151, 

p= 0,860), ou entre os tratamentos (F= 0,000, p= 0,992) durante os 349 dias de estudo.

Na Figura 10, pode

entre os tratamentos (F= 0,0896, p=0,767), cuja média geral, ao longo do estudo, foi 7,7. Ao 

comparar as profundidades do sedimento, o pH também não apresentou variações 

significativas (AN: F=0,258, p= 0,773; ANI: F= 0,604, p= 0,552).
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A análise de variância indicou que não houve diferenças significativas de 

temperatura no sedimento entre as profundidades (AN: F= 0,159, p= 0,853; ANI: F= 0,151, 

p= 0,860), ou entre os tratamentos (F= 0,000, p= 0,992) durante os 349 dias de estudo.

ra 10, pode-se observar que não houve grandes variações nos valores de pH 

entre os tratamentos (F= 0,0896, p=0,767), cuja média geral, ao longo do estudo, foi 7,7. Ao 

comparar as profundidades do sedimento, o pH também não apresentou variações 

as (AN: F=0,258, p= 0,773; ANI: F= 0,604, p= 0,552). 
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tratamentos. Os resultados ao longo do tempo são apresentados na Figura 9. 
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Figura 10. Valores médios de pH no sedimento ao longo do tempo

 

Quanto aos valores de potencial redox, estes se mostraram sempre inferiores a 

mV (Figura 11), exceto no dia 227, quando atingiu o v

de superfície do tratamento de atenuação natural. Possivelmente este fato está relacionado 

ao problema no sistema de aeração, conforme citado anteriormente.

Os resultados de Eh obtidos sugerem a atuação de micro

obrigatórios (Tabela 2). Li et al. (2009) observaram a biodegradação de uma mistura de 

HPAs (fluoreno, fenantreno, fluoranteno e pireno) por micro

indígenas presentes em sedimento estuarino à profundidade de 10

observados foram sempre negativos (

2 cm). O aceptor de elétron dominante foi o sulfato, seguido pelo Fe

As análises estatísticas do Eh não apontaram diferenças significativas entre os 

tratamentos (F= 0,005, p= 0,942), ou entre as profundidades (AN: F= 0,361, p= 0,699, ANI: 

F= 0,176, p= 0,838). No entanto, ao calcular as médias de Eh ao longo do tempo de 

experimento, foi constatado que houve diferença significativa em ambos os tratamentos (

F= 7,68, p= 0,000, ANI: F= 13,31, p= 0,000).

 

Figura 10. Valores médios de pH no sedimento ao longo do tempo

Quanto aos valores de potencial redox, estes se mostraram sempre inferiores a 

mV (Figura 11), exceto no dia 227, quando atingiu o valor médio de -77 mV para a amostra 

de superfície do tratamento de atenuação natural. Possivelmente este fato está relacionado 

ao problema no sistema de aeração, conforme citado anteriormente. 

Os resultados de Eh obtidos sugerem a atuação de micro-organism

obrigatórios (Tabela 2). Li et al. (2009) observaram a biodegradação de uma mistura de 

HPAs (fluoreno, fenantreno, fluoranteno e pireno) por micro-organismos anaeróbios 

indígenas presentes em sedimento estuarino à profundidade de 10-15 cm. Os

observados foram sempre negativos (-170 a -200 mV) mesmo em amostras de superfície (0

2 cm). O aceptor de elétron dominante foi o sulfato, seguido pelo Fe3+. 

As análises estatísticas do Eh não apontaram diferenças significativas entre os 

tamentos (F= 0,005, p= 0,942), ou entre as profundidades (AN: F= 0,361, p= 0,699, ANI: 

F= 0,176, p= 0,838). No entanto, ao calcular as médias de Eh ao longo do tempo de 

experimento, foi constatado que houve diferença significativa em ambos os tratamentos (

F= 7,68, p= 0,000, ANI: F= 13,31, p= 0,000). 
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Figura 11. Valores médios de potencial redox no sedimento ao longo do tempo

 

A degradação de hidrocarbonetos pode ocorrer numa ampla faixa de temperaturas, 

de forma que micro-organismos degradadores psicr

foram isolados (ATLAS, 1981). Contudo, as taxas de biodegradação de HPAs são 

geralmente baixas em condições mesofílicas e acredita

seja controlada pela solubilidade e taxas de transfer

et al., 2007), bem como por processos de co

(cometabolismo) (JOHNSEN et al, 2005). Segundo Atlas (1981), a temperatura possui um 

efeito significativo sobre as taxas de degradação de hidrocarbonetos devido à sua influência 

sobre fatores físicos como a viscosidade do óleo. De acordo com ZoBell (1973), citado por 

Atlas (1981), a viscosidade é menor em temperaturas mais altas, aumentando assim a 

chance de emulsificação, bem como a área superficial disponível para atividades 

microbianas e solubilização.

O pH e o potencial redox também são parâmetros importantes para as populações 

de microrganismos degradantes de hidrocarbonetos nos sedimentos e, consequentemente, 

influenciam as taxas de degradação (HAMBRICK III et al., 1980)

sedimentos marinhos aumenta com a profundidade enquanto o potencial redox (Eh) diminui 

(ZoBEL, 1946), uma vez que a diminuição do Eh com a profundidade está relacionada com 

a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água dos 

de Eh são, portanto, associados a condições anóxicas, em que a degradação da matéria 

orgânica é realizada por bactérias anaeróbias. 

utilizam principalmente o sulfato como aceptor de elétrons,

hidrogênio (COATES et al., 1997; 
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A degradação de hidrocarbonetos pode ocorrer numa ampla faixa de temperaturas, 

organismos degradadores psicrofílicos, mesofílicos e termofílicos já 

foram isolados (ATLAS, 1981). Contudo, as taxas de biodegradação de HPAs são 

geralmente baixas em condições mesofílicas e acredita-se que a cinética de degradação 

seja controlada pela solubilidade e taxas de transferência de massa dos HPAs (

al., 2007), bem como por processos de co-operação entre micro

(cometabolismo) (JOHNSEN et al, 2005). Segundo Atlas (1981), a temperatura possui um 

efeito significativo sobre as taxas de degradação de hidrocarbonetos devido à sua influência 

e fatores físicos como a viscosidade do óleo. De acordo com ZoBell (1973), citado por 

Atlas (1981), a viscosidade é menor em temperaturas mais altas, aumentando assim a 

chance de emulsificação, bem como a área superficial disponível para atividades 

anas e solubilização. 

O pH e o potencial redox também são parâmetros importantes para as populações 

de microrganismos degradantes de hidrocarbonetos nos sedimentos e, consequentemente, 

de degradação (HAMBRICK III et al., 1980). Como re

sedimentos marinhos aumenta com a profundidade enquanto o potencial redox (Eh) diminui 

uma vez que a diminuição do Eh com a profundidade está relacionada com 

a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água dos poros. Valores negativos 

de Eh são, portanto, associados a condições anóxicas, em que a degradação da matéria 

orgânica é realizada por bactérias anaeróbias. Em sedimentos marinhos, estas bactérias 

utilizam principalmente o sulfato como aceptor de elétrons, o qual é reduzido a sulfeto de 

hidrogênio (COATES et al., 1997; ZHANG; YOUNG, 1997; ROCKNE; MAKKAR, 
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5.2.2 Carbono orgânico total, nitrogênio total e fósforo orgânico total

 

Na Figura 12, pode

maior nas amostras de superfície. Tal resultado é conseqüência do fato de a contaminação 

por óleo diesel, rico em hidrocarbonetos, ter se dado no topo das colunas. Nas amostras d

meio e de fundo, as concentrações de COT se apresentam como um indicativo da 

percolação do óleo diesel na coluna de sedimento no período de estudo. A análise de 

variância reforça esta observação, uma vez que aponta diferenças estatísticas entre as 

profundidades (AN: F= 7,842, p= 0,001; ANI: F= 8,647, p= 0,000).
 

Figura 12. Valores médios de carbono orgânico total no sedimento ao longo do tempo

Nota-se (Figura 12), para o tratamento de atenuação natural, que as concentrações 

de COT entre o T0 e o T349 a

superfície, 90,8% nas amostras de meio, e de 93,1% nas de fundo. Para o tratamento de 

atenuação natural incentivada, as concentrações deste parâmetro foram reduzidas em cerca 

de 91,8% nas amostras de su

observadas diferenças significativas nas concentrações de COT entre os tratamentos 

adotados (F= 0,024, p= 0,875).

As concentrações de nutrientes, nitrogênio total e fósforo orgânico total, podem 

vistas nas Figuras 13 e 14, respectivamente.
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se (Figura 12), para o tratamento de atenuação natural, que as concentrações 

de COT entre o T0 e o T349 apresentaram redução de cerca de 90,1% nas amostras de 

superfície, 90,8% nas amostras de meio, e de 93,1% nas de fundo. Para o tratamento de 

atenuação natural incentivada, as concentrações deste parâmetro foram reduzidas em cerca 

de 91,8% nas amostras de superfície, 87,0% nas de meio, e 88,1% nas de fundo. Não foram 

observadas diferenças significativas nas concentrações de COT entre os tratamentos 

adotados (F= 0,024, p= 0,875). 

As concentrações de nutrientes, nitrogênio total e fósforo orgânico total, podem 

vistas nas Figuras 13 e 14, respectivamente. 
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Figura 13. Valores médios de nitrogênio total no sedimento ao longo do tempo

 

Figura 14. Valores médios de fósforo total no sedimento ao longo do tempo

 

Durante o período de estudo não houve diferenças 

de nutrientes entre os tratamentos (nitrogênio total: F= 0,000, p= 0,983; fósforo total: F= 

0,502, p= 0,485). No entanto, foi observada uma maior disponibilidade de fósforo a partir do 

T287, em todas as profundidades de est

As relações C:N:P deste trabalho para superfície, meio e fundo podem ser vistas na 

Tabela 11. 
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Figura 14. Valores médios de fósforo total no sedimento ao longo do tempo

Durante o período de estudo não houve diferenças significativas nas concentrações 

de nutrientes entre os tratamentos (nitrogênio total: F= 0,000, p= 0,983; fósforo total: F= 

0,502, p= 0,485). No entanto, foi observada uma maior disponibilidade de fósforo a partir do 

T287, em todas as profundidades de estudo. 

As relações C:N:P deste trabalho para superfície, meio e fundo podem ser vistas na 
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Tabela 11. Relações entre carbono orgânico total, nitrogênio total e fósforo total nos 
tratamentos estudados ao longo do tempo (continua...) 

Tratamento Profundidade T0 T21 T45 T62 T111 T161 

AN 

S 100:1,47:0,01 100:1,01:0,01 100:0,90:0,01 100:1,25:0,01 100:1,74:0,02 100:1,77:0,01 

M 100:3,05:0,01 100:2,77:0,02 100:2,75:0,02 100:3,04:0,02 100:3,56:0,02 100:3,86:0,01 

F 100:2,58:0,01 100:2,87:0,02 100:2,37:0,02 100:2,93:0,02 100:3,35:0,02 100:3,99:0,01 

ANI 

S 100:1,24:0,01 100:0,97:0,01 100:1,07:0,01 100:1,33:0,01 100:1,87:0,01 100:1,62:0,01 

M 100:2,39:0,01 100:2,76:0,02 100:2,57:0,01 100:2,60:0,01 100:2,87:0,01 100:3,35:0,02 

F 100:2,32:0,01 100:2,41:0,01 100:2,12:0,01 100:2,75:0,01 100:2,73:0,01 100:3,62:0,01 

 

Tabela 11. (continuação...) Relações entre carbono orgânico total, nitrogênio total e fósforo total 
nos tratamentos estudados ao longo do tempo 

Tratamento Profundidade T205 T227 T287 T318 T338 T349 

AN 

S 100:0,84:0,00 100:2,05:0,00 100:4,46:0,03 100:15,05:0,10 100:7,86:0,05 100:21,46:0,04 

M 100:2,66:0,00 100:2,35:0,00 100:13,33:0,04 100:23,38:0,24 100:19,24:0,11 100:36,71:0,11 

F 100:2,79:0,01 100:1,75:0,00 100:3,93:0,03 100:24,95:0,11 100:15,58:0,11 100:52,34:0,17 

ANI 

S 100:1,12:0,00 100:1,43:0,00 100:2,26:0,01 100:14,47:0,08 100:11,81:0,05 100:21,81:0,07 

M 100:2,74:0,01 100:2,59:0,00 100:5,79:0,04 100:16,73:0,07 100:10,98:0,07 100:29,39:0,11 

F 100:2,94:0,00 100:2,58:0,00 100:8,17:0,02 100:18,64:0,11 100:14,89:0,12 100:28,81:0,10 

 

A adição de nutrientes inorgânicos para o balanceamento do solo é uma prática 

comum de biorremediação. Em solos contaminados com hidrocarbonetos, os nutrientes 

disponíveis (N e P) podem ser rapidamente consumidos devido à utilização pelos micro-

organismos (LU et al., 2011). Ao citar Bewley (1996), Andreoni et al.(2004) argumenta que a 

relação C:N necessária para o crescimento microbiano consistente, e consequente 

degradação dos hidrocarbonetos, varia do valor mínimo de 9:1 para o máximo de 200:1. No 

entanto, os resultados obtidos por Leys et al. (2005) indicaram que cepas de Sphingomonas 

e Mycobacterium são tão capazes de degradar HPAs na presença de baixas concentrações 

de nutrientes inorgânicos quanto em condições consideradas ótimas de C:N:P (100:10:1). A 

taxa de consumo de HPA e, portanto, a taxa de crescimento de Sphingomonas spp. e 

Mycobacterium não foi limitada pela baixa concentração de nitrogênio e/ou fósforo, que 

ocorre naturalmente na maioria dos solos contaminados. 

Conforme pode ser visto na Tabela 11, não houve limitação de nitrogênio no 

sedimento estudado, no entanto é sugerido o ajuste de fósforo. Segundo Trindade et al. 

(2002) a melhor razão C:N:P para biodegradação de óleo por micro-organismos 

degradadores nativos seria de 100:1,25:1. Os referidos autores conduziram experimentos de 

biodegradação de óleo cru a fim de avaliar a eficiência de remoção de poluentes através da 

adição de micro-organismos degradadores de óleo nativos (M4 - Nocardia nova, M29 - 

Nocardia nova, M31 - Pandoraea sp., M36 - Rhodotorula glutinis). Além disso, investigaram 
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a influência de quatro relações de nutrientes (C:N:P) de 100:1,25:1, 100:5:1, 100:1,25:5 e 

100:5:5 e dois tamanhos de inóculo (106 e 108 UFC/g de solo) sobre as eficiências de 

biodegradação. Os resultados mostraram que razões C:N de 100:10 e 100:5 causaram 

efeitos inibitórios na população de micro-organismos degradadores, e consequentemente, 

na biodegradação. O fósforo apresentou efeitos inibitórios quando foi ajustado na razão C:P 

de 100:5. A melhor eficiência de biodegradação (7,39%) foi obtida pela adição do pool de 

micro-organismos constituído pelas cepas M29 e M36 com o de inóculo de 108 UFC/g de 

solo. 

Ainda, sabe-se que a degradação de matéria orgânica na camada anaeróbia de 

sedimentos se dá principalmente através de sulfato redução (COATES et al., 1997; 

HOLGUIN et al., 2001). Quando o sulfato é reduzido pelas bactérias redutoras de sulfato, 

compostos solúveis de enxofre produzidos (tais como H2S e HS) podem reagir com o ferro, 

reduzindo Fe3+ a Fe2+. A redução de Fe3+ a Fe2+, por sua vez, libera fosfato solúvel, o qual 

se torna disponível para os micro-organismos (HOLGUIN et al., 2001). Sendo assim, a 

disponibilidade de ferro e fósforo, em sedimentos estuarinos, pode depender da atividade de 

bactérias redutoras de sulfato. Tal fenômeno pode ter ocorrido durante o experimento de 

remediação do presente estudo, uma vez que fósforo voltou a ser detectado a partir do dia 

287. 

 

5.2.3 Biodegradação dos HPAs 

 

Os resultados referentes à remoção de hidrocarbonetos poliaromáticos são 

apresentados por meio da análise do somatório dos 16 HPAs prioritários e por meio da 

análise individual de cada composto ao longo do tempo. 

No presente estudo, foi observada redução na concentração de HPAs totais, nas 

amostras de superfície, após 62 dias de experimento, para ambos os tratamentos (Figura 

15), ao passo que, nas amostras de meio e de fundo, observa-se a ocorrência de HPAs em 

concentrações crescentes, indicando a percolação dos contaminantes na coluna de 

sedimento. 

Podem-se notar altas concentrações de HPAs entre os dias 287 e 338 para o 

tratamento ANI nas amostras de meio. Tal fato está relacionado com as concentrações de 

alguns HPAs individuais detectados, conforme será visto nas Figuras 16 a 20. 

Não houve diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos (F= 0,002, p= 

0,957). No entanto, ao comparar as profundidades, as diferenças se tornam significativas 

(AN: F= 32,976, p= 0,000; ANI: F= 31,256, p= 0,000), como pode ser visto na Figura 15. 



 

 

 

Figura 15. Somatório dos 16 hidrocarbonetos poliaromáticos no sedimento ao longo do 
tempo 
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Figura 15. Somatório dos 16 hidrocarbonetos poliaromáticos no sedimento ao longo do 



 

 

Nas Figuras 16 a 20 são apresentadas as concentrações dos HPAs individuais, 

obtidas ao longo do experimento de biorremediação, as quais variaram desde valores 

abaixo do limite de detecção do método utilizado (<0,05 µg/g) até 26,69 µg/g, no caso do 

fenantreno (T45, tratamento de atenuação natural incentivada).

Figura 16. Concentração de

349 dias de tratamento. 

Nas Figuras 16 a 20 são apresentadas as concentrações dos HPAs individuais, 

longo do experimento de biorremediação, as quais variaram desde valores 

abaixo do limite de detecção do método utilizado (<0,05 µg/g) até 26,69 µg/g, no caso do 

fenantreno (T45, tratamento de atenuação natural incentivada). 

Figura 16. Concentração de naftaleno, acenaftileno e acenafteno no sedimento durante os 
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Nas Figuras 16 a 20 são apresentadas as concentrações dos HPAs individuais, 
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abaixo do limite de detecção do método utilizado (<0,05 µg/g) até 26,69 µg/g, no caso do 

 

 

 

naftaleno, acenaftileno e acenafteno no sedimento durante os 



 

 

Figura 17. Concentração de fluoreno, fenantreno, antraceno no sedimento durante os 349 

dias de tratamento. 

Figura 17. Concentração de fluoreno, fenantreno, antraceno no sedimento durante os 349 
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Figura 17. Concentração de fluoreno, fenantreno, antraceno no sedimento durante os 349 



 

 

Figura 18. Concentração de fluoranteno, pireno e benzo(a)antraceno no sedimento durante 

os 349 dias de tratamento. 

Figura 18. Concentração de fluoranteno, pireno e benzo(a)antraceno no sedimento durante 

os 349 dias de tratamento.  
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Figura 18. Concentração de fluoranteno, pireno e benzo(a)antraceno no sedimento durante 



 

 

Figura 19. Concentração de criseno, benzo(b)fluoranteno e benzo(k)fluoranteno no 

sedimento durante os 349 dias 

Figura 19. Concentração de criseno, benzo(b)fluoranteno e benzo(k)fluoranteno no 

sedimento durante os 349 dias de tratamento. 
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Figura 19. Concentração de criseno, benzo(b)fluoranteno e benzo(k)fluoranteno no 



 

 

Figura 20. Concentração de benzo(a)pireno, indeno(1,2,3

e benzo(g,h,i)perileno no sedimento durante os 349 dias de tratamento. 

Figura 20. Concentração de benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-c,d)pireno, dibenzo(a,h)antraceno 

e benzo(g,h,i)perileno no sedimento durante os 349 dias de tratamento. 
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c,d)pireno, dibenzo(a,h)antraceno 

e benzo(g,h,i)perileno no sedimento durante os 349 dias de tratamento.  
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Pode-se afirmar que o naftaleno apresentou uma boa percolação ao longo da coluna 

de sedimento durante os 349 dias. Conforme observado na Tabela 12, este HPA possui 

maior solubilidade em água, o que pode estar relacionado ao fato do mesmo ser detectado 

nas amostras de meio e fundo a partir do 45º dia de estudo (Figura 16). Em todas as 

profundidades, nos dias 287 e 318, o naftaleno apresentou-se abaixo do limite de 

quantificação do método, voltando a ser detectado nas duas últimas coletas. Observa-se 

que acenaftileno e acenafteno tiveram suas concentrações reduzidas, não sendo mais 

detectados nas amostras de fundo, em nenhum dos tratamentos, a partir dos dias 205 e 62 

de coleta, respectivamente (Figura 16). 

Fluoreno foi detectado nas amostras de meio ao longo dos 349 dias de estudo, no 

entanto deixou de ser detectado a partir do dia 287, nas amostras de fundo. Fenantreno e 

antraceno também foram detectados nas amostras de meio ao longo dos 349 dias de estudo 

(figura 17). 

Fluoranteno foi detectado em apenas dois momentos nas amostras de meio (dias 21 

e 338), e em um momento nas amostras de fundo (dia 205). Apesar de fluoranteno e pireno 

possuírem mesmo peso molecular e taxas de solubilidade em água similares (Tabela 9), 

estes HPAs não apresentaram mesmo comportamento durante o experimento, sendo o 

pireno encontrado com maior frequência e em maiores concentrações (Figura 18). 

Benzo(a)antraceno apresentou, na maior parte das coletas, concentrações abaixo do limite 

de quantificação do método, sendo detectado em amostra de fundo no dia 205, no 

tratamento de atenuação natural incentivada (Figura 18). 

Criseno foi detectado nas amostras de fundo nos dias 45 (atenuação natural 

incentivada) e 62 (atenuação natural), na concentração de 0,05 µg/g, demonstrando que 

houve percolação destes HPAs na coluna de sedimento. Benzo(b)fluoranteno foi detectado 

nas amostras de meio ao longo dos 349 dias de estudo. Benzo(k)fluoranteno foi detectado 

nas amostras de meio e fundo, em especial, a partir do dia 287 de estudo (Figura 19). 

Benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-cd)pireno,  dibenzo(a,h)antraceno e 

benzo(g,h,i)perileno também são detectados em amostras de meio e de fundo, 

demonstrando a percolação destes HPAs no sedimento (Figura 20). 

Pode-se observar que as concentrações de todos os HPAs apresentaram oscilações 

significativas, principalmente em amostras de superfície, como o fenantreno (Figura 17), 

pireno (Figura 18) e dibenzo(a,h)antraceno (Figura 20). Tal fato ocorre possivelmente devido 

a processos de aprisionamento e liberação do contaminante do sedimento para a água, 

dificultando a obtenção das eficiências de remoção. Por outro lado, apesar das oscilações, 

nota-se que a distribuição dos HPAs individuais, em geral, mostrou padrões similares entre 

as profundidades. Isto é, as concentrações de HPAs diminuíram nas amostras de superfície, 

ao passo que aumentaram nas amostras de meio, chegando a ser detectadas também no 
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fundo das colunas de sedimento, demonstrando a percolação destes contaminantes ao 

longo da coluna de sedimento. 

Apesar de não haver diferenças estatísticas significativas entre os dados físico-

químicos analisados na água salina e sedimento, foram observadas maiores concentrações 

de HPAs no tratamento ANI, em especial para as amostras de meio de HPAs com 3 a 4 

aneis aromáticos (Figuras 17 a 19). 

Conforme citado anteriormente, o uso de surfactantes visa aumentar a 

biodisponibilidade e, consequentemente, a taxa de degradação de HPAs. Um estudo 

realizado com surfactantes sintéticos demonstrou que, mesmo quando surfactantes estão 

presentes, a taxa de degradação dos HPAs está correlacionada com sua solubilidade em 

água. Além disso, o tamanho e formato dos cristais de HPAs podem alterar suas taxas de 

dissolução e solubilização (TIEHM, 1994). No presente estudo, o aumento observado nas 

concentrações de HPAs com 3 a 4 aneis está relacionado à solubilização do óleo diesel 

provocada pelo biossurfactante utilizado, especialmente entre os dias 111 a 338 de estudo. 

A Tabela 12 apresenta os valores de solubilidade dos 16 HPAs prioritários em água, 

bem como algumas outras propriedades físico-químicas. Observa-se que a solubilidade em 

água diminui com o aumento do número de aneis aromáticos. Além disso, o maior número 

de aneis aumenta a capacidade de sorção em partículas (Kow NAP = 2,3x10³; Kow BGP = 1,0 

x107), levando a uma menor biodegradabilidade e a um maior potencial de acumulação 

(BRÄNDLI et al., 2004). Vale lembrar que o sedimento estuarino utilizado no presente 

experimento foi caracterizado como silte-arenoso. E fenômenos de adsorção são comuns 

em solos de silte, o qual apresenta grande coesão entre suas partículas, mesmo quando 

seco, e porosidade muito pequena (DIAS, 2004). Para melhor entender estes processos de 

aprisionamento e liberação dos HPAs, seriam necessárias análises de sorção do sedimento 

estuarino, ficando isto, como sugestão para estudos futuros. 

Zhang et al. (2010) em experimento visando a remediação de solos contaminados 

por HPAs, também não observaram diferenças entre os oito tratamentos estudados 

[controle, fungos micorrízicos (AM), bactérias degradadoras de HPAs (DB), ramnolipídios 

(RH), AM+DB, AM+RH, DB+RH e AM+DB+RH]. Os autores perceberam que quando 

ramnolipídios foram adicionados sozinhos ao processo a porcentagem de remoção dos 15 

HPAs prioritários em estudo não foi significativa (21,86%). Além disso, no tratamento que 

adotou a adição de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos aromáticos, a contagem foi 

semelhante a do controle, e significativamente inferior ao tratamento com introdução de 

fungos micorrízicos. Segundo os autores, isso poderia ser explicado simplesmente pela 

ausência de micro-organismos degradadores de HPAs no solo. 
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Tabela 12. Propriedades físico-químicas dos 16 HPAs prioritários 

HPA Número 
de aneis 

Peso 
molecular 

(g/mol) 

Solubilidade 
em água 

(mg/L), 25ºC 

Coeficiente de 
partição octanol-

água (Kow) 

Naftaleno 2 128,17 32,00 2,3x10³ 

Acenaftileno 2 152,19 3,93 1,2 x104 

Acenafteno 2 154,21 3,40 2,1x104 

Fluoreno 2 166,22 1,90 1,5 x104 

Fenantreno 3 178,23 1,30 2,9 x104 

Antraceno 3 178,23 0,05 - 0,07 2,8 x104 

Fluoranteno 3 202,25 0,26 3,4 x105 

Pireno 4 202,25 0,14 2,0 x105 

Benzo(a)antraceno 4 228,29 0,01 4,0 x105 

Criseno 4 228,29 0,002 4,0x105 

Benzo(b)fluoranteno 4 252,31 0,0012 4,0x106 

Benzo(k)fluoranteno 4 252,31 0,0055 7,0 x105 

Benzo(a)pireno 5 252,31 0,0038 1,0 x106 

Dibenzo(a,h)antraceno 5 278,35 0,0005 1,0 x106 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 5 276,33 0,062 5,0 x107 

Benzo(g,h,i)perileno 6 276,33 0,00026 1,0 x107 

Fonte: MANOLI; SAMARA, 1999 

 

 

5.2.4 Diversidade de microorganismos 

 

A Figura 21 apresenta os resultados obtidos após a extração de DNA dos 

sedimentos em diferentes profundidades (superfície, meio e fundo) e dias de coleta (T0, 

T111 e T349), para ambos os tratamentos estudados. Dezoito bandas das dezoito amostras 

foram detectadas por eletroforese em gel de agarose. 
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Figura 21. Geis de agarose da extração de DNA de sedimento estuarino. a) T0, b) T111 e T349. Em 
amarelo: atenuação natural, em azul: atenuação natural incentivada, em laranja (M): 1 kb DNA ladder, 
S: superfície, M: meio, F: fundo. 
 

Pode-se observar que as amostras no dia 349 são mais claras que as demais, 

sugerindo que a biomassa presente neste momento é menor em relação aos dias 0 e111 

(Figura 21). Apesar disso, a amplificação do material genético através do uso de primers 

universais para os domínios Bacteria e Archaea foi alcançada com êxito para todas as 

amostras, conforme pode ser observado na Figura 22.  

 

     
Figura 22. Geis de agarose dos produtos de PCR nos tempos 0, 111 e 349, para os domínios: a) 
Bacteria, e b) Archaea. Em amarelo: atenuação natural, em azul: atenuação natural incentivada, em 
laranja (M): 1 kb DNA ladder, S: superfície, M: meio, F: fundo. 

 

  

(a) (b) 

(a) (b) 
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5.2.4.1 DGGE 

 

Na Figura 23, referente ao Domínio Bacteria, foram observadas de uma (coluna AN – 

S111) a sete bandas (colunas AN – M111, ANI – F0 e ANI – F111) entre as amostras 

analisadas, sendo que uma das bandas foi detectada em todas as amostras. O gel de 

DGGE analisado sugere uma baixa diversidade bacteriana nas amostras de superfície (S0, 

S111 e S349) em ambos os tratamentos e tempos de coleta. Isso pode ser justificado pelo 

fato de a comunidade, que não havia tido contato anterior com o óleo diesel, ainda não estar 

adaptada às novas condições a que foi submetida. Nas amostras de meio e de fundo, foi 

observada maior diversidade durante o processo de bioremediação nas coletas 

correspondentes ao T0 e T111 (M0, M111, F0 e F111), para ambos os tratamentos. Para as 

amostras correspondentes ao T349, nota-se a o desaparecimento de algumas bandas. 

Sugere-se que tais bandas representem os organismos eliminados durante o processo, isto 

é, que não tinham capacidade de sobreviver sob as condições ambientais a que foram 

submetidos. Conforme discutido no tópico 5.2.2, talvez as concentrações de nitrogênio (em 

excesso no T349) e fósforo (abaixo da concentração ideal) estivessem atuando como 

fatores interferentes no processo de seleção dos micro-organismos degradadores. 

Observou-se, ainda, uma possível limitação de carbono ao final do experimento (Figura 12). 

Ao relacionar este resultado com os dados de concentração de HPAs (Figuras 15 a 20), 

percebe-se que nas amostras de superfície se encontravam as maiores concentrações de 

HPAs, enquanto as amostras de meio e fundo apresentaram concentrações baixas ou 

inferiores ao limite de detecção do método utilizado. 
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Figura 23. Análise de DGGE das comunidades bacterianas. S: superfície, M: meio, F: fundo, 0: coleta 
no dia 0 (T0), 111: coleta no dia 111 (T111), 349: coleta no dia 349 (T349). 

 
 

Na Figura 24, referente ao Domínio Archaea, observa-se a existência de uma 

comunidade mais diversa que a observada para Bacteria. É possível notar a ocorrência 

entre três (coluna AN – M0) e onze bandas (coluna ANI – M349) em cada amostra 

analisada. Percebe-se a ocorrência de ao menos uma das bandas em todas as amostras, e 

de algumas bandas mais intensas no gel, o que pode representar a presença de alguns 

organismos dominantes. Estes organismos dominantes podem estar bem adaptados e 

desempenhar um importante papel na degradação de HPAs. Neste gel, nota-se ainda a 

mudança na comunidade de arqueias ao longo do tempo, ou seja, a comunidade encontrada 

no T0, menos diversa em todas as profundidades e ambos os tratamentos, não é a mesma 

encontrada no T111 ou no T349, inclusive no que diz respeito à presença de possíveis 

organismos dominantes. Aqui, sugere-se que a ocorrência das bandas no T349 esteja 

relacionada à diminuição do valor de Eh e ao aumento das concentrações de nitrogênio e 

fósforo no sedimento, os quais não parecem ter atuado como fatores limitantes para as 

arqueias. 
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Figura 24. Análise de DGGE das comunidades de arqueias. S: superfície, M: meio, F: fundo, 0: coleta 
no dia 0 (T0), 111: coleta no dia 111 (T111), 349: coleta no dia 349 (T349). 
 

A partir da análise dos géis foram marcados os padrões de bandas de DGGE 

manualmente (Figura 25), pela presença (1) ou ausência (0) de bandas, de forma a gerar 

matrizes binárias. 
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Figura 25. Esquemas das bandas de DGGE para os Domínios (a) Bacteria e (b) Archaea, 
respectivamente. A primeira coluna à esquerda indica o número de bandas distintas encontradas no 
gel. 

(a) 

(b) 
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Em seguida, foi efetuada a análise de similaridade de Dice para as comunidades 

microbianas. As diferenças nos padrões de bandas de Bacteria (Figura 26) e Archaea 

(Figura 27) podem ser observadas nos dendrogramas agrupados pelo método Unweighted 

Pair-Group Method Using Arithmetic Averages (UPGMA). 

 

 
Figura 26. Dendrograma obtido a partir do método hierárquico de agrupamento UPGMA com base na 
similaridade entre as amostras de Bacteria. AN: atenuação natural, ANI: atenuação natural 
incentivada, S: superfície, M: meio, F: fundo, 0: coleta no dia 0 (T0), 111: coleta no dia 111 (T111), 
349: coleta no dia 349 (T349). 

 

Para o domínio Bacteria, a Figura 26 nos mostra que as amostras de atenuação 

natural incentivada, nos dias 0 e 111 agruparam-se entre si com 60% de similaridade para 

superfície (ANI-S0 e ANI-S111), 88% para meio (ANI-M0 e ANI-M111) e 85% para fundo 

(ANI-F0 e ANI-F111). Para atenuação natural, as amostras de meio se agruparam com 92% 

de similaridade (AN-M0 e AN-M111). A maioria das demais amostras está agrupada em dois 

grupos com 50% (AN-S0, AN-S111, AN-S349 e AN-F349) e 66% (AN-M349, AN-S349, AN-

F349 e ANI-M349) de similaridade. Tais dados sugerem diferenças entre as comunidades 

do início e final (T349) do processo de remediação, ocasionado por processo de seleção de 

micro-organismos.  
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Figura 27. Dendrograma obtido a partir do método hierárquico de agrupamento UPGMA com base na 
similaridade entre as amostras de Archaea. AN: atenuação natural, ANI: atenuação natural 
incentivada, S: superfície, M: meio, F: fundo, 0: coleta no dia 0 (T0), 111: coleta no dia 111 (T111), 
349: coleta no dia 349 (T349). 
 

Para o domínio Archaea, a Figura 27 apresenta dois grandes grupos com 

similaridade de 33%: o primeiro formado pelas amostras de superfície e meio nos dias 111 e 

349 de ambos os tratamentos (AN-S111, AN-S349, AN-M349, ANI-S111, ANI-S349, ANI-

M111 e ANI-M349). O segundo grupo é formado pelas demais amostras em estudo, onde as 

amostras de superfície no T0 de ambos os tratamentos (AN-S0 e ANI-S0) se agrupam com 

44% de similaridade; e AN-M0, ANI-M0, ANI-F0, AN-F0, AN-F111, AN-M111, AN-F349, ANI-

F111 e ANI-F349 se agrupam com 59% de similaridade. 

Com base nos resultados apresentados, observa-se que a estrutura das 

comunidades microbianas encontradas no experimento é heterogênea e que a resolução do 

gel de DGGE foi limitada. A inspeção visual aliada à marcação manual da ocorrência das 

bandas pode ser uma fonte de erro para as análises de similaridade, conforme já discutido 

no tópico 3.8.2. Dessa forma, algumas bandas de pouca intensidade ou aquelas que 

estejam muito próximas podem não ter sido marcadas (ZHANG; FANG, 2000).  

De forma geral, as análises de DGGE para os Domínios Bacteria e Archaea 

indicaram que a estrutura da comunidade variou ao longo do tempo, bem como entre as 

diferentes profundidades e tratamentos adotados nas colunas de sedimento estuarino. 

Frequentemente estudos de ecologia microbiana requerem a amostragem em diferentes 

pontos durante um longo período de estudo. Sendo assim, a técnica de DGGE é uma 
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ferramenta que permite o monitoramento do comportamento de uma comunidade após 

mudanças ambientais, uma vez que várias amostras tomadas em diferentes intervalos de 

tempo podem ser analisadas simultaneamente (MUYZER; SMALLA, 1998). Outra vantagem 

do DGGE é possibilitar a excisão das bandas do gel para fins de sequenciamento e 

clonagem (MUYZER; SMALLA, 1998; WATANABE; BAKER, 2000). 

A diversidade microbiana foi monitorada através de DGGE por Liu et al. (2008) em 

um experimento de biorremediação in situ com quatro colunas de solo contaminado com 

óleo diesel. As análises foram conduzidas a cada mudança de estágio (dias 0, 30, 90, 150, 

210, 330) e em diferentes profundidades da coluna (topo e fundo). Os autores observaram 

uma evidente variação na comunidade microbiana entre os diferentes estágios de tempo, 

apesar dos diferentes tratamentos adotados (solo esterilizado, bioaumentação, bioestímulo 

através da adição biossurfactante ramnolipídio, e adição de nutrientes). Observou-se ainda, 

o estabelecimento de comunidade diversificada entre o fundo e a parte superior da coluna 

após 90 dias, mas esta se tornou similar no último dia (330). Esta variação ilustrou como a 

comunidade microbiana pode ser diversa e complexa quando os substratos são suficientes, 

mas podem se tornar menos diversa e simples à medida que os substratos são consumidos. 

Liu et al. (2009) realizaram experimentos com solos contaminado e não contaminado 

a fim de entender o potencial de degradação de hidrocarbonetos nestes solos. Para isso, 

compararam comunidades de bactérias e arqueias de solos livres de contaminação e 

contaminados por óleo através da técnica de DGGE. Os resultados mostraram que as 

estruturas da comunidade bacteriana eram diversas e significativamente diferentes em 

ambos os solos contaminado e não contaminado. A diversidade de arqueias em solo não 

contaminado, por outro lado, era baixa, com apenas uma banda intensa visível. Porém, em 

solo contaminado, a comunidade se mostrou mais complexa. A similaridade entre as 

amostras de solo não contaminado e contaminado para Bacteria e Archaea foi de 57,7% e 

35,5%, respectivamente. Os autores concluíram que ambos os solos eram capazes de 

degradar hidrocarbonetos de petróleo, no entanto, foi sugerindo que a comunidade 

microbiana com maior potencial de degradação de hidrocarbonetos foi a que se estabeleceu 

em solo contaminado. 

Taketani et al. (2010) compararam a dinâmica das comunidades de bactérias e 

arqueias de sedimentos de manguezal provenientes de dois diferentes sistemas estuarinos. 

Um sistema foi submetido a um vazamento de óleo em 2002, enquanto o outro ainda era 

intocado. A hipótese estudada era que, como resultado do contato anterior com este 

poluente, as comunidades microbianas dos manguezais se comportariam de formas 

diferentes quando inoculadas com petróleo. Inicialmente, as análises de PCR-DGGE da 

amostra controle (sem contaminação) apresentaram uma comunidade muito estável ao 



 

 

longo do tempo, tanto para as bactérias quanto para arqueias. Conforme esperado pelos 

autores, a adição de óleo em ambas as amostras de sedimento levaram as comunidades 

(de bactérias e arqueias) a divergi

observado através do surgimento de um pequeno número de bandas inéditas, em resposta 

à poluição por petróleo. A divergência foi maior nas amostras do manguezal primitivo, 

indicando que os filotipos presen

mudanças causadas pelo contato com óleo, enquanto a comunidade primitiva teve que se 

adaptar em resposta ao desafio apresentado pelo petróleo.
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Figura 29. Imagens de FISH proveniente do tratamento de atenuação natural incentivada
À esquerda, coloração com DAPI (excitação = 385
(coloração Cy3; excitação = 530
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Através da análise das Figuras 28 e 29, pode

artefatos (partículas de solo) e uma baixa densidade bacteriana. A presença de significativo 

sinal de fundo dificultou a contagem, sendo assim, a análise

qualitativa para avaliação da ocorrência de micro

domínio Bacteria. 

Não se obteve êxito durante a hibridação das amostras para o domínio 

Embora estudo anterior tenha sugerido que a diver

manguezal seja relativamente alta e composta por uma mistura de organismos encontrados 

em ambientes marinhos, terrestres e de água doce (YAN et al., 2006), no presente estudo 

sugere-se que os interferentes presentes na amostra 

da membrana celular das arqueias tenha dificultado a análise.

A técnica de FISH tem sido usada para identificar e quantificar comunidades 

microbianas em solos e sedimentos (LLOBET

ROGERS et al., 2007a), no entanto a eficácia da detecção de células

amplamente.  Condições metodológicas, como o tipo de fluoróforo e as condições de 
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A técnica de FISH tem sido usada para identificar e quantificar comunidades 

microbianas em solos e sedimentos (LLOBET-BROSSA et al., 1998; GAO et al., 2005; 

ROGERS et al., 2007a), no entanto a eficácia da detecção de células
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estringência da reação, e componentes ambientais, tais como o tipo de ecossistema e do 

grupo filogenético dominante parece influenciar o sucesso da técnica (BOUVIER; del 

GIORGIO, 2003). Além disso, a detecção dos fluoróforos utilizados também é influenciada 

por ligações não específicas e pela autofluorescência de células e material circundante 

(AMANN et al., 1995), e pelo baixo conteúdo de RNAr celular, o que provavelmente torna 

muitos micro-organismos presentes nos sedimentos indetectáveis por FISH (AMANN et al, 

1995; ISHII et al., 2004). Nesse caso, se recomenda o uso de CARD-FISH (Catalyzed 

Reporter Deposition Fluorescence in situ Hybridization) para trabalhos futuros, uma vez que 

esta técnica é mais sensível, melhorando o limite de detecção do ensaio (BOBROW et al., 

1989). CARD-FISH pode ainda ser atraente para os pesquisadores porque um número 

crescente de sondas de oligonucleotídeos bem testados está disponível para diferentes 

ambientes marinhos e o desenho de novas sondas é relativamente simples. Adicionalmente, 

existem protocolos para a conjugação de tiramina com corantes fluorescentes bem 

estabelecidos a custos acessíveis (PERNTHALER et al., 2002). 

Protocolos de FISH e CARD-FISH foram comparados utilizando sondas EUB(IIII) 

marcadas com HRP e Cy3 (ISHII et al., 2004). A contagem com ambos os métodos foram 

comparáveis nas camadas superiores do sedimento em estudo (2-3 cm de profundidade), 

mas as frequências de detecção foram mais de duas vezes maior com CARD-FISH na 

camada mais profunda (35-40 cm de profundidade). Desta forma, os autores do estudo 

concluíram que com o pré-tratamento adequado das amostras e um protocolo CARD-FISH 

melhorado, populações microbianas, incluindo Archaea, podem ser detectadas em camadas 

de sedimentos de superfície e de profundidade, mesmo em baixa abundância. 

Eickhorst e Tippkötter (2008) obtiveram baixas taxas de detecção de FISH usando 

sondas mono rotuladas, uma vez que estas foram afetadas pela autofluorescência, em 

especial, dos solos argilosos. Ou ainda, o conteúdo de RNAr nas células-alvo poderia ter 

sido muito baixo para a detecção por FISH devido às variações na atividade fisiológica dos 

micro-organismos do solo. Para compensar a insuficiente detecção das sondas mono 

rotuladas pela técnica de FISH, os autores aplicaram CARD-FISH para investigar seis 

diferentes solos (provenientes do cultivo de cevada, centeio e trigo, localizados na 

Alemanha, e três solos de diferentes locais com cultivos de arroz, na China). Dessa forma, 

os autores obtiveram um aumento de 30% nas taxas de detecção em todos os solos 

investigados, uma vez que as células coradas foram facilmente distinguíveis da 

autofluorescência de fundo devido à (i) alta intensidade de sinal da tiramina usada para o 

procedimento de CARD-FISH e (ii) da excitação de filtros duplos usando corantes 

fluoresceína. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Foi observada a redução da concentração de HPAs totais nas amostras de superfície 

para ambos os tratamentos, ao passo que, nas amostras de meio e de fundo, observou-se a 

ocorrência de HPAs em concentrações crescentes, indicando a percolação dos 

contaminantes na coluna de sedimento. 

A maioria dos HPAs individuais apresentou oscilações em suas concentrações, 

especialmente nas amostras de superfície, possivelmente devido a processos de 

aprisionamento e liberação do contaminante do sedimento, dificultando a obtenção das 

eficiências de remoção. 

Para o tratamento de atenuação natural incentivada, o uso de biossurfactante 

ramnolipídio favoreceu a solubilização do óleo diesel, tornando os HPAs com 3 a 4 aneis 

aromáticos biodisponíveis, em especial nas amostras de meio entre os dias 111 a 338. 

A análise dos geis de DGGE para os Domínios Bacteria e Archaea indicou que a 

estrutura da comunidade variou entre os tratamentos adotados, bem como ao longo do 

tempo e nas diferentes profundidades estudadas. De maneira geral, a diversidade 

microbiana aumentou com a profundidade e com o tempo. O desaparecimento de algumas 

bandas durante o processo de biorremediação sugere a seleção de micro-organismos, os 

quais não tinham a capacidade de sobreviver sob as condições ambientais a que foram 

submetidas. Por outro lado, a ocorrência de bandas mais intensas sugere a presença de 

organismos adaptados e que podem ter desempenhado um papel importante na degradação 

do óleo diesel. 

A análise dos dendrogramas obtidos a partir do método UPGMA sugere que, assim 

como ocorrido nos dados físico-químicos, não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos aplicados também no que diz respeito às comunidades microbianas. 

Através da técnica de FISH verificou-se uma baixa densidade bacteriana nas 

amostras de sedimento em estudo. Não foi possível visualizar micro-organismos do domínio 

Archaea. A presença de artefatos, aliadas a ligações não específicas com material 

circundante, ou um baixo conteúdo de RNAr celular, entre outros fatores, podem ter sido a 

causa pelo qual não foram obtidos os resultados esperados. Desta forma, torna-se 

necessário o uso de uma técnica mais sensível, tal como CARD-FISH. 
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7. SUGESTÕES 

 

É preciso ampliar os estudos para testar as limitações inerentes da biorremediação 

em ambientes contaminados com HPAs e explorar o potencial das comunidades 

microbianas em metabolizar HPAs. Além disso, é necessário desenvolver tecnologias de 

remediação anaeróbias, as quais poderão ser aplicadas para corrigir áreas de subsuperfície 

contaminadas com HPAs. Desta forma, o presente estudo sugere: 

 

• Testar novas concentrações de biossurfactantes (25, 50, 100, 150, 200 e 250 mg/L); 

• Monitorar parâmetros como óleos e graxas e sulfato no sedimento; 

• Realizar análises de sorção; 

• Realizar o sequenciamento e posterior identificação de micro-organismos através de 

buscas em bancos de dados; 

• Testar novos protocolos de hibridização in situ fluorescente (PERNTHALER et al., 

2002; ISHII et al., 2004). 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Protocolo para preparo das soluções 

 

Tampão PBS 1X 

 

Sais e Reagentes Quantidades 

Cloreto de sódio (NaCl) 

Cloreto de potássio (KCl) 

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 

Água ultrapurificada 

8 g 

0,2 g 

1,44 g 

0,24 g 

q.s.p. 1000 mL 
               Fonte: SAMBROOK et al. (1989) 

 

Os sais e reagentes foram dissolvidos na ordem apresentada, em 800 ml de água 

ultrapurificada. Em seguida o pH foi ajustado para 7,4 com HCl, e o volume foi acertado para 

1000 ml. A solução foi autoclavada durante 20 minutos à 1 atm e armazenada em 

temperatura ambiente. 

 

 

Solução tampão TAE 50X 

 

 

 

 

 

 
         Fonte:SAMBROOK et al. (1989) 

 

Primeiramente foram preparados 100 mL de solução EDTA usando-se 18,61 g do 

sal. O pH foi acertado para 8,0 com NaOH concentrado e a solução foi autoclavada durante 

20 minutos à 1 atm. 

Para preparo da solução TAE, os sais e reagentes foram dissolvidos na ordem 

apresentada. O volume foi acertado para 1000 ml e a solução foi armazenada sob 

refrigeração em frasco âmbar. 

 

Sais e Reagentes Quantidades Concentração final 

Tris Base 

Ácido acético glacial 

EDTA 0,5M pH = 8,0 

Água ultrapurificada 

242 g 

57,1 mL 

100 mL 

q.s.p. 1000 mL 

2 M 

1 M 

50 mM 
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Solução de acrilamida/bis-acrilamida 40% 

 

Sais e Reagentes Quantidades 

Acrilamida  

Bis-acrilamida  

Água ultrapurificada 

38,93 g 

1,07 g 

q.s.p. 100 mL 

 

A acrilamida foi dissolvida em 30 mL de água ultrapurificada. A bis-acrilamida foi 

acrescentada aos poucos, e o volume completado com água ultrapurificada. A solução foi 

filtrada em membrana de 0,45 µm e estocada a 4°C em frasco âmbar. 

 

 

Solução 0% desnaturante - gel de acrilamida 6% 

 

Reagentes Quantidades 

Solução de acrilamida/bis-acrilamida 40% 

Tampão TAE 50x 

Água ultrapurificada 

15 mL 

2 mL 

q.s.p. 100 mL 

 

A solução foi filtrada em membrana de 0,45 µm e estocada a 4°C em frasco âmbar. 

 
 

Solução 100% desnaturante - gel de acrilamida 6% 

 

Reagentes Quantidades 

Solução de acrilamida/bis-acrilamida 40% 

Tampão TAE 50x 

Formamida deionizada 

Uréia 

Água  

15 mL 

2 mL 

40 ml 

42 g 

q.s.p. 100 mL 

 

A solução foi filtrada em membrana de 0,45 µm e estocada a 4°C em frasco âmbar. 
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Solução de Persulfato de Amônio 10% 

 

Sais e Reagentes Quantidades 

Persulfato de amônio 

Água ultrapurificada 

0,1 g 

q.s.p. 1 mL 

 

Estocar no escuro a -20°C por cerca de 1 semana. 

 

 

Solução tampão de amostra 2X 

 

Reagentes Quantidade Concentração Final 

Azul de bromofenol 2% 

Xileno cianol 2% 

Glicerol 100% 

Água ultrapurificada  

0,25 mL 

0,25 mL 

7,0 mL 

q.s.p. 10 mL 

0,05% 

0,05% 

70% 

 

Estocar a temperatura ambiente. 

 

 

Gel de agarose 

 

• Gel de agarose 1% - para verificar a integridade e a concentração do DNA extraído. 

• Gel de agarose 2% - para verificar o resultado da amplificação por PCR. 

 

Pesar 0,5 g ou 1,0 g de agarose, conforme for desejado. Acertar o volume para 50 ml 

com solução tampão TAE 1X. Dissolver a solução de agarose no microondas, esperar 

alguns minutos para esfriar e despejar o gel na cuba de eletroforese. Em seguida colocar o 

pente, para formar os poços. 
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Anexo II – Protocolo de extração de DNA: PowerSoil
TM

 DNA Isolation Kit (modificado) 

 

1. Adicionar 0,25 g de amostra de solo nos tubos PowerBead fornecidos. 

2. Usar vótex gentilmente para misturar. 

3. Verificar a solução C1. Se houver precipitado, aquecer a solução a 60°C até dissolve-lo.  

4. Adicionar 60 µl da solução C1 e inverter várias vezes. 

5. Usar o MO BIO Vortex mais o adaptador para prender os tubos horizontalmente na 
velocidade máxima por 5 minutos. 

6. Certifique-se que os tubos PowerBead girem livremente sem atrito. Centrifugue os tubos a 
10000 g por 30 segundos à temperatura ambiente. 

7. Transferir o sobrenadante para um tudo de 2 ml limpo. 

8. Adicionar 250 µl da solução C2 e vortex por 5 segundos. Incubar a 4°C por 5 minutos. 

9. Centrifugue os tubos em temperatura ambiente por 1 minuto a 10000 g. 

10. Evitando o pellet, transferir até 600 µl do sobrenadante para um tubo de 2 ml limpo. 

11. Adicionar 200 µl da solução C3 e agite em vórtex brevemente. Incubar a 4°C por 5 
minutos. 

12. Centrifugue os tubos em temperatura ambiente por 1 minuto a 10000 g. 

13. Evitando o pellet, transferir até 750 µl do sobrenadante para um tubo de 2 ml 
limpo. 

14. Adicionar 1200 µl da solução C4 ao sobrenadante e vórtex por 5 segundos. 

15. Transferir cerca de 675 µl para um Spin Filter e centrifugar a 10000 g por 1 minuto à 
temperatura ambiente. Descarte o líquido do tubo e adicione 675 µl restantres do 
sobrenadante no Spin Filter. Centrifugar a 10000 g por 1 minuto à temperatura ambiente. 
Coloque o restante do sobrenadante no Spin Filter e centrifugue a 10000 g por 1 minuto à 
temperatura ambiente. Nota: um total de três ciclos para cada amostra processada são 
obrigatórios. 

16. Adicionar 500 µl da solução C5 e centrifugar à temperatura ambiente por 30 segundos a 
10000 g. 

17. Rejeitar o líquido do tubo. 

18. Centrifugar novamente à temperatura ambiente por 1 minuto a 10000 g. 

19. Cuidadosamente coloque o Spin Filter em um tubo de 2 ml limpo. Evite qualquer contato 
do filtro com a solução C5. 

20. Adicionar 100 µl da solução C6 no centro da membrana branca.  

21. Centrifugar em temperatura ambiente por 30 segundos a 10000 g. 

22. Descarte o Spin Filter. O DNA no tubo está pronto para qualquer aplicação. 
Recomendamos armazenar o DNA congelado (-20° a -80°C). 

 


