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RESUMO 
 

Os derramamentos de petróleo e de seus derivados causam danos consideráveis 

ao meio ambiente, estimulando o desenvolvimento de tecnologias para a recuperação de 

áreas contaminadas. O terminal portuário de Suape-PE tornou-se um dos mais 

importantes da América do Sul, movimentando vários petroderivados incluindo o óleo 

Diesel. Isto motivou a obtenção de um consórcio microbiano e o estudo do 

espalhamento do óleo Diesel em amostras de areia coletadas na praia de Suape. O 

enriquecimento da areia com o poluente permitiu a obtenção de um consórcio 

microbiano que foi utilizado nos experimentos em frascos agitados e em biorreator. Os 

resultados obtidos nesses dois processos mostraram que, o primeiro sistema, alcançou a 

densidade populacional de108 UFC/mL enquanto que, no segundo sistema, foi de  

109  UFC/mL. As melhores condições de aeração e agitação do biorreator favoreceram 

uma maior disponibilidade de oxigênio, possibilitando um maior consumo do poluente 

pelos microrganismos. Verificou-se que o comportamento do pH foi semelhante em 

ambos os sistemas, decrescendo de 7,0 para 4,0. Isto nos leva a concluir que houve 

formação de ácidos orgânicos. Os valores da tensão superficial decresceram de 60mN/m 

para 30mN/m, revelando formação de substâncias tensoativas. Do consórcio microbiano 

foram isolados dez microrganismos, dos quais oito são bactérias pertencentes aos 

gêneros Pseudomonas sp. e  Bacillus sp. e duas espécies de leveduras, Candida 

tropicalis e Candida lodderae. Os cromatogramas obtidos nos experimentos com e sem 

inoculação evidenciaram que o consórcio foi capaz de consumir a maior parte do 

poluente em vinte dias. Os resultados dos ensaios do espalhamento do óleo na areia 

sugerem um modelo matemático semelhante à equação de  Langmuir.   

 

Palavras Chaves: consórcio microbiano, óleo Diesel, biodegradação, areia de 

praia, modelo de Langmuir 
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ABSTRACT 

 
Spills of petroleum and its derivatives may damage to environments generating 

public concern and pressing for satisfactory and rapid solutions. The Suape Terminal is 

becoming one of most important harbour in the South American continent due to its 

strategic location in the international maritime routes.  Receiving several oil derivatives 

including Diesel oil. This motivated the isolation of a microbial consortium and the 

study of oil spreading in Suape beach sand samples. The sand enrichment with Diesel 

oil allowed the isolation of a microbial consortium, which was used in the experiments 

using shaken flasks and bioreactor. The results showed that the first system reached a 

population density of  108 CFU/ml and the second system attained 109 CFU/ml. The 

best conditions of aeration and stirring prevailing in the bioreactor favoured the oxygen 

dispersion and increase the Diesel consumption by the microorganisms. It was also 

observed that the pH behaviour was similar in both systems and the pH decreased from 

7.0 to 4.0.This leads to the conclusion that acid formation did occurs. The superficial 

tension values decreased from 60 mN/m to 30 mN/m revealing the formation of 

surfactants.  From the microbial consortium ten microorganisms were isolated: eight 

bacteria, Pseudomonas sp. e  Bacillus sp. and two yeasts, Candida tropicalis e Candida 

lodderae. The chromatogram from the experiments with and without inoculation 

evidenced that the microbial consortium was able to degrade most of the Diesel in 

twenty days. The results of the Diesel spreading assays suggested a model similar to 

that proposed by Langmuir. 

 

Key Words: microbial consortium, Diesel oil, biodegradation, beach sand, 

Langmuir’s model 
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1 INTRODUÇÃO  
 
1.1 CONDIRAÇÕES GERAIS 
 

Os primeiros registros históricos sobre a utilização do petróleo datam dos 

primórdios da civilização para fins medicinais, bélico, de  pavimentação de estradas e 

de impermeabilização. A moderna era do petróleo teve início em 1859, quando foi 

perfurado, no oeste da Pensylvania-EUA, o primeiro poço com 20 m de profundidade, 

utilizando uma máquina perfuratriz. No entanto, a grande revolução da indústria do 

petróleo ocorreu com a invenção dos motores de combustão à gasolina e a Diesel, 

fazendo com que os outros derivados encontrassem, também, aplicação (TAIOLI, 

2000). 

O setor de petróleo movimenta trilhões de dólares e constitui a principal fonte de 

energética, sendo responsável pela geração de 40% de toda energia no mundo. Seus 

derivados têm grande aplicação não só na geração de energia como também na indústria 

petroquímica. No Brasil, o óleo Diesel é o derivado mais consumido, correspondendo a 

34% do total. Atualmente, o Brasil vive um momento de crescimento econômico ligado 

a esse setor e tem despertado uma preocupação da sociedade com os impactos 

ambientais causados pelos derramamentos de óleo decorrentes de atividades 

operacionais como extração, transporte e armazenamento (SHARLAND, 2001). 

Anualmente, cerca de 1.800.000 toneladas de óleo são lançados nos oceanos que, 

além de poluírem as águas, muitas vezes, atingem as praias, contaminando também os 

solos que, dependendo da região, camadas profundas de areia podem ser contaminadas 

(BICCA, 1999; BURNS et al., 2000).  

De acordo com EZRA, et al. (2000), os vazamentos nos sistemas de 

armazenamento ou transporte de derivados de petróleo para outros navios, apesar dos 

avanços referentes à segurança operacional, a freqüência de acidentes ainda permanece 

alta, tornando os ambientes, marinho e litorâneo, vulneráveis à poluição por estes 

produtos.  

Os litorais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os mais agredidos por 

esse tipo de poluição devido à grande concentração demográfica e industrial, exigindo-

se grande número de desembarques de petróleo e/ou de seus derivados 

(AMBICENTER, 2002). A alta demanda de derivados de petróleo e a produção 

insuficiente, faz com que o Nordeste seja um grande importador, como no resto do país, 
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de óleo Diesel e GLP. Recentemente, com o fim do monopólio da Petrobrás, foi 

concretizada a primeira importação privada do País, descarregando no porto de Suape 

19.500 m3 de óleo Diesel. Após junho deste ano, movimentará 120.000 m3 deste 

combustível e pretende ampliar esse volume com relação aos patamares atuais 

(UNICAMP, 2002). 

O terminal portuário de Suape é um dos mais importantes do continente sul-

americano, localizando-se numa área de grande potencial turístico, ecológico e histórico 

e as praias adjacentes estão voltadas para o turismo e veraneio. A movimentação de 

derivados de petróleo, especialmente óleo Diesel, cria uma situação de risco, 

envolvendo a possibilidade de contaminação dessas áreas. A ocorrência de poluição, 

decorrente da grande movimentação deste derivado, causará um impacto negativo na 

região, a qual possui diversas atividades econômicas baseadas na pesca e no turismo. 

Este fato impulsiona e justifica o estudo de medidas de mitigação de impactos 

ambientais. Dentre estas medidas, destaca-se a biorremediação, que consiste em utilizar 

microrganismos para eliminação de poluentes em ambientes terrestres e aquáticos. 

Trata-se de uma providência que deve ser tomada, concomitantemente, com outras 

medidas de natureza físico-química.  

O presente trabalho focaliza o ambiente da praia de Suape, devido à sua grande 

vulnerabilidade à ação dos poluentes movimentados pelo terminal portuário, caso ocorra 

derramamento de óleo Diesel, e tem como objetivos gerais: 

 Estudo da biodegradabilidade do óleo Diesel por microrganismos nativos 

da areia. 

 Propor um modelo matemático para predizer a profundidade do 

espalhamento do óleo Diesel em areia de praia  

e como objetivos específicos: 

 Testar a biodegradabilidade do óleo Diesel pela microbiota nativa em 

frascos agitados, procedendo, inicialmente, a técnica do enriquecimento.  

 Avaliar a capacidade biodegradadora de consórcio microbiano em 

biorreator.  

 Acompanhar o espalhamento do óleo Diesel na areia in natura e em 

diversas granulometrias.  
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 Desta forma, esta dissertação poderá contribuir, com informações valiosas, em 

futuros trabalhos que visem o desenvolvimento de um protocolo de biorremediação para 

a área estudada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 DERRAMAMENTO DE ÓLEO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 Quando o óleo é derramado no mar, forma-se uma película na superfície que 

sofre uma série de transformações física, química e biológica, podendo contribuir para 

alterar as propriedades, o comportamento e a toxicidade. Estas transformações 

compreendem: espalhamento, evaporação, emulsificação, dissolução, fotoxidação e 

biodegradação (BOHEM et al., 1982; GARRET et al., 1998). 

De acordo com FINGAS (1997), a evaporação dos constituintes mais voláteis é 

o fenômeno mais significativo porque, em poucos dias, as frações mais leves podem 

reduzir seu volume inicial em até 75%, os óleos médio em torno de 40 %, enquanto que 

os óleos pesados sofrem redução de apenas 5%. 

A dissolução do óleo corresponde a menos de 1% devido à presença de uma 

pequena quantidade de componentes solúveis em água, porém a fotoxidação aumenta a 

sua solubilidade por causa da formação de compostos oxigenados. Outra parte do óleo é 

biodegradada por várias espécies de algas, bactérias e fungos, dependendo de fatores, 

relacionados à atividade microbiana, como temperatura, concentração de oxigênio 

dissolvido, nitrogênio e fósforo. A emulsificação das gotas promove uma maior 

disponibilidade de oxigênio para os microrganismos. Por outro lado, as correntes 

marinhas, os ventos e as marés, aliada a condições ambientais favoráveis, provocam 

distorções da mancha de óleo, fragmentando-a e espalhando-a por uma área ainda maior 

(KOROTENKO et al., 2000). 

 No solo, a atenuação do poluente ocorre mediante vários processos naturais os 

quais controlam os escoamentos em meios porosos. A intensidade e o grau de atenuação 

variam em função do tipo, do volume derramado e das propriedades físico-químicas do 

poluente (solubilidade, densidade relativa, viscosidade, etc.), como também da 

granulometria, da compactação, da capacidade de retenção e da composição química do 

solo (KIELY, 1996). 

A poluição, provocada por derramamento de óleo, causa danos ao meio 

ambiente e os seus efeitos geram preocupações, de ordem pública, que visam soluções 

rápidas e eficazes. O naufrágio do navio petroleiro Torrey Canyon, em 1967, no Canal 

da Mancha, focalizou este tipo de poluição e diversos estudos foram iniciados com o 
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objetivo de verificar as suas conseqüências. O incidente ocorrido com o navio Exxon 

Valdez, em 1989, o qual despejou 40.000 toneladas de óleo cru na região costeira do 

Alaska, gerou uma rediscussão do problema, sendo um dos desastres ecológicos mais 

citados devido ao grande aporte deste material à natureza, causando a morte de centenas 

de animais e vegetais (ROSATO, 1998). 

Segundo DELILLE, (1998) as principais conseqüências, a nível ambiental e 

sócio-econômico, dos vazamentos de óleo são: 
 

a) Redução da oxigenação resultante do processo biológico de degradação do óleo e da 

proliferação de decompositores. O oxigênio não é suprido em decorrência de dois 

fatores: 

 o óleo forma uma película que não permite a entrada de luz na água, impedindo 

o desenvolvimento dos seres vivos fotossintéticos; 

 a película superficial reduz a difusão de oxigênio através da interface ar-água. 

b) Redução de nutrientes essenciais, tais como: nitratos e fosfatos, por decompositores 

que encontram no óleo uma grande fonte de carbono. 

c) Aumento dos microrganismos heterotróficos em detrimento dos autotróficos, visto 

que estes últimos não resistem à escassez de luminosidade, de oxigênio e de 

nutrientes e acabam morrendo. 

d) Os peixes desaparecem nas zonas atingidas e a pesca fica suspensa durante algum 

tempo. 

e) Ingerindo grande quantidade de substâncias tóxicas, os moluscos acabam morrendo, 

tornando-se impróprios para consumo humano e, conseqüentemente, acarretando 

prejuízos para as pessoas que vivem da sua comercialização. 

f) Prejuízos para o setor hoteleiro e a nível turístico, quando são atingidas as praias. 

g) O cheiro intenso de óleo provoca indisposição na população. 

h) Prejuízos para as companhias petrolíferas. 

i)  Dependendo do solo, camadas profundas de areia podem ser contaminadas e a 

remoção do poluente pode onerar o custo total do processo com o risco de contaminar 

áreas não afetadas pelo impacto ambiental (BURNS et al., 2000).   

De acordo com o art. 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nª 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998): Causar poluição, de qualquer natureza, em níveis tais que resultem 

ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora, causa pena de reclusão de um a quatro 

 



Capítulo 2 – Revisão da literatura 
________________________________________________________________________________ 

8

anos e multa. A lei diz, também, que a pena será ampliada de quatro para cinco anos, se 

o crime ambiental causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade e o uso público de praias 

(MADANAR, 2002).  

Um dos acidentes ocorridos no Brasil que merece destaque, após o 

derramamento de Petróleo na Baía de Guanabara em janeiro de 2000, ocorreu no 

Paraná, em fevereiro de 2001, com o vazamento de 50 mil litros de óleo Diesel. A 

ruptura do oleoduto que ligava o porto de Paranaguá à Refinaria Vargas em Araucária, 

região metropolitana de Curitiba, provocou graves danos ambientais. De acordo com o 

relatório de impacto ambiental feito pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), ocorreu 

contaminação do poluente em quatro rios: do Meio, Sagrado, dos Neves e 

Nhundiaquara, acarretando morte de peixes de várias espécies e comprometimento de 

outros organismos marinhos. Os rios afetados eram considerados de classe 1, pela boa 

qualidade de suas águas, os quais que serviam ao abastecimento público sem a 

necessidade de tratamento. Além de pagar uma multa de R$ 150 milhões, houve 

suspensão de licenciamento de novo projeto da Petrobrás no Estado (AMBICENTER, 

2002).  

A divulgação, por qualquer meio de comunicação, dá condições para que a 

população avalie e compare os danos ambientais cometidos pelas empresas, além de 

despertar a consciência ecológica. Este fato interfere na imagem que a sociedade tem 

dos órgãos ambientais e das empresas envolvidas, conduzindo-as  a prevenir o impacto 

ambiental de forma a obter uma vantagem competitiva e um diferencial no mercado. 

Isto contribui para o desenvolvimento de alternativas que reduzem esses efeitos e 

recuperam as áreas poluídas (WEBB, 1992). 

 

2.2 MÉTODOS NÃO BIOLÓGICOS UTILIZADOS PARA A LIMPEZA DE 

ÁREAS POLUÍDAS POR ÓLEO  
 

As primeiras providências tomadas para atenuar o dano ambiental, consistem na 

remoção mecânica e físico-química do material oleoso do ambiente marinho e de áreas 

costeiras. Os métodos mecânicos mais utilizados, em ambientes marinhos são as 

barreiras mecânicas para contenção da mancha de óleo e barcos dotados de bombas 

recuperadoras de óleo. Dentre os métodos químicos, os surfactantes são os mais 

aplicados para emulsionar a mancha de óleo, aumentando a recuperação do mesmo. Por 
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outro lado, os surfactantes aumentam a dissolução do óleo na água, afetando a biota 

bentônica e o corpo d’água Materiais absorventes, como borracha, cortiça, etc., são 

usados em ambientes marinhos e costeiros. (NORDVIK et al., 1996). 

A coleta manual do óleo, com auxílio de baldes e pás, é utilizada para a remoção 

física do óleo nas areias das praias, seguida de lavagens porém os meios mecânicos de 

remoção não são, totalmente, eficazes e permitem o acúmulo nas áreas atingidas pelo 

derramamento (BURNS et al., 2000). 

O sistema por extração de vapor (SEV) tem sido bastante utilizado para remover 

compostos orgânicos voláteis e semivoláteis. Esta técnica consiste em retirar o 

contaminante, introduzindo poços de injeção de ar no sítio poluído. As limitações desta 

técnica, em geral, são as seguintes: volatilidade dos compostos, permeabilidade do solo, 

necessidade de tratamento dos gases de exaustão, o que pode elevar o custo do processo. 

Entretanto, muito desses compostos são biodegradáveis e o SEV através do 

fornecimento adequado de ar, pode favorecer a biodegradação. Os custos variam em 

torno de US$11/ton a US$162/ton de solo (OLIVEIRA NETO et al., 1998).  

A incineração é um processo térmico que pode ser aplicado para eliminar todos 

os compostos orgânicos e inorgânicos, porém, os custos energéticos são elevados. Os 

equipamentos para a queima dos resíduos, a confecção de sistemas de filtração para 

obedecer às normas legais, a fim de enquadrar os gases emitidos dentro dos limites 

estabelecidos, pode onerar bastante o processo. Para dar uma idéia, de custo, a 

incineração móvel é da ordem de US$ 150-400/ton de solo (OLIVEIRA, 2001).  

 

2.3 BIORREMEDIAÇÃO  
 

Dentre as novas estratégias, a biorremediação surge como a menos agressiva  ao 

meio ambiente e a mais adequada para a manutenção do equilíbrio ecológico (SEMPLE 

et al.,  2001). Esta tecnologia tornou-se bastante empregada na recuperação de áreas 

poluídas por substâncias biodegradáveis e tem boa aceitação pela opinião pública, tendo 

sido aprovada por órgãos regulamentadores de meio ambiente, como a Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental do Canadá e 

de vários outros países. Sendo, economicamente, viável, devido aos baixos custos 

energéticos necessários para as transformações bioquímicas, conduzidas por diversas 

espécies microbianas capazes de minimizar ou eliminar o impacto dos contaminantes no 

meio ambiente (LIN et al., 1996).  

 



Capítulo 2 – Revisão da literatura 
________________________________________________________________________________ 

10

De acordo com SMITH, (1996), as vantagens e desvantagens da biorremediação 

de óleo são as seguintes:  

 

VANTAGENS 
 

 Técnica relativamente simples, 

 Custo relativamente baixo, 

 A total mineralização resulta na eliminação permanente dos contaminantes, 

 O mecanismo biológico evita o risco associado com resíduos sintéticos perigosos. 

 

DESVANTAGENS 
 

 Muitos compostos orgânicos são resistentes à biodegradação, 

 Pode ser lenta quando comparada com métodos físico-químicos de limpeza, 

 Envolve a adição de nutrientes e dispersantes químicos; passíveis fontes de 

contaminação ambiental, 

 Concentração tóxica do poluente e a presença de metais pesados podem inibir a 

atividade microbiana. 

Nos Estados Unidos, a biorremediação ocupa o segundo lugar entre as 

tecnologias emergentes de tratamento ambiental (LIN et al., 1996). WALTER & 

CRAWFORD (1997) acrescentam que a biorremediação pode ser combinada com 

outras tecnologias. A escolha do processo mais adequado depende do objetivo a ser 

alcançado, das características físico-químicas dos poluentes, das condições ambientais 

existentes, dos equipamentos necessários e do custo econômico. Os referidos autores 

apontaram como critérios para a escolha de uma tecnologia específica de 

biorremediação, os seguintes  fatores:  
 

 Tipo de microrganismos existente no local, 

 As condições do local e a toxicidade dos poluentes, 

 Tipos e quantidades de hidrocarbonetos presentes no solo, 

 Volume do material a ser tratado, 

 Tempo e custo para a utilização da tecnologia, 

 Futuro uso do local e outros. 
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Segundo OLIVEIRA NETO et al. (1998), o trabalho de manutenção desta 

tecnologia pode ser de custo elevado, especialmente, para tratamentos de longos 

períodos, não sendo adequada para aqüíferos com baixa permeabilidade que não 

permitem a circulação satisfatória de nutrientes. Os efeitos em longo prazo são 

desconhecidos e uma equipe multidisciplinar é exigida para interagir com fatores 

hidrogeológicos, geoquímicos, microbiológicos, entre outros.  

A biorremediação pode ser classificada de duas maneiras: in situ e ex situ. A 

aplicação in situ envolve o tratamento do poluente no local onde ocorreu a 

contaminação, enquanto que o tratamento ex situ exige a remoção física do material 

contaminado para outra área para fins de tratamento. A biorremediação pode ser 

realizada seguindo duas técnicas: o bioestímulo e o bioaumento (BOOPATHY, 2000).  

O bioestímulo consiste na  adição de nutrientes ou mudanças das condições in 

situ que limitam a degradação do contaminante pela microbiota nativa, de modo a 

estimular a atividade metabólica dos microrganismos com potencialidade para degradar 

o poluente. Estas limitações são, freqüentemente, causadas por baixas concentrações de 

oxigênio e de nutrientes (ex. nitrogênio e fósforo). A vantagem desta técnica consiste na 

aplicação de microrganismos já adaptados as condições climáticas do local, o que pode 

conduzir ao sucesso do tratamento (MATHEW et al., 1999).  

As populações nativas de um determinado local podem não ser eficazes na 

degradação de uma elevada diversidade de compostos, presentes no meio ambiente. É 

possível, proporcionar um aumento no processo de biodegradação pela adição de 

consórcios microbianos, culturas puras ou espécies geneticamente modificadas, para 

que ocorra a degradação que os microrganismos nativos não foram capazes de realizar. 

A desvantagem desta técnica reside na incerteza dos microrganismos exógenos 

competirem com os microrganismos nativos ou mesmo, sobreviverem às condições 

ambientais onde serão adicionados (ROMANTSCHUK et al., 2000).  

 Avanços na Engenharia Genética  têm apontado a possibilidade de direcionar 

rotas metabólicas, a partir do isolamento de genes, de diferentes microrganismos que 

codificam a degradação, visando a construção de organismos recombinantes capazes de 

degradar com eficácia esses compostos, conduzindo à completa mineralização de 

poluentes mais persistentes. A espécie geneticamente modificada deve ser capaz de 

competir com os microrganismos nativos porém, um dos obstáculos ao uso de 
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microrganismos geneticamente modificados está relacionado aos efeitos do lançamento 

destes microrganismos ao meio ambiente (FORD et al., 1999).  

Existem diversas patentes geradas e mais de 40 companhias que oferecem 

produtos e serviços de biorremediação. Algumas empresas usam combinações de 

microrganismos ou nutrientes num dispersante. O uso de compostos contendo 

microrganismos na sua composição, tem um efeito duvidoso devido ao crescimento 

natural da população microbiana que atua, competitivamente, para não permitir a 

proliferação de uma população exógena (PRINCE, 1993 ).  

Segundo DEL’ARCO (1999), produtos importados, constituídos por 

microrganismos liofilizados, têm sido utilizados no Brasil para solucionar os efeitos 

causados por derramamentos de petróleo e de seus derivados, com uma eficiência nem 

sempre satisfatória. A falta de especificidade destes microrganismos e a ausência de 

adaptação a fatores, como temperatura, nutrientes e microbiota, são as causas da 

ineficiência. A referida autora ressalta a necessidade de obter culturas microbianas 

capazes de degradar o contaminante sob as condições físico-químicas e biológicas que 

existem no próprio ecossistema poluído, além do desenvolvimento e implementação de 

processos que minimizem os impactos causados por poluentes.  

Os métodos mais comuns que podem ser aplicados na biorremediação de solos 

estão descritos a seguir: 

O “landfarming” constitui numa técnica que envolve o espalhamento e mistura 

dos resíduos à camada fértil de solo, sendo, periodicamente, revolvidos para promover a 

homogeneização, aeração e facilitar o contato de microrganismos nativos com o 

poluente. A umidade, o oxigênio, os nutrientes e o pH são controlados de forma a 

proporcionar maiores taxas de biodegradação. Essa técnica é mais utilizada para 

hidrocarbonetos pesados. O preparo da área para a construção das células de 

“landfarming”, onde o contaminante será tratado, é feito de modo a evitar ou reduzir os 

riscos de contaminação do lençol freático (BALBA et al., 1998a).  

Segundo URURAHY (1998), a vantagem desse tratamento é o baixo custo 

envolvido e a elevada eficiência obtida, oferecendo elevadas taxas de biodegradação, 

desde que as células de “landfarming” sejam bem monitoradas. A desvantagem reside 

no fato desta técnica exigir uma grande disponibilidade de área, uma vez que a 

biodegradação ocorre nos primeiros 20 cm de profundidade onde a aerobiose é 

garantida. Em geral, o custo varia de US$ 20/m3 a US$ 65/m3 para períodos de 
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tratamento de 2 a 6 meses. Neste contexto, a referida autora cita  o  tratamento  de  

6.116 m3 de um solo contaminado com óleo Diesel onde se obteve uma redução de 99% 

deste derivado, em 4 meses, com um custo de US$ 44/m3.  

O processo por aeração “bioventing” consiste na injeção direta de ar na camada 

de solo contaminado a fim de favorecer o crescimento dos microrganismos (Figura 2.1). 

Este método tem sido utilizado em solos contaminados com petróleo, solventes não-

clorados, alguns pesticidas e outras substâncias orgânicas. Esta tecnologia não requer 

equipamentos caros e poucas pessoas são envolvidas na operação e manutenção do 

sistema. Os fatores que podem limitar a aplicabilidade e a eficiência do "bioventing" são 

a baixa permeabilidade do solo que dificulta a passagem do ar, e a baixa umidade que 

pode limitar a biodegradação (HOEPPEL et al., 1991; RATHFELDER et al., 2000). O 

custo deste tratamento se situa na faixa de US$10,00/m3 a US$70,00/m3 de solo, a 

depender da permeabilidade do solo, número e espaçamento dos poços de injeção de ar, 

taxa de bombeamento e tratamento de emissões gasosas (OLIVEIRA NETO et al., 

1998). 

 

          Figura 2.1: Sistema “bioventig” 

 

O uso de biorreatores proporciona menores tempos de tratamento, pois a 

principal vantagem da biorremediação em reatores é a de promover um maior contato 

dos microrganismos com os poluentes, nutrientes e o oxigênio. Todos os parâmetros 
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podem ser controlados e otimizados, reduzindo ou eliminando as limitações de 

transferência de massa.  

Isto torna os poluentes mais disponíveis às células por um período de  tempo 

mais curto, acarretando maiores taxas de biodegradação (SCHMIDT & SCOW, 1997).  

Outra vantagem da biorremediação em reatores, está no fato de que estes podem 

assumir várias configurações, viabilizando um controle rigoroso dos fatores abióticos e, 

possivelmente, a otimização do fenômeno da biodegradação. Cabe ressaltar que a 

construção e a operação de reatores incorrem em custos consideráveis, entretanto, tende 

a ser compensado pela redução de tempo do processo e pela diminuição da mão-de-obra 

requerida. (INFANTE & GONZÁLEZ, 1995). 

O biorreator de leito de lama é o mais comum para o tratamento de solos 

poluídos e, constitui uma alternativa para o tratamento de resíduos que necessitam de 

um controle operacional. Primeiramente, o solo é escavado, submetido a uma separação 

de pedras e cascalhos e misturado com água a uma concentração pré-determinada que 

depende da concentração do poluente, da taxa de biodegradação e das características 

físicas do solo, para ser, posteriormente, submetido ao tratamento. Uma pasta típica 

contém cerca de 10% a 40% de sólidos em massa. O solo é mantido em suspensão no 

biorreator, onde ocorre a mistura com os nutrientes e o oxigênio. Microrganismos 

exógenos podem ser adicionados e quando a biodegradação se completa, a pasta é 

secada e passada por clarificadores, filtros de pressão, filtros a vácuo e centrífugas. 

Muitos projetos levam em consideração, na construção dos biorreatores, um sistema de 

captura e tratamento dos compostos orgânicos voláteis, o que incide em custos 

adicionais. O custo do tratamento em fase pastosa varia de US$ 130,00/m3 a US$ 

200,00/m3 de solo e de US$ 160,00/m3 a US$ 210,00/m3, quando é necessário tratar as 

emissões gasosas (OLIVEIRA NETO et al., 1998).  

 

2.4 BIODEGRADAÇÃO DE HIDROCARBONETOS 
 

Durante muitos anos, as pesquisas sobre a utilização de hidrocarbonetos por 

microrganismos se limitavam ao interesse acadêmico. O acidente ocorrido com o navio 

Torrey Canyon, em 1967, despertou a preocupação pública sobre os efeitos ecológicos 

da poluição do óleo e o interesse científico de utilizar microrganismos para a remoção 

desse óleo do meio ambiente (BROWN, 1987). Segundo ATLAS (1981), mais de 100 
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espécies microbianas representativas de 30 gêneros diferentes foram capazes de 

consumir hidrocarbonetos.  

De acordo com LEAHY & COLWELL (1990), os gêneros bacterianos 

considerados mais importantes, tanto em ambientes terrestres como em marinhos, são 

Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Flavobacterium, 

Nocardia, Pseudomonas e os corineformes. As linhagens de Vibrio são encontradas, 

apenas, em ambientes marinhos.  Entre os fungos, os gêneros mais freqüentes em 

ambientes marinhos são Aureobasidium, Candida, Rhodotorula e Sporobolomyces. No 

solo, os mais comuns são Trichoderma e Mortierella, enquanto Aspergillus e 

Penicillium são encontrados em ambos os ambientes.  

As leveduras, pertencentes aos gêneros Sporobolomyces e Rhodotorula, são 

capazes de degradar uma mistura de hidrocarbonetos. Algumas linhagens de Candida 

apresentam a capacidade de degradar hidrocarbonetos lineares e aromáticos em óleo 

cru, em óleo Diesel e em outros petroderivados Os gêneros Penicillum  e Aspergillus  

são relatados como os fungos filamentosos mais eficientes na degradação de 

hidrocarbonetos  (JUHASZ & NAIDU, 2000). 

Os fungos Cunninghamella elegans e Phanerochaete chrysosporium têm sido 

citados na literatura como agentes capazes de oxidar e degradar vários compostos 

aromáticos, como antraceno, fenol e fenantreno. Esses microrganismos têm sido usados 

na despoluição de solos e sedimentos contaminados por tais compostos (BARBIERE, 

1998). Na Tabela 2.1, pode ser visto alguns microrganismos degradadores e seus 

substratos preferenciais (URURAHY, 1998).  

Segundo ALEXANDER (1999), a habilidade notável dos microrganismos 

quanto a degradação de compostos recalcitrantes é conseqüência da evolução dos 

sistemas enzimáticos de células procariotas e eucariotas, as quais vêm coexistindo, 

durante bilhões de anos, com uma enorme variedade de substâncias naturais de 

diferentes origens. Esta diversidade de substratos resultou, portanto, no surgimento de 

enzimas aptas para realizar a transformação de moléculas orgânicas com estruturas 

bastante distintas.  
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Tabela 2.1: Microrganismos degradadores e seus substratos preferenciais. 
 MICRORGANISMO                                                                  SUBSTRATO PREFERENCIAL 

 

Hidrocarbonetos alifáticos e n-parafinas 

Mycobacterium paraffinicum                                                                        n-C2 – nC5 

Pseudomonas aeruginosa                                                                                C6 – C12 

Micrococcus e Nocardia petroleophila                                                          C7 – C18 

Pseudomonas  sp.                                                                                          n-C7 – n-C20 

Pseudomonas  sp.                                                                                              C12-C20 

Olefinas 

Micrococcus e Candida lypolytica                                                    Hexadeceno-1 e Hexadeceno 

Aromáticos  

Pseudomonas aeruginosa, 

Mycobacterium rhodochrous                                                                            Benzeno 

Naftaleno e metilnaftalenos 

Pseudomonas aeruginosa, Nocardia e                                                              Naftaleno  

Bacillus naphtalinicum  

Antraceno  

Flavobacterium e Pseudomonas aeruginosa                                                     Antraceno 

Fenantreno 

Pseudomonas, Nocardia e Anthrobacter                                                           Fenantreno 
 

 

2.5 FATORES QUIMICOS E FÍSICOS QUE AFETAM A 

BIODEGRADABILIDADE DE HIDROCARBONETOS 
 

Embora a biodegradação seja considerada um dos mecanismos mais eficiente na 

remoção de poluentes do meio ambiente, fatores químicos e físicos influenciam na taxa 

de biodegradação dos hidrocarbonetos, afetando, portanto, a eficiência do processo. 

Uma descrição geral dos principais fatores que afetam a biodegradabilidade será 

focalizada a seguir. 

 

2.5.1 Composição do óleo  
 

O petróleo e seus derivados são misturas complexas de hidrocarbonetos 

alifáticos e aromáticos. A maioria dessas moléculas é composta de carbono e 

hidrogênio, com pequenas quantidades de nitrogênio, oxigênio e enxofre. Segundo 

 



Capítulo 2 – Revisão da literatura 
________________________________________________________________________________ 

17

CEPETRO (2002),uma composição aproximada das principais frações do petróleo está 

apresentada na Tabela 2.2.  

A composição química desses compostos varia com a origem do petróleo e, 

conseqüentemente, sua susceptibilidade ao ataque microbiano. A maioria dos 

hidrocarbonetos possui baixa solubilidade em água o que acarreta baixas taxas de 

metabolização do poluente. Dependendo do tipo de ligação entre os átomos de carbono, 

os hidrocarbonetos alifáticos ou acíclicos podem ser classificados em alcanos, alcenos e 

alcinos, compreendendo tanto cadeias de carbono lineares como ramificadas. Aqueles 

que possuem anéis são chamados de alicíclicos. Os hidrocarbonetos alifáticos englobam 

substâncias gasosas, líquidas e sólidas, sendo que o estado líquido prevalece até 16 

átomos de carbono, acima desse número predominam os sólidos (WIDDEL & RABUS, 

2001). 

 

Tabela 2.2: Principais frações do petróleo e suas aplicações 

FRAÇÃO PONTO 
DE EBULIÇÃO 

(ºC) 

COMPOSIÇÃO 
APROXIMADA  DO 

ÓLEO 

USO 

Gás de hidrocarbonetos até 37,8 C1-C2 Gás combustível 
 

Gasolina  37,8-176,80 C5-C10 Combustível para 
motores e solventes 
 

Querosene  176,8-232,20 C11-C12 Combustível para 
aviões, matéria- prima 
para craqueamento  
 

Gasóleo leve 232,2-304,4 C13-C17 Óleo Diesel, 
combustível para 
fornalhas 
 

Gasóleo pesado 304,4-398,9 C18-C25 Óleo lubrificante 
 

Lubrificantes  398,9-510 C2-C38 Óleo lubrificante, 
ceras, resinas de 
petróleo 
 

Resíduos > 510 > C38 Piche, asfalto para 
pavimentação e coque. 

 

O óleo Diesel, em especial, é uma mistura composta de n-parafinas, parafinas 

ramificada, cicloparafinas e hidrocarbonetos aromáticos, como mostra a Tabela 2.3 

(RICHARD & VOGEL, 1999).  
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Tabela 2.3: Componentes do óleo Diesel 

FRAÇÃO ALIFÁTICA FRAÇÃO AROMÁTICA 

Nonano Nonadecano Trimetilbenzeno 

Decano Eicosano Tetrametilbenzeno 

Undecano Heneicosano Naftaleno 

Dodecano Docosano Dimetilnaftaleno 

Tridecano Tricosano Fenantreno 

Tetradecano Tetracosano Dimetilfenantreno 

Pentadecano Pentacosano  

Hexadecano Hexacosano  

Heptadecano Heptacosano  

Octadecano Nonadecano  

 

Segundo BALBA et al. (1998b), a maioria dos hidrocarbonetos de cadeia 

carbônica linear e de comprimento intermediário (C10–C20) é mais susceptível a 

biodegradação do que os de menor tamanho. Este fenômeno está relacionado com as 

propriedades lipossolubilizantes apresentadas por hidrocarbonetos de cadeia curta, o que 

pode levar a ocorrência do rompimento da membrana celular, inibição e, até mesmo, 

inviabilização do crescimento celular. Com o aumento da cadeia carbônica, estes 

compostos tornam-se menos disponíveis ao ataque microbiano devido à 

hidrofobicidade, dificultando, assim, a biodegradação.  

Vários trabalhos são encontrados na literatura envolvendo bactérias, leveduras e 

fungos filamentosos capazes de metabolizar hidrocarbonetos alifáticos, que são 

considerados os substratos potenciais para a maioria dos microrganismos degradadores 

(BLASING et al., 1989; WHYTE et al., 1998).  

Os hidrocarbonetos aromáticos constituem uma classe de compostos orgânicos 

que apresentam um anel benzênico, podendo apresentar substituições em suas 

estruturas, o que pode torná-los menos biodegradáveis (LEBLOND et al., 2001).  

O benzeno, o tolueno, o etilbenzeno e o xileno são os hidrocarbonetos 

aromáticos  mais abundantes nas frações leves do petróleo, como a gasolina e o óleo 

Diesel. Estes compostos são solúveis em água (ex: solubilidade do benzeno a 20 ºC é de 

1780 mg/L), podendo os mesmos serem transportados para locais distantes do ponto 
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onde ocorreu o derramamento. Além disso, devido ao pequeno tamanho molecular e 

baixo ponto de ebulição, estes compostos podem ser volatilizados à temperatura 

ambiente, constituindo também, numa fonte de contaminação de ar (BAKER & 

HERSON, 1994a).  

Em 1976, muitos desses compostos foram considerados pela “Resource 

Conservation and Recovery” como resíduos perigosos à saúde humana e ao meio 

ambiente. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) lista vários 

desses compostos como poluentes de prioridade nacional, por serem considerados 

carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos, além de terem a capacidade de 

bioacumularem em cadeias alimentares (BARBIRE, 1998).  

Os hidrocarbonetos poliaromáticos como o antraceno e o benzo[a]pireno, são 

carcinogênicos e estão entre os 16 hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) listados pela 

EPA. A degradação microbiana desses compostos está inversamente relacionada com o 

aumento do número de anéis e com a baixa solubilidade em água, conforme mostra a 

Tabela 2.4, (DEL’ARCO, 1999). A biodegradação é mais susceptível para compostos 

com 2 a 4 anéis e aqueles que possuem de 5 a 6 anéis são mais resistentes ao ataque 

microbiano (ZAIDI & IMAN, 1999). 

Segundo FU et al. (1994), a fração organo-mineral existente no solo é 

responsável pela adsorção da maioria dos compostos hidrofóbicos. Os referidos 

pesquisadores observaram, experimentalmente, que 30%-50% de naftaleno, o mais 

solúvel em água dos HPAs, resistiu a dessorção em solo arenoso. 

Os processos de adsorção, dissolução e biodegradação podem retardar o 

transporte do poluente no solo, porém a descontaminação deste ambiente é um dos 

problemas mais desafiantes enfrentados pelos profissionais que trabalham com 

tratamentos biotecnológicos. Os processos de dessorção e dissolução controlam a 

disponibilidade desses contaminantes aos microrganismos,o que vai determinar o grau 

de persistência dos mesmos (OLIVEIRA, 2001).  
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Tabela 2.4: Propriedades de alguns hidrocarbonetos poliaromáticos 

                      COMPOSTO                                SOLUBILIDADE               BIODEGRADAÇÃO  
_____________________________________            (mg/L)                                   (semanas) 
Nomenclatura                    Estrutura Química  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftaleno 31,700 2,4 – 4,4  
 

Acenafteno 3,900 _ 
 

Antraceno 
0,070 _ 

4 - 18 
1,300 Fenantreno 

 

- 
0,260 

Fluoranteno 

Pireno 0,140 34 - 90 

 

200 - 300 
0,003 Benzopireno 

 
 

 

2.5.2 Temperatura, pH, nutrientes, umidade e oxigênio 
 

A temperatura é uma variável importante no processo de biodegradação porque 

influencia no metabolismo, na composição da microbiota, presente no sítio 

contaminado, e nas características físico-químicas dos hidrocarbonetos.  

O aumento da temperatura favorece a dissolução de substâncias, o que facilita a 

assimilação destes compostos à ação microbiana. Em geral, a viscosidade do óleo 

aumenta com o decréscimo da temperatura, diminuindo a volatilidade, o que resulta em 
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maiores períodos de adaptação da população ao substrato e em menores taxas de 

consumo da matéria orgânica (ROGERSON & BERGER,1981). 

Alguns autores sugerem uma faixa ótima de temperatura para a biorremediação 

de hidrocarbonetos. ATLAS (1991) afirma que um aumento da biodegradação ocorre 

em valores de temperatura situados na faixa entre 30º e 40º C e NYER (1992) defende 

que a faixa ótima está entre 20º C e 45º C. 

SONG et al. (1990) realizaram um estudo sistematizado, a nível laboratorial, 

sobre a degradação microbiana em solos contaminados com óleo Diesel, “bunker”, 

gasolina, combustível de jato e óleo para fornalha nas temperaturas de 17º, 27º e 37º C e 

concluíram que a 27º C, todos os petroderivados testados foram completamente 

degradados. 

O pH é um fator que influencia no desenvolvimento dos microrganismos, 

atuando como agente selecionador da microbiota. A maioria das bactérias heterotróficas 

e os fungos apresentam melhor desenvolvimento, tanto em solo como em água em pH 

próximo à neutralidade, ou seja, pH na faixa de 6,5 a 7,5, embora os fungos sejam mais 

tolerantes à condições ácidas do que as bactérias (BALBA et al., 1998b). 

Em diferentes tipos de solo, o pH pode apresentar valores bastante variáveis, 

abrangendo a faixa de 2,5 a 11,0 encontrando-se, em cada caso, uma microbiota nativa 

já adaptada que cresce numa faixa específica de pH, o que corresponde ao pH do 

ambiente extracelular, se bem que o pH intracelular permanece próximo a neutralidade 

a fim de evitar a destruição de macromoléculas que fazem parte da estrutura celular 

(PELCZAR et al., 1996). 

VERSTRAETE et al. (1976) estudaram a influência do pH nas taxas de 

biodegradação da gasolina. Quando o pH de um solo ácido foi ajustado de 4,5 para 7,4 

as taxas de biodegração dobraram porém, ao se elevar o pH de 7,4 para 8,5, essas taxas 

diminuíram, significativamente. 

De um modo geral, quando se faz a adição de microrganismos exógenos em 

ambientes de condições extremas de pH, ácido ou alcalino, ocorre uma influência 

negativa na habilidade dos microrganismos degradarem o poluente (BOSSERT & 

BARTHA, 1984).  

O petróleo e seus derivados são constituídos, principalmente, de hidrocarbonetos 

que servem como fonte de carbono, elemento vital para o crescimento e 

desenvolvimento dos microrganismos, entretanto, outros nutrientes são, também, 
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necessários como o nitrogênio, imprescindível para a síntese de proteínas, de ácidos 

nucléicos e de componentes da parede celular e o fósforo, fundamental na síntese de 

ATP, de ácidos nucléicos e da membrana celular. Os micronutrientes, tais como Fe, Al, 

Ca, Mn, Mg e Cu atuam como cofatores de reações enzimáticas, porém não são 

indispensáveis para todos os microrganismos, sendo adicionados em concentrações 

muito reduzidas (LIEBEG & CUTRIGHT, 1999). 

O nitrogênio e o fósforo são os nutrientes mais empregados na biorremediação 

de sítios contaminados por petróleo e seus derivados, uma vez que estes poluentes são 

pobres nesses elementos. Vários pesquisadores propuseram relações de C/N e C/P com 

o objetivo de estimar a concentração ótima desses nutrientes, de modo a permitir uma 

máxima degradação (por ex: para C/N relações na faixa de 200:1 a 10:1 e para C/P 

relações de 1000:1 a 100:1). É evidente que estas relações devem ser usadas com muito 

critério para que não ocorra desequilíbrio ecológico (BAKER & HERSON, 1994 b). 

As fontes de nitrogênio mais utilizadas nos protocolos de biorremediação são 

uréia, cloreto de amônio e nitrato de amônio. Em geral, a forma preferida do nitrogênio 

para o crescimento microbiano é a forma reduzida da amônia (NH4
+), pois quando as 

outras formas de nitrogênio estão presentes, geralmente, são convertidas em amônia 

antes de serem assimiladas pelos microrganismos. Uma grande preocupação no 

lançamento desses nutrientes é a possibilidade dos mesmos serem lixiviados no solo, o 

que minimizará a eficiência do tratamento e ainda haver o risco de contaminação dos 

lençóis freáticos. O fósforo é adicionado na forma de fosfato de potássio e fosfato de 

sódio. Estes compostos são pouco solúveis em água e assim acarretam uma baixa 

biodisponibilidade, afetando, significativamente, a atividade microbiana (LIEBEG, & 

CUTRIGHT,1999). 

O ajuste nas concentrações relativas de C, N e P pode ser efetuado, também, pela 

adição de fertilizantes usados em plantas, ao invés de sais de fosfato, de nitrato ou de 

amônio, sendo estes últimos os mais empregados em sistemas fechados. Conforme 

OLIVEIRA (2001), o uso de fertilizante ao invés de meio mineral promove uma maior 

remoção do óleo em solo arenoso. 

O ambiente hídrico oferece maiores problemas quanto ao ajuste dessas relações, 

pois deve ser efetuado de forma cautelosa de modo a não ser dissipado da interface 

óleo-água. Duas estratégias têm sido utilizadas: o encapsulamento do fertilizante numa 

matriz, que permite a flutuação e a liberação lenta, ou o uso de componente oleofínico 
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que permaneça na interface óleo-água. Entre os fertilizantes oleofílicos, podem ser 

usados a uréia parafinada, o fosfato duplo de amônio e magnésio parafinado os quais 

podem estimular a biodegradação em diferentes ecossistemas aquáticos ( ROSATO, 

1998). 

A umidade é um dos fatores que mais afeta a atividade microbiana, pois a água, 

por ser o maior componente do protoplasma celular, é o elemento indispensável à 

viabilidade das células microbianas. Por outro lado, a umidade auxilia nas trocas 

gasosas, dissolve e ajuda no transporte dos diferentes nutrientes. DEL’ARCO (1999) 

destacou que o teor de umidade na faixa de 23,3% a 25,5 % é o mais apropriado para 

solos contaminados com hidrocarbonetos. 

O teor de umidade do solo pode exercer influência quanto à disponibilidade de 

oxigênio à atividade microbiana, devido à difusão limitada desse gás quando os poros 

do solo estão saturados com água (HUESEMANN & TRUEX, 1996).  

A maioria das pesquisas realizadas com o intuito de biodegradar hidrocarbonetos 

envolve microrganismos aeróbios, embora a degradação microbiana de vários 

compostos orgânicos possa ocorrer sob condições de anaerobiose, sendo mais eficazes 

na eliminação de compostos halogenados (WALTER & CRAWFORD, 1997). 

A importância do oxigênio é marcante nos processos de biodegradação de 

hidrocarbonetos alifáticos, cíclicos e aromáticos por bactérias e fungos. A degradação 

microbiana envolve a introdução de oxigênio molecular, pelas enzimas oxigenases, na 

maioria das rotas metabólicas ligadas à assimilação desses compostos. Desta forma, 

condições aeróbias são necessárias para a ocorrência das reações de oxidação 

microbiana de hidrocarboneto no meio ambiente. Estima-se a necessidade de 3g a 4 g de 

O2/g de hidrocarboneto para que a biodegradação seja completa (ATLAS, 1984). 

 

2.6 FENÔMENOS BIOLÓGICOS ENVOLVIDOS NA DEGRADAÇÃO DE 

HIDROCARBONETOS 

 

A susceptibilidade de um composto ao ataque microbiano é de suma importância 

porque define a persistência desse composto no meio ambiente. Para que ocorra a 

biodegradação do óleo, é essencial que haja a interação das gotas de óleo com os 

microrganismos. Desta forma, é necessário favorecer a ocorrência destas interações 
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2.6.1 Interação célula-óleo 

 

 Sabe-se que o processo de biodegradação de hidrocarbonetos envolve um 

sistema multifásico que inclui gases, substratos orgânicos com diferentes graus de 

solubilidade, sais dissolvidos e microrganismos (SOHRABI & MOGHAREI, 1999). A 

Figura 2.2 mostra as diferentes interações físicas que podem ocorrer entre as células, 

gotas de óleo e bolhas de ar  em ambiente aquoso (GERSON, 1993).  

 

 
 

 
Figura 2.2: Interações físicas entre células, gotas de 

óleo e bolhas de ar em meio aquoso. 

 

 Três modelos são apontados por MÜLLER-HURTIG et al. (1993) para explicar 

o transporte de substratos, imiscíveis em água, na assimilação pelas células 

microbianas: 
 

(I)       Interação das células com hidrocarbonetos dissolvidos na fase aquosa; 

(II)     Contato direto das células com gotas macroscópicas de óleo; 

(III) Interação das células com hidrocarbonetos “pseudosolubilizados” ou 

“acomodados” em micelas. 
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O mecanismo (I) dificilmente ocorre porque a maioria dos hidrocarbonetos 

apresenta baixa solubilidade, sendo válido, apenas, para os hidrocarbonetos gasosos e 

aromáticos mais solúveis em água.  

No mecanismo (II), os microrganismos aderem à superfície das gotas de óleo e o 

consumo de substrato, presumivelmente, ocorre por difusão ou transporte ativo no ponto 

de contato, porém para estabelecer esse contato direto, geralmente, é necessário que 

haja um incremento na hidrofobicidade da membrana celular. Durante o crescimento 

microbiano, tem sido observado, em  algumas linhagens de Pseudomonas e Candida 

tropicalis, a formação de uma superfície celular altamente hidrofóbica (HOMMEL & 

RATLEDGE, 1993). As espécies microbianas que não apresentam a capacidade de 

aumentar a hidrofobicidade de suas membranas, permanecem na interface óleo/água ou 

retornam à fase aquosa. O estabelecimento dos microrganismos na interface óleo/água é 

de fundamental importância nos processos de assimilação dos substratos oleosos, uma 

vez que os mesmos buscam a fonte de carbono na fase orgânica e os nutrientes, além do 

oxigênio, na fase aquosa onde se encontram dissolvidos (URURAHY, 1998). Esta 

aderência das células microbianas à superfície das gotas de óleo pode ser visualizada na 

Figura 2.3, como demonstrado por MADIGAM et al., (1997).  

 

Gotas de 
óleo 

Bactéria 

Figura 2.3 – Interface célula-óleo em meio aquoso 

  

O mecanismo (III) se baseia na formação, por via microbiana, de metabólitos 

extracelulares com poder surfactante os quais apresentam propriedades tensoativas. 

Desta forma, os surfactantes formam micelas, que são gotículas microemulsificadas 

bem menores que as células (cerca de 2 nm a 4 nm ) que “acomodam” ou 

pseudosolubilizam as gotas de óleo como ilustra a Figura 2.4 (SCHIPPER et al., 2000).  
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 Os biossurfactantes são moléculas anfipáticas que emulsionam compostos 

hidrofóbicos, resultando numa maior interface óleo/água o que favorece a ação 

microbiana (FLECK, 2000). De acordo com o caráter anfipático, os biossurfactantes 

podem ser classificados em: glicolípidios, lipopeptídeos, ácidos graxos, fosfolipídios e 

lipídios neutros (não iônicos). A maioria dos biossurfactantes são substâncias neutras ou 

carregadas negativamente. A Tabela 2.5 apresenta alguns exemplos de surfactantes 

produzidos por via microbiológica (GERSON, 1993). 

 

 

 Célula bacteriana 

 

 Micelas, consistindo de 
moléculas de surfactantes  

 
Poluente  “acomodados” nas 
micelas  

 

 

 
  Poluente 

  
 

Figura 2.4: Incorporação do poluente em micelas 

 

 

HOMMEL & RATLEDGE (1993) explicam que os biossurfactantes não- 

iônicos, como os lipídios de trealose, aumentam a hidrofobicidade da superfície celular, 

facilitando a aderência dos microrganismos na superfície oleosa, com subseqüente 

consumo de hidrocarboneto por transporte passivo através da membrana. Os 

biossurfactantes iônicos, como os ramnolipídios e os soforolipídios, que são carregados 

negativamente, podem formar micelas que resultam na pseudosolubilização do 

hidrocarboneto, aumentando a superfície de contato das gotículas de óleo com a 

superfície microbiana. Segundo os mesmos pesquisadores, estudos microscópicos com 

leveduras revelaram a existência de poros/canais na parede das células, o que permite a 

penetração do hidrocarboneto na membrana celular.  
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Tabela 2.5: Surfactantes produzidos por via microbiológica  

SURFACTANTES MICRORGANISMOS (GÊNEROS) 

Ácidos graxos Acinetobacter, Aspergillus, Candida, Corynebacterium, 
Mycococcus, Nocardia, Penicillium, Pseudomonas 
 

Lipídios Neutros Acinetobacter, Arthrobacter, Mycobacterim, Thiobacillus 
 

Fosfolípios Candida, Corynebacterium, Micrococcus, Thiobacillus 
 

Lipopeptídeos Bacillus, Candida, Corynebacterium, Mycobacterium, 
Nocardia, Streptomyces  
 

Ramnolipídios Arthrobacter, Corynebacterium, Nocardia, 
Pseudomonas 
 

 

 

2.6.2. Adaptação 
 

A exposição prévia de microrganismos aos poluentes, geralmente, favorece o 

processo biodegradativo, porque há um aumento do potencial de oxidação dos 

hidrocarbonetos quando a população microbiana é proveniente de ambientes poluídos 

(BAUER & CAPONE, 1988; SIMOM, 1999). 

Segundo LINKFIELD et al. (1989), normalmente, existe um período inicial de 

adaptação ao poluente em que nenhuma transformação ocorre. Essa fase é crucial 

porque começa a haver  persistência do composto no ambiente, principalmente, se essa 

fase de adaptação for longa. Para alguns compostos o período de adaptação pode ser  

curto (24 horas) e para outros, esse período pode ser longo (6 meses). A fase de 

adaptação finaliza quando o início do período de biodegradação é detectado.   

O mecanismo exato responsável pela adaptação microbiana ao poluente ainda 

não é conhecido. Fatores isolados ou combinados de: indução enzimática, alteração 

genética da população ou aclimatação fisiológica a condições de estresse por carência 

nutricional,  contribuem para que ocorra mudança nas taxas de biodegradação. 

(WIGGINS et al., 1987). 

URURAHY (1998) faz uma distinção entre adaptação e aclimatação. Segundo a 

autora, as condições ambientais existentes em um determinado ecossistema podem fazer 

com que os microrganismos sejam forçados a utilizarem equipamentos enzimáticos 

distintos, através de fenômenos de indução e/ou depressão. Se a influência  do meio 

 



Capítulo 2 – Revisão da literatura 
________________________________________________________________________________ 

28

causar alterações constitutivas, ao nível de genótipo, pode-se considerar que houve um 

processo de adaptação, caso contrário os microrganismos estão aclimatados e não 

adaptados.  

A principal forma pela qual as bactérias se adaptam ao poluente no meio 

ambiente é através da aquisição de plasmídeos que codificam genes envolvidos na 

resistência ou no catabolismo do poluente, como foi evidenciado com Pseudomonas 

fluorescens. Os plasmídeos que codificam a degradação podem ser transferidos entre 

bactérias da mesma ou de  espécies diferentes. Desse modo, estudos sobre a ocorrência 

de interações genéticas na comunidade microbiana são considerados de grande 

importância, no sentido de predizer o destino da disseminação de novas combinações 

genéticas introduzidas no ambiente  (ROMANTSCHUK et al., 2000). 

 

2.6.2 Consórcios microbianos 
 

A biodegradação de misturas complexas de hidrocarbonetos envolve a ação de 

culturas mistas, capazes de catalisar uma variedade de reações. Uma única espécie 

microbiana, dificilmente, será capaz de realizar a mineralização de uma variedade de 

compostos presentes no óleo, metabolizando, apenas, frações restritas dos substratos 

que compõem a mistura. Desta forma, os consórcios microbianos contribuem no sentido 

de aumentar  equipamentos enzimáticos distintos, necessários à metabolização completa 

do poluente. 

KOMUKAY-NAKAMURA  et al. (1996) estudaram a biodegradação de 

petróleo árabe leve, utilizando um consórcio bacteriano constituído por: Acinetobacter 

sp., Rhodococcus sp., Pseudomonas putida, Sphingomonas sp. Este consórcio degradou 

40% da fração saturada e 21% da fração aromática em 10 dias.  Segundo os autores, o 

crescimento das linhagens  de Rhodococcus sp. e Sphingomonas sp. não foi significativo 

quando comparado com as linhagens Acinetobacter sp. e Pseudomonas putida. Neste 

consórcio, a linhagem Acinetobacter sp. degradou frações, saturada e aromática, e os 

metabólitos produzidos foram capazes de promover o crescimento da espécie 

Pseudomonas putida que, posteriormente, degradou os compostos aromáticos presentes 

na mesma amostra. 

Segundo GLAZER & NIKAIDO (1998), muitos compostos resistem à 

biodegradação porque não são capazes de induzir as enzimas catabólicas necessárias 

para que os microrganismos utilizem a matéria orgânica, como fonte de carbono e 
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energia para o seu crescimento. A presença de um substrato metabolizável, similar ao 

composto resistente à biodegradação, pode iniciar o crescimento de microrganismos e 

induzir a produção de enzimas catabólicas que facilitam a metabolização do substrato 

resistente, sem que exista, necessariamente, analogia estrutural entre a enzima induzida 

e o poluente. Este fenômeno é denominado de co-metabolismo, o qual  resulta da 

inespecificidade de certos aparatos enzimáticos.  

JUHASZ & NAIDU (2000) relatam que a adição de uma pequena quantidade de 

fenantreno no solo aumentou a degradação do benzo[a]pireno. Desta forma, o co-

metabolismo pode ser essencial à biodegradação, principalmente, quando uma 

variedade de poluentes está presente, como acontecem nas composições do  petróleo e 

de seus derivados.  

 

2.7 ASPECTOS BIOQUÍMICOS DA DEGRADAÇÃO DE 

HIDROCARBONETOS 
 

Os hidrocarbonetos ao atravessarem a membrana celular podem ser 

metabolizados através da respiração aeróbia ou respiração anaeróbia. A primeira etapa 

da respiração aeróbia de bactérias consiste na ação de enzimas oxigenases que 

introduzem o oxigênio na molécula do hidrocarboneto. Esta rota bioquímica utiliza o 

oxigênio como aceptor final de elétrons para mineralizar o hidrocarboneto, 

convertendo-o em CO2 e H2O. No metabolismo anaeróbio, os substratos inorgânicos são 

os aceptores finais de elétrons, ocorrendo a redução do CO2  a metano, sulfato a sulfeto, 

nitrato a nitrito (ENGLERT & KENZIE, 1993). 

A degradação microbiana de compostos orgânicos complexos nem sempre 

resulta na  mineralização dos mesmos, pois muitos compostos têm estruturas 

moleculares e seqüências de ligações químicas que não são reconhecidas pelas enzimas 

degradativas. O poluente não sendo completamente metabolizado pode ser transformado 

em um outro, até mais tóxico ao meio ambiente, incluindo os hidrocarbonetos 

poliaromáticos (BOOCHAN et  al., 2000).  

 

2.7.1 Biodegradação da fração saturada 
 

A biodegradação aeróbia dos alcanos lineares, normalmente, envolve a ação de 

enzimas hidroxilases conhecidas, também, como monooxigenases que transformam 
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estes compostos nos álcoois correspondentes pela oxidação do grupo terminal (oxidação 

monoterminal). Posteriormente, os álcoois produzidos são oxidados a aldeídos e, 

finalmente, a ácidos graxos os quais são degradados, pela via β-oxidação, conforme 

mostra a Figura 2.5. Uma outra rota metabólica alternativa, consiste na oxidação 

subterminal, que parece ocorrer, raramente, levando à formação de álcoois secundários 

(MADIGAM et al., 1997). 
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             Figura 2.5: Via de degradação de alcanos lineares 

Os cicloalcanos são transformados nos álcoois correspondentes, sendo estes 

desidrogenados e transformados em cetonas. As enzimas envolvidas neste processo são 

as desidrogenases e monooxigenases, respectivamente. Percorrendo esta via oxidativa, 

há uma lactononização do anel por monooxigenases e a abertura do mesmo pela 

lactonahidrolase. A Figura 2.6 representa a via de degradação do ciclohexano por 

Pseudomonas sp. e Nocardia sp. (URURAHY, 1998). 

O
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Figura 2.6: Via de degradação do cicloalcano 

2.7.2 Biodegradação da fração aromática 
 

Segundo BACKER & HERSON (1994b), a primeira etapa do metabolismo 

aeróbio dos compostos mono e poliaromáticos de baixo grau de condensação é realizada 

pela modificação ou remoção dos substituintes do anel benzênico, convergindo ao 

intermediário catecol (Figura. 2.7) que, posteriormente, é clivado na posição orto ou 

meta, sendo estas reações catalisadas por enzimas oxigenases.  

 

(antraceno, fenantreno e 
naftaleno) 

Figura 2.7: Sumário da via metabólica de degradação dos hidrocarbonetos 

aromáticos e poliaromáticos 

A via orto envolve a quebra de ligação entre os átomos de carbono ligados aos 

dois grupos hidroxila do catecol pela 1,2–catecol dioxigenase, levando a formação do 

ácido cis-cis mucônico, e o metabolismo subseqüente resulta na formação de succinato 

e acetil-coenzima A (Figura 2.8).  
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Figura 2.8: Clivagem do anel benzênico pela via orto  

 

Na via meta, a quebra de ligação ocorre entre o átomo de carbono adjacente ao 

grupo hidroxila do catecol, formando o 2-hidroximucônico semialdeído, como 

intermediário da via metabólica, e, posteriormente, piruvato e acetaldeído. A enzima 

responsável por esta catálise é a catecol 2,3 dioxigenase (Figura 2.9).  

 
Figura 2.9: Clivagem do anel benzênico pela via meta 

  

Várias pesquisas foram realizadas com intuito de determinar as vias  metabólicas 

envolvidas na degradação destes compostos, estudos estes que produz numerosas 

revisões acerca do assunto (ATLAS, 1981). Os conhecimentos relativo às possíveis 

rotas metabólicas, mesmo que consideradas apenas para substâncias puras, auxiliam a 

desenvolver o raciocino a cerca de alguns dos fenômenos bioquímicos em questão. 

Recomenda-se as leituras de PERRY (1979), HEIDER et al., (1999) e WIDDEL & 

RABUS (2001) para maiores esclarecimentos sobre o assunto.  
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3 MATERIAS E MÉTODOS 
 

 O desenvolvimento experimental desta pesquisa foi subdividido em seis seções: 

amostragem e caracterização da areia, obtenção e armazenamento do óleo Diesel, 

enriquecimento da areia com o referido óleo, experimentos em frascos agitados e em 

biorreator e, finalmente, medição do espalhamento do óleo Diesel na areia. 

 

3.1 Amostragem da areia  

 

 O areia foi coletada na praia de Suape, localizada no município do Cabo de 

Santo Agostinho e próxima ao Porto de Suape-Pernambuco (Figura 3.1). 

Figura 3.1: Área de coleta da areia na praia de Suape-PE 
 

A amostragem da areia foi realizada, com o auxílio de um trado manual, 

segundo VAN ELSAS & SMALLA (1997). A coleta das amostras foi efetuada, de 

forma aleatória, em 20 pontos, ao longo da praia, com profundidade de 20 cm e de 50 

cm. As amostras com 20 cm de profundidade serviram para adquirir uma microbiota 

nativa aeróbia responsável pelos ensaios de biodegradabilidade do óleo Diesel e as de 

50 cm de profundidade foram utilizadas para medir o espalhamento do poluente na 

areia. As amostras  foram homogeneizadas, quarteadas e retiradas as duas amostras 

representativas das diferentes profundidades. 

 



Capítulo 3 – Materiais e métodos___________________________________________________ 35

3.1.1 Caracterização da areia  

 

Após a coleta, no mesmo dia, foram determinadas algumas características físicas 

e químicas da areia pelo Laboratório de Análises Agrícolas (LAGRI). 

 

3.1.1.1 Medida do pH da areia 

 

Amostras de 10g de areia foram transferidas para frascos de Erlenmeyer de 250 

mL, contendo 25 mL de água deionizada. Procedeu-se à homogeneização em incubador 

rotativo a 150 rpm, por 15 minutos. Decorrido este período, a mistura foi deixada em 

repouso, por 20 minutos, para a separação das fases. Em seguida, o pH foi medido em 

potenciômetro. Os ensaios foram realizados em triplicatas (AMERICAN PUBLIC 

HEALTH ASSOCIATION, 1992). 

 

3.1.1.2 Granulometria  

 

A distribuição granulométrica da areia, representativa da profundidade de  

50 cm, foi realizada no Laboratório de Tecnologia Mineral, do Departamento de 

Engenharia de Minas da UFPE, e consistiu na passagem por um conjunto de peneiras, a 

saber: 28, 35, 48, 60, 100, 150 mesh. 

 

3.2 Obtenção e armazenamento do óleo Diesel 

 

O óleo Diesel, utilizado nesta pesquisa, foi obtido do tanque nº 631303 do 

DTNEST/PETROBRAS. O óleo foi acondicionado em frascos, âmbar de 1000 ml 

dotados de tampas rosqueadas, e armazenado sob refrigeração a 4º C, para minimizar as 

perdas por volatilização. Algumas características físico-químicas do óleo estão 

apresentadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1: Características físico-químicas do óleo Diesel  

Parâmetro Resultado (*) 

Tipo D 

Densidade relativa (20º/4 º C) 0,8488 

Ponto de fugor  (º C) 73 

Teor de enxofre (%m/m) 0,14 

(*)Resultados fornecidos pelo DTNEST/PETROBRAS. 
 

3.3 Enriquecimento da areia com óleo Diesel  

 

Para este ensaio foram colocadas 200 g de areia em um bequer de 500 ml ao 

qual se adicionou 12 mL de óleo Diesel e 20 mL do meio mineral de Bushnell-Haas, 

cuja composição está apresentada na Tabela 3.2 (FLECK et al., 2000). Em seguida, os 

componentes foram homogeneizados, com o auxílio de um bastão de vidro, e a mistura 

foi colocada ao ar livre, durante 30 dias. A cada dois dias, procedia-se o revolvimento 

da areia para melhorar as condições de aeração e, em intervalos de  

7 dias, adicionava-se 20 mL do citado meio mineral para umedecer e adicionar 

nutrientes. 

 

 Tabela 3.2: Meio mineral de Bushnell-Haas 

COMPOSIÇÃO 

MgSO4 0,2 g 

CaCl2 0,02 g 

KH2PO4 1,0 g 

K2HPO4 1,0 g 

NH4NO3 1,0 g 

FeCl3 0,05 g 

H2O 1,0 L 

pH 7,0 ±  0,2 

 

Após os 30 dias de enriquecimento, 10 g do solo contaminado foi colocado em 

um frasco de Erlenmeyer de 500 mL, contendo100 mL de uma solução estéril com 0,9% 

de NaCl e 0,1% Tween 80(v/v). O frasco foi submetido à agitação de  
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200 rpm, à temperatura ambiente de 30º C± 1º C por 20 minutos, para desagregar os 

microrganismos da areia. Esta suspensão foi utilizada para inocular os experimentos em 

frascos agitados. 

 

3.4 Experimentos em frascos agitados 

 

Estes experimentos foram realizados em meio de Bushnell-Haas, utilizando 20% 

de inóculo e uma concentração de 5% de óleo Diesel (v/v). 

Alíquotas de 10 mL da suspensão microbiana, obtida após o enriquecimento, 

foram transferidas para frascos de Erlenmeyer de 500 mL, contendo 2,5 mL de óleo 

Diesel e 37,5 mL do meio mineral de Bushnell-Haas, totalizando um volume de  

50 mL. Os frascos foram incubados a 30º C ± 1 ºC sob agitação de 200 rpm, durante 4 

dias. Ao fim deste período, alíquotas de 40 mL das suspensões serviram de inóculos 

para frascos de Erlenmeyer de 2000 mL, contendo 10 mL de óleo Diesel e 150 mL do 

meio mineral, os quais foram submetidos às mesmas condições de cultivo, mantendo 

uma relação de aeração de 1:10 (volume do meio: volume do frasco). Finalmente, 

alíquotas de 100 mL, desta cultura mais aclimatada, serviram de inóculos para frascos 

de Fernbach de 2800 mL, contendo 375 mL do meio mineral e 25 mL do óleo Diesel, os 

quais foram mantidos nas mesmas condições já citadas. Durante os experimentos em 

frascos de Fernbach, foram avaliados os seguintes parâmetros: quantificação 

microbiana, pH e tensão superficial, em intervalos de 4 dias, por um período de 20 dias. 

 

3.4.1 Quantificação microbiana  

 

Para quantificar os microrganismos foram realizadas diluições seriadas, na faixa 

de 10 a 108, das amostras em solução estéril de NaCl a 0,9 % (p/v) contendo 0,1% de 

Tween 80 (v/v). Em seguida, alíquotas de 0,1 mL, de diluições apropriadas, foram 

semeadas, com o auxílio de uma alça de Drigalski, em placas de Petri com meio sólido 

adequado ao crescimento dos diversos grupos microbianos. O meio utilizado para a 

contagem de bactérias foi o meio de Agar Nutriente (Tabelas 3.3) contendo 50 µg/mL 

do antifúngico - cicloheximida e para a contagem de fungos foi empregado o meio 

Sabouraud Dextrose Agar (Tabela 3.4) contendo a estreptomicina. (50 µg/mL) como 

bactericida. Posteriormente, as placas de Petri foram incubadas a 30º C ± 1º C, 
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observadas com 24 h e, após 48 h, procedeu-se à contagem das unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL). 

 

Tabela 3.3: Meio de Agar Nutriente 

COMPOSIÇÃO 

Extrato de carme 3,0 g 

Peptona  10,0 g 

K2HPO4 1,0 g 

NaCl 5,0 g  

Agar-agar 15,0 g 

H2O 1,0 L 

pH 7,0 

 

 

Tabela 3.4: Meio de Sabouraud Dextrose Agar 

COMPOSIÇÃO 

Glicose 20 g 

Peptona  10,0 g 

Extrato de lêvedo 5,0 g 

NaCl 5,0 g  

Agar-agar 15,0 g 

H2O 1,0 L 

pH 5,8 

 

 

3.4.2 Medida do pH do meio 

 

 Os valores de pH do meio, durante os experimentos em frascos agitados e em 

biorreator, foram medidos por potenciometria. 
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3.4.3 Tensão superficial  

 

As determinações de tensão superficial foram efetuadas em tensiômetro digital, 

empregando o método da leitura através do anel de platina (BONGOLO, 1999). Uma 

amostra do frasco de Fernbach foi retirada Antes de adicionar o inóculo e o óleo Diesel, 

a tensão superficial do meio mineral era determinada, obtendo-se seu valor inicial (t=0). 

A cada amostragem, procedia-se à centrifugação das amostras a 4500 rpm por 30 

minutos. Após esta operação, as células eram separadas do sobrenadante cuja fração 

oleosa era retirada, com o auxílio de uma seringa, para, em seguida, determinar a tensão 

superficial na fase aquosa. 

 

3.5 Experimento em biorreator 

 

Este experimento foi conduzido no conjunto de Fermentação New Brunswick 

Company FS-14, dotado dos controles de temperatura, aeração e agitação, o qual 

acondicionava dois biorreatores de capacidade nominal de 14 L. A Figura 3.2 e a Tabela 

3.5 mostram a geometria e as dimensões do biorreator. Os dispersores de ar foram do 

tipo placa sinterizada e os agitadores do tipo turbina de quatro lâminas planas. Três 

turbinas foram instaladas: a primeira fixada, imediatamente, após o dispersor de ar; a 

segunda a uma distância da primeira turbina, que correspondia a 1/3 do diâmetro do 

biorreator, e a terceira localizada acima do nível do meio em processamento, para a 

quebra mecânica de espuma. As chicanas, em número de quatro, mantinham uma 

distância de 15 cm, na direção diametralmente oposta. Um sensor eletrônico foi 

acoplado para a adição, manual ou automática, de antiespumante através de uma bomba 

peristáltica de vazão fixa. Um segundo biorreator, desprovido do sistema de agitação, 

foi utilizado como tanque de armazenamento de água estéril para conduzir vapor úmido 

para o primeiro biorreator, de modo a evitar maiores perdas evaporativas, durante os 20 

dias de processo. Na Figura 3.3 está apresentado o esquema do sistema utilizado. Um 

ensaio sem adição de inóculo e sob condições idênticas ao já citado, foi realizado para 

verificação de possíveis perdas abióticas. Na Tabela 3.6 estão mostradas as condições 

em que foram realizados os ensaios. 
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Figura 3.2: Geometria do biorreator  

 

Tabela 3.5: Dimensões do biorreator  

Dd  5,0 cm 

Dt 20,5 cm 

Di 12,0 cm 

Ht 45,0 cm 

Hd 2,5 cm 

Hi 7,0 cm 

Li 2,5 cm 

L1 7,0 cm 

L2 20,5 cm 

Wi 2,0 cm 

Wb 2,0 cm 
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Figura 3.3:  Esquema do sistema para verificação das perdas abióticas  
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Tabela 3.6: Condições fixadas para o experimento em biorreator  

Capacidade nominal do biorreator 14 L 

Volume útil  12 L 

Taxa específica de aeração 1 v.v.m 

Agitação 300 min-1 

Volume do inóculo (20 %) 1600 mL 

Volume de óleo Diesel (5%) 400 mL 

Meio mineral de Bushnell-Haas (75%) 6000 mL 

pH 7,2 

Temperatura  30º C 

Volume da amostra 100 mL 

Intervalo de amostragem  4 dias  

 

 

No experimento em biorreator, procedeu-se as seguintes determinações: 

quantificação microbiana, pH, tensão superficial e cromatografia da fração oleosa.  

 

3.5.1 Cromatografia da fração oleosa 

 

Esta análise foi realizada, no laboratório de combustíveis do Instituto Tecnológico 

do Estado de Pernambuco, por cromatografia em fase gasosa para verificar a ocorrência 

da biodegradação do óleo Diesel pela microbiota aclimatada,  

As amostras eram retiradas do biorreator e submetidas à centrifugação de  

4500 rpm por 30 minutos. Após este tempo, a fração oleosa do sobrenadante era 

retirada, com o auxílio de uma seringa, e colocada em frascos de Eppendorf para análise 

cromatográfica. As condições empregadas na cromatografia em fase gasosa estão 

discriminadas na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7: Condições utilizadas na cromatografia gasosa 

PARÂMETRO  CONDIÇÕES  

Coluna capilar  40 % fenil metilpolisiloxane 

 Dimensões 50 m x 0,25 m  

 Espessura do filme 0,25 µm  

 

Temperatura  Temperatura Inicial 65º C 

 Temperatura final 250º C 

 

Gás de arraste  Nitrogênio  

 Vazão 1mL/min 

 

Detector  Detector de ionização de chama  

 Temperatura 300º C 

 

Injetor  Split/Splitless 

 Temperatura 250º C 

 

Volume injetado 1µL 

 
 

Os procedimentos empregados para avaliar: a quantificação microbiana, o pH e a 

tensão superficial, são os mesmos apresentados nas seções 3.4.1. 3.4.2 e 3.4.3, 

respectivamente, para frascos agitados. 

 
3.6 Medição do espalhamento do óleo Diesel na areia 
 

As amostras de areia, após terem passado pela série de peneiras, como descrito 

na seção 3.1.1.2, foram submetidas à secagem a 100 ºC. A areia in natura e de 

diferentes granulometrias foram colocadas, isoladamente, em 7 tubos de vidro (altura de 

0,40 m e diâmetro interno de 0,015 m), conforme mostra a Figura 3.4. Os tubos foram 

postos em um vibrador, por 15 minutos, para compactar a areia até a altura de 0,38 m. 
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Considerou-se L=0 e t=0 para o caso em que o poluente não está presente no leito de 

areia e, em seguida, adicionou-se 2 mL do óleo em cada tubo e, a partir do momento, 

em que o óleo deixava a superfície, iniciava-se a leitura do espalhamento do óleo, 

através da leitura em papel milimetrado, até a estabilização do mesmo no meio poroso. 

Estes ensaios foram realizados em triplicata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4: Colunas de vidro com areia in natura e de 
diferentes granulometrias  

 
   
 

(1) in natura 
(2) 28   mesh 
(3) 35   mesh 
(4) 48   mesh 
(5) 60   mesh 
(6) 100 mesh 
(7) 150 mesh 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo serão mostrados e discutidos os resultados, obtidos nas etapas deste 

trabalho, os quais se referem: a caracterização da areia, aos experimentos em frascos 

agitados e em biorreator e a avaliação do espalhamento do óleo Diesel na areia in natura e 

com diferentes granulometrias. 

 
4.1 Caracterização da areia  

 

A análise física e química da areia, coletada com 20 cm de profundidade, permitiu 

caracterizar a natureza e a quantidade de elementos químicos, cujos teores exercem 

influência sobre a microbiota nativa. Convém ressaltar que a amostra de areia foi coletada 

numa área sem antecedentes de contaminação pelo referido poluente. Sendo assim, a 

técnica de enriquecimento objetivou estimular o crescimento de microrganismos nativos 

com capacidade de assimilar o óleo Diesel, como fonte de carbono. Este procedimento foi 

adotado por vários pesquisadores que ressaltaram a ocorrência de um aumento da 

capacidade degradadora, quando as amostras eram provenientes de ambientes poluídos 

(BOSSERT & BARTHA, 1981; LEAHY & COLWELL, 1990). 

Os resultados da caracterização da areia estão apresentados na Tabela 4.1. A areia  

apresenta foi classificada, pedologicamente, como quartizoza. De uma maneira geral, solos 

arenosos absorvem pouca umidade, o que pode ocasionar a inibição do crescimento celular 

por substrato, uma vez que a água atua na diluição do poluente, evitando este fenômeno de 

inibição. O pH da areia em torno da neutralidade permite o desenvolvimento da maioria dos 

microrganismos. A areia é pobre em matéria orgânica e em fósforo os quais são importantes 

no crescimento de microrganismos. Os elementos sódio e potássio estão em concentrações 

superiores às necessidades microbianas porém o cálcio e o magnésio estão em teores 

adequados. Os micronutrientes: zinco, cobre, ferro, manganês e alumínio estão em 

concentrações elevadas (BAILEY & OLLIS, 1977, MADIGAN et al., 1997). 
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Tabela 4.1: Características físicas e químicas da areia 

Textura Arenoso 

PH 7,3 ± 0,2 

Fósforo  4,01  ppm 

Potássio  70,0 ppm 

Sódio  48,00 ppm 

Zinco 3,40 ppm 

Cobre  2,00 ppm 

Ferro  46,00 ppm 

Manganês 1,20 ppm 

Alumínio  0,08 meq/100 

Cálcio 0,08 meq/100 

Magnésio  0,55  meq/100 

Matéria Orgânica  0,48 % 

 

 

4.2 Experimentos em frascos agitados 

 

Estes experimentos permitiram realizar um estudo preliminar da dinâmica 

populacional microbiana sobre o processo de utilização do óleo Diesel, como fonte de 

carbono. A suspensão, constituída por consórcios microbianos provenientes do 

enriquecimento da areia com o poluente, foi utilizada como inóculo nesses ensaios. 

As curvas de crescimento microbiano, obtidas através da quantificação total de 

bactérias e de fungos, podem ser visualizadas na Figura 4.1. Nota-se a ocorrência da 

utilização do óleo Diesel pela microbiota nativa, uma vez que o referido petroderivado 

era a única fonte de carbono disponibilizada no meio. Observa-se, que tanto as bactérias 

quanto os fungos alcançaram uma densidade populacional máxima, da ordem de 108 

UFC/mL, no oitavo dia de processo, a partir do qual a população bacteriana começou a 

declinar, gradativamente, enquanto que os fungos se mantiveram até o 12º dia, quando 

então começou a decrescer sua quantificação. Os fungos são mais tolerantes a pH ácido do 

que as bactérias (PELCZAR et al., 1996), daí, sua manutenção, por quatro dias, na maior 

densidade populacional. Quanto ao declínio da quantificação microbiana visualizada, pode-
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se supor que, durante o consumo dos hidrocarbonetos, tenha ocorrido formação de 

metabólitos tóxicos, limitação ou esgotamento de nutrientes necessários ao metabolismo 

microbiano, ou a oxigenação superficial, fornecida ao meio pela agitação dos frascos, 

deixou de ser eficaz (GOLDSTEIN et al., 1985).   

De um modo geral, a biodegradação de hidrocarbonetos lineares, de cadeia 

intermediária e de menor grau de saturação ocorre mais facilmente do que os de maior grau 

de saturação e de peso molecular mais elevado. Este fato pode conduzir a uma maior 

concentração de compostos mais recalcitrantes, causando, portanto, efeito inibitório à ação 

microbiana (BAKER & HERSON, 1994b). 
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Figura 4.1: Dinâmica do crescimento microbiano em   

frascos agitados 

 

 

A Figura 4.2 mostra os valores do pH ao longo do processo em frascos agitados. 

Novamente, verifica-se a ação microbiana face ao consumo do óleo Diesel, devido à 

queda acentuada do pH, uma vez que o mecanismo de assimilação de compostos 

orgânicos acarreta formação de ácidos (FOGTH et al., 1999).  
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Figura 4.2: Valores de pH em frascos agitados 

O perfil da tensão superficial da fase aquosa pode ser visto na Figura 4.3. Verifica-

se que a redução da tensão superficial (de 61,33 mN/m para 41,07 mN/m), seguramente, é 

devida à produção de biosurfactante no meio reacional que faz decrescer as tensões 

superficiais e interfaciais, contribuindo para aumentar o acesso dos microrganismos à 

interface água-óleo, favorecendo a biodisponibilidade da matéria orgânica e, 

conseqüentemente, o crescimento microbiano (IQBALET et al., 1995; TIMMIS et al., 

1998; BONGOLO, 1999). Um outro ponto que merece ser destacado é que, dependendo da 

natureza dos microrganismos, existe um paralelo entre a utilização de substrato, produção 

de biosurfactante e crescimento microbiano porém, a produção de biosurfactante não se 

encontra, necessariamente, associada ao crescimento. A presença desses compostos tem 

sido observada quando o crescimento microbiano alcançava a fase estacionária devido à 

limitação da fonte de nitrogênio (MULLER-HURTIG, 1993). 

Em geral, as enzimas envolvidas na síntese de surfactante encontram-se reprimidas 

nas células em crescimento. A exaustão, limitação ou carência relativas às fontes de 

carbono, nitrogênio e fósforo leva a desrepressão das enzimas do metabolismo secundário, 

constituindo, assim, numa resposta a situação de stress nutricional. De uma forma resumida, 

os microrganismos produzem agentes emulsificantes em situações nas quais, apenas, os 

mecanismos de adesão não garantem o seu crescimento (URURAHY, 1998). 
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                                Figura 4.3: Perfil da tensão superficial em frascos agitados 

 

 

Os biosurfactantes tem sido utilizado em vários acidentes, com derramamentos de 

petróleo e de seus derivados, ao invés de surfactantes sintéticos. Geralmente, estes últimos 

não são biodegradáveis e possuem efeitos tóxicos (FRANCY et al., 1991; BANAT, 1995; 

LIN, 1996).  

A espécie Pseudomonas aeruginosa, produtora de biosurfactante, foi utilizada no 

processo de biorremediação das praias pertencentes à Costa do Alaska, afetadas pelo 

derramamento de petróleo do navio Exxon Valdez, o que contribuiu para duplicar a 

velocidade de remoção do óleo (FLECK, 2000). 

 

4.3 Experimento em biorreator  

 

As quantificações da densidade populacional, de bactérias e fungos, durante o 

experimento em biorreator estão mostradas na Figura 4.4. Observa-se que, as referidas 

quantificações, foram superiores àquelas obtidas nos experimentos em frascos agitados, 

alcançando valores máximos, da ordem de 109 UFC/mL, a partir do 4º dia até o 8º dia para 

as bactérias e para os fungos a partir do 8º dia até o 12º dia. Este fato está relacionado, 

provavelmente, ao elevado grau de aclimatação do consórcio microbiano, utilizado nesse 
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ensaio, o que sugere a ocorrência de um maior consumo da matéria orgânica, uma vez que 

uma maior densidade populacional demanda mais nutrientes e, conseqüentemente, tende a 

aumentar as taxas de conversão dos compostos orgânicos (URURAHY, 1998; 

ALEXANDER, 1999; SIMOM et al., 1999). Resultados semelhantes foram obtidos por 

*STROO et al., (1989), empregando um reator de contato líquido/sólido contendo sólidos 

contaminados por hidrocarbonetos, verificaram um aumento da densidade populacional nas 

primeiras horas de processo, chegando a se estabilizar em valores da ordem de 108 a  

109 UFC/mL e a fase de declínio começava quando a maior parte do material orgânico tinha 

sido biodegradado. Segundo URURAHY (1998) o emprego de reatores  no tratamento de 

compostos altamente viscosos vem surgindo como um passo decisivo e desafiante. A 

referida autora obteve taxas de biodegradação de borras de petróleo de 99% n-parifinas e 

86% para poliaromáticos em 42 dias de processo, fortalecendo a expectativa de utilizar 

biorreatores para o tratamento de resíduos recalcitrantes. 

O maior aumento da concentração de células em biorreator (109 UFC/mL), do que 

em frascos agitados (108 UFC/mL) se deve, também, a uma maior disponibilidade de 

oxigênio dissolvido, uma vez que o emprego de melhores condições de aeração e agitação, 

promove uma maior turbulência e subdivisão das bolhas de ar (maior área específica de 

contato), resultando numa diminuição da espessura das películas interfaciais que são 

responsáveis por esse transporte de massa. 

Uma explicação para uma maior quantificação bacteriana, a partir do 4º dia de 

processo, pode ser dada pelo seu curto tempo de geração e o elevado potencial enzimático 

das bactérias. Tais características fazem com que estes microrganismos sejam considerados 

iniciadores de reações de biodegradação (FOGHT et al, 1990; IJAH, 1998). Devido à 

elevada diversidade de substratos, presentes no óleo, pode-se levantar, também, a hipótese 

da ocorrência do fenômeno de cometabolismo. Nesse caso as bactérias estariam 

convertendo compostos com estruturas similares em produtos capazes de serem utilizados 

pelos fungos, quando as condições de processo se tornam desfavoráveis às mesmas, 

havendo a formação de metabólitos tóxicos que inibem o seu crescimento (ALEXANDER, 

1999).  

 

 

 

 
*STROO et al. Bioremediation of hydrocarbon – contaminated solids using liquid/solids
contact reators. Proceeding of the 46th Industrial Waste  Conference, Purdue University,
Indiana, USA, p.332-337, 1989. Apud URURAHY, A.F.P. Biodegradação de resíduo
oleoso proveniente de refenaria. 1998. 344. tese (Doutorado em ciências) – Escola de
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Resultados experimentais, obtidos por DEL’ARCO (1999), mostraram que, durante 

a biodegradação de óleo cru em solo arenoso, houve a predominância de fungos quando o 

meio se tornou ácido, aumentando o consumo do óleo. A autora relata que a maioria dos 

fungos se desenvolve em pH ácido e são mais eficientes sob condições adversas, tais como: 

valores extremos de pH, limitação de nutriente e baixo teor de umidade.  

Outros autores reforçam a idéia da provável ocorrência de cometabolismo, quando 

se leva em consideração a hostilidade desses meios, onde existe a presença de vários 

substratos e diferentes níveis de biodegradabilidade, toxicidade e recalcitrância, o que pode 

estimular ações cometabólicas. Muitos desses pesquisadores verificaram um aumento nas 

taxas de biodegradação com diminuição do potencial de toxicidade do meio, quando 

empregaram uma associação de bactérias e fungos. Isto porque diferentes grupos fungicos 

são capazes de assimilar diversos compostos cometabolicamente, fazendo uso de 

metabólitos excretados pelas bactérias, o que pode levar a mineralização desses compostos 

(TRZESICKA-MLYNARZ & WARD, 1995; KOTTERMAN et al., 1998; BOOCHAN et  

al., 2000). 
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Figura 4.4: Dinâmica do crescimento microbiano em  biorreator 
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Com relação ao pH, comportamento semelhante ao obtido nos ensaios em frascos 

agitados foi observado. Novamente, evidencia-se a formação de ácidos orgânicos, durante o 

experimento em biorreator, decorrente da assimilação do óleo Diesel pelo consórcio 

microbiano aclimatado. A Figura 4.5 mostra a variação de pH durante o ensaio em 

biorreator.  
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           Figura 4.5: Valores de pH durante o ensaio em biorreator 
                                                        

 

As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam o aspecto do meio no início e no final do 

experimento em biorreator, respectivamente. Observa-se a alteração da cor do meio 

reacional, o que põe em evidência a formação de substâncias emulsificantes pela ação 

microbiana. No início do experimento, o meio era transparente e a partir do segundo dia de 

processo, o meio já se apresentava mais emulsionado. A distinção entre as fases, orgânica e 

aquosa, ficou mais nítida no ensaio, efetuado sem a inoculação microbiana, para avaliar as 

perdas abióticas. Verificou-se que, ao se interromper a agitação para a retirada de amostras 

do biorreator, as gotículas de óleo voltavam a se coalescer, em menos de cinco minutos, 

fato este que não foi observado no ensaio inoculado o qual se manteve estável. 
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Figura 4.6: Início do experimento em 
biorreator 

Figura 4.7: Final do experimento em 
biorreator 

 

A Figura 4.8 mostra que os valores de tensão superficial da fase aquosa, no ensaio 

em biorreator, foram mais baixos que os observados nos ensaios em frascos agitados, para 

os mesmos tempos de amostragem, obtendo-se valores que variaram na faixa de 61 mN/m 

para 30 mN/m. DESAI & DESAI (1993) relataram que espécies microbianas com potencial 

para produzir biosurfactante são capazes de reduzir a tensão superficial  para  valores  de  

25 mN/m ± 5 mN/m, dependendo do tipo e da concentração do mesmo. Em solo, os 

hidrocarbonetos são adsorvidos pela matéria orgânica e por partículas inorgânicas, 

limitando a sua degradação microbiana. A presença de surfactante estimula o transporte de 

massa do poluente da fase sólida para a fase líquida, através da solubilização de micelas de 

óleo (VOLKERING et al., 1998). Assim, o consórcio microbiano obtido apresenta a 
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habilidade de biodisponibilizar o óleo Diesel, podendo ser utilizado em solo, caso ocorra 

derramamento desse poluente.  
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 Figura 4.8: Perfil da tensão superficial da fase aquosa em 

biorreator 

 

Na Figura 4.9 visualiza-se a aderência de microrganismos a gotas do óleo, 

fenômeno que estar relacionado à produção de agentes emulsificantes extracelulares, os 

quais aumentam a hidrofobicidade da superfície celular, favorecendo o crescimento e a 

metabolização do poluente pelos microrganismos. Deste modo, os resultados experimentais 

indicam uma característica positiva do consórcio microbiano, uma vez que é capaz de 

produzir biosurfactante, podendo ser utilizado em projetos de biorremediação (BANAT, 

1995 ; BONGOLO, 1999; FLECK et al., 2000; BARATHI & VASUDEVAN, 2001). 

 

 

              Figura 4.9: Microrganismos associados a gota do óleo Diesel 
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Perfis cromatográficos do ensaio em biorreator estão apresentados na Figura 4.10 os 

quais foram obtidos com a finalidade de constatar o consumo de hidrocarbonetos, 

constituintes do óleo Diesel, pelo consórcio microbiano aclimatado. Embora não se tenha 

identificado os componentes do óleo, verifica-se um decréscimo nos perfis de concentração, 

evidenciando a ocorrência da biodegradação. Este fato tornou-se inquestionável, após a 

obtenção dos cromatogramas no ensaio abiótico em biorreator (Figura 4.11), cujos perfis 

mostraram-se inalterados ao longo de todo o processo, comprovando a ação microbiana 

sobre o referido poluente. O ensaio abiótico foi efetuado nas mesmas condições de aeração 

e agitação do experimento em biorreator a fim de avaliar as perdas dos constituintes voláteis 

do óleo por evaporação.Como se pode notar, a evaporação, praticamente, não exerceu 

nenhuma influência na concentração dos componentes do óleo, o que evidencia o ataque 

microbiano sobre esta fonte de carbono. À contribuição quase não perceptível das perdas 

evaporativas, sugere que a perda, da maior parte dos compostos voláteis do petroderivado, 

tenha ocorrido durante a própria atividade de transporte e nos tanques de armazenamento 

onde o combustível foi coletado. 

A biodegradação de óleo Diesel a 0,2 % (v/v) por Pseudomonas fluorescens foi 

estudada por SAPIC et al. (1996). Os experimentos foram conduzidos em frascos agitados, 

contendo meio quimicamente definido e nitrato de amônio como fonte de nitrogênio. 

Segundo os referidos autores, as perdas bióticas foram maiores para os compostos alifáticos 

do que para os aromáticos e o maior consumo ocorreu nos primeiros 20 dias de processo. A 

taxa de biodegradação de n-alcanos (C14-C18) foi cerca de 65%, em 8 dias e dos 

compostos aromáticos, fenantreno e naftaleno, em torno de 32% e 15%, respectivamente, 

em 165 dias de processo, o que denota a alta resistência desses últimos à biodegradação. 

Este fato confirma a vantagem de se usar consórcios microbianos, ao invés de cultura pura, 

devido à complexidade da composição do óleo, pois se espera que uma única espécie 

microbiana degrade apenas uma fração restrita de substratos. A análise dos cromatogramas 

(Figuras 4.10 e 4.11) permite evidenciar a ação degradadora do consórcio microbiano sobre 

os constituintes do óleo Diesel, em 20 dias de ensaio, utilizando uma concentração de óleo 

24 vezes superior à empregada pelos referidos pesquisadores (5,0 % do óleo). 

RICHARD & VOGEL (1999) isolaram microrganismos de um solo, contaminado 

por petróleo e realizaram um estudo comparativo da capacidade de degradar o óleo Diesel 

por consórcios e por espécies individuais. Os ensaios foram realizados em frascos 

Erlenmeyer, contendo meio mineral e 0,1% (p/v) de óleo Diesel. Segundo os autores, a duas 

linhagens de Pseudomonas fluorescens, identificada como P2 e a outra como P25, 
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consumiram, após 50 dias, 10,4% e 12,3 % do óleo, respectivamente, enquanto que a 

espécie Achromobacter anthropi, assimilou 64,1 %. Não foi observado, isoladamente, 

nenhum crescimento de nenhuma das espécies: Pseudomonas paucimobilis, Pseudomonas 

vesicularis, Pseudomonas cepacia e uma outra espécie não identificada porém ao 

restabelecer o consórcio microbiano, constituído pelos sete microrganismos, ocorreu uma 

degradação de 90 % do óleo, após 50 dias de processo. De acordo com os autores, 

provavelmente, os microrganismos que não cresceram, separadamente, em óleo Diesel 

foram mantidos no comsórcio microbiano devido à capacidade dos mesmos utilizarem os 

metabólitos produzidos pelas espécies degradadoras primárias. Deste modo, os autores 

reforçam a idéia de se empregar culturas mistas em projetos de biorremediação . 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 - Cromatogramas do ensaio biótico em biorreator 
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                 Figura 4. 11 – Cromatogramas do ensaio abiótico em biorreator 

 

A análise paralela dos cromatogramas e da dinâmica populacional microbiana 

mostra que o consórcio microbiano aclimatado foi responsável pelo desaparecimento dos 

componentes do óleo Diesel. No entanto, a habilidade deste consórcio nos ensaios em meio 
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líquido não garante a biodegradação desta fonte de carbono em solo, porque os 

microrganismos podem: metabolizar outra fonte de carbono como substrato preferencial ao 

invés do poluente, ter dificuldade de interação física com o contaminante.e outros fatores 

como aeração e temperatura podem afetar significativamente o desempenho da cultura 

microbiana (ALEXANDER, 1999). 

 

4.3.1 Isolamento e identificação de microrganismos  

 

O isolamento de microrganismos foi realizado somente no ensaio em biorreator, 

paralelamente as quantificações microbianas, com o objetivo de se obter culturas com 

elevado potencial biodegradador do óleo Diesel. Com base nas características 

macroscópicas e microscópicas dos isolados, procedeu-se a identificação dos mesmos, 

totalizando oito bactérias e duas leveduras. As Tabelas 4.2 e 4.3 mostram as características 

morfológicas das bactérias e das leveduras isoladas, respectivamente. 

 

Tabela 4.2: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DAS BACTÉRIAS 

 

Características Macroscópicas das Colônias 
 

Características 
Microscópicas 

 
Bactérias 

 
Forma 

 

 
Borda 

 
Cor 

 
Observação 

 
Forma das células 

 
Gram 

B1 circular inteira branca opaca bastonetes 
(curtos e finos, motilidade 
e presença de esporos ) 

(+) 

B2 circular inteira branca opaca bastonetes 
(longos e finos, sem 
motilidade, com presença 
de esporos) 

(+) 

B3 circular inteira branca opaca bastonetes 
(longos e finos, sem 
motilidade, com presença 
de esporos) 

(+) 

B4 circular inteira branca opaca bastonetes 
(curtos, sem motilidade) 

(+) 

B5 circular inteira laranja opaca cocos 
 (sem motilidade) 

(+) 

B6 circular inteira amarela limão opaca bastonetes 
(com motilidade) 

(-) 

B7 circular inteira branca opaca bastonetes 
(com motilidade) 

(-) 

B8 circular inteira ligeiramente 
marrom 

transparente bastonetes 
(com motilidade) 

(-) 
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Tabela 4.3: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DAS LEVEDURAS 

 

Características Macroscópicas das Colônias  
Leveduras 

Forma Borda Cor Observação 

Características 

Microscópicas 

L1 circular inteira branca opaca oval 

L2 circular inteira branca opaca oval grande 

 

4.3.1.1 Identificação das bactérias 

 

Testes de identificação foram realizados, no Departamento de Antibióticos da 

UFPE, com as bactérias Gram negativas e positivas, através da efetivação de algumas 

provas bioquímicas. Os resultados mostraram que as bactérias Gram negativas são 

pertencentes ao gênero Pseudomonas sp. e as Gram positivas ao gênero Bacillus sp. 

Posteriormente, serão realizados testes com estas bactérias para identificá-las à nível de 

espécie.  

Em ecossistemas poluídos com petróleo e/ou seus derivados, bactérias do gênero 

Pseudomonas são as mais encontradas nesses ambientes, por terem a capacidade de 

degradar de hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e poliaromáticos, sendo utilizadas em 

pesquisas que visam a recuperação de ambientes contaminados por estes poluentes 

(BOSSERT & BARTHA 1984; LEAHY & COLWELL, 1990; JUHASZ, et al., 1996; 

KANALY et al., 1997). 

Várias espécies de Bacillus são conhecidas pelas suas características de degradar 

óleo e, também, são apontadas como boas produtoras de biosurfactantes (ATLAS, 1981).                         

 

4.3.1.2 Identificação das leveduras 

 

De acordo com os resultados fornecidos pelo Departamento de Micologia da UFPE, 

os fungos eram leveduras pertencentes ao gênero Candida, sendo que a levedura (1) foi 

identificada como pertencente a espécie Candida tropicalis e a levedura (2) como Candida 

lodderae. 

O gênero Candida está entre os microrganismos envolvidos entre as espécies  

degradadoras de óleo (ATLAS, 1981). Um trabalho de IJAH (1998) destaca a espécie 

Candida tropicalis como um microrganismo que tem grande potencialidade para degradar 
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hidrocarbonetos em solos tropicais. Os estudos realizados, pelo referido autor, mostraram 

que esta levedura foi capaz de degradar 68 % de óleo cru (C12 a C32) em meio líquido, 

após 16 dias de ensaio.  

Quanto à levedura Candida lodderae, apesar de  não ter encontrado nenhum relato 

referente a sua capacidade de utilizar óleo como fonte de carbono, observou-se o seu 

crescimento nesse tipo de substrato.   
 

4.4 Avaliação do espalhamento do óleo Diesel na areia 

 

O experimento teve como objetivo propor um modelo para predizer a profundidade 

alcançada do óleo Diesel na areia in natura da praia de Suape. O mesmo estudo 

empregando areia com diferentes granulometrias, visou obter  uma equação geral que 

pudesse ser aplicada em outras regiões, desde que a areia se enquadre na faixa 

granulométrica abordada. 

Neste trabalho foi estudado o espalhamento unidimensional do óleo Diesel através 

de um meio poroso.  Os resultados obtidos, em intervalos de 2 horas, referentes ao 

espalhamento do óleo, ao longo de 24 horas, estão mostrados na Figura 4.12. Verifica-se 

que tanto na areia in natura como nas de diferentes granulometrias, houve uma 

reprodutibilidade do comportamento, ou seja, o óleo se migra, inicialmente, no leito com 

maior velocidade até um dado momento, em que o seu movimento cessa e se torna 

desprezável. Visualmente, constatou-se que à medida que o poluente se dispersava, parte de 

sua massa ficava retida no meio. Isto pode ser explicado, pois os poluentes hidrofóbicos ao 

serem introduzidos no solo migram por gravidade e, durante o percurso, parte desses 

compostos permanece no meio poroso sob a forma de resíduo o qual ocupa o volume dos 

vazios do meio (OLIVEIRA NETO, 1998). Os hidrocarbonetos são adsorvidos pela matéria 

orgânica e por partículas inorgânicas, limitando o seu espalhamento (ALEXANDER, 1999). 

Este fenômeno é retratado pelo tipo de curva que foi obtido, o qual é característico de 

processos em meios porosos.  

Sugere-se, como modelo adequado para representar o processo, a equação (1) 

semelhante à equação de Langmuir.  

tt
tLL máx

+
=

2/1
                (1) 

 

Que pode, também, ser escrita da seguinte forma: 



Capítulo 4 – Resultados e discussão 
_________________________________________________________________________________ 
 

62 

 

                                            
máxmáx LtL

t
L

111 2/1 +=           (2)                                         

Em que L é a profundidade alcançada pelo óleo, Lmáx é a profundidade máxima 

alcançada pelo óleo, t é o tempo e t1/2 é o tempo gasto para alcançar a metade da 

profundidade máxima alcançada. 

Plotando-se o inverso da profundidade do óleo em função do inverso do tempo, ou 

seja, fazendo a representação gráfica da equação (2), obtém-se correlações lineares as quais 

estão mostradas na Figura 4.13, cujos coeficientes, lineares e angulares, nos fornecem os 

valores de Lmáx e t1/2 das curvas obtidas. A Tabela 4.4 mostra os valores de Lmáx e t1/2, 

experimentais e das curvas. 

 

   Tabela 4.4: Valores de Lmáx e t1/2, experimentais e das curvas obtidas 
 

 
EXPERIMENTAL  

 

 
CURVAS 

 
GRANULOMETRIAS 

Lmáx t1/2  (h) Lmáx t1/2 
in natura 18,80 2,00 18,55 1,57 
28 mesh 28,33 0,30  27,39 0,25 
35 mesh 23,10 0,60 22,32 0,59 
48 mesh 14,03 2,00 13,97 1,47 
60 mesh 11,03 2,00 12,15 2,91 

100 mesh 9,33 4,00 10,23 3,53 
150 mesh 5,07 4,00 6,22 5,15 

 

Na Tabela 4.4, observa-se que os valores de Lmáx se situaram na faixa de 5,07 cm a 

18,80cm. Do ponto de vista de processo de biorremediação, isto pode conferir uma 

vantagem importante nos processos aeróbios que, geralmente, são relatados como os mais 

rápidos e eficientes, o que favorece o desenvolvimento de consórcios microbianos que se 

encontram nos primeiros 20 cm de profundidade. 

A migração vertical do poluente pode ser acompanhada por dispersão em virtude de 

forças capilares e estratificação do meio poroso porém, deve-se levar em consideração, que 

este modelo se constitui numa primeira aproximação para que se encontre, posteriormente, 

um modelo real do fenômeno. 
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Figura 4.12: Profundidade alcançada 

com  granulometrias de 

função do  tempo 
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Figura 4.13: Correlações lineares entre a profundidade alcançada do óleo 

Diesel e o tempo na areia in natura e com  granulometrias de 28, 

35, 48, 60, 100 e 150 mesh  
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Um outro ponto a considerar é que modelos que predigam a profundidade alcançada 

do óleo em areias de praias não é focalizado na literatura. Geralmente, poluições por este 

tipo de contaminação é decorrente de vazamentos de  tanques de armazenagem, 

rompimento de dutos e derramamentos de óleo nos oceanos. Isto impulsionam 

pesquisadores a publicarem trabalhos sobre o tema, que pode ser encontrados em 

McWILLIAMS & SULLIVAN (2000) & THORPE, (2000). Este fato, também, está ligado 

a difícil tarefa de desenvolver modelos matemáticos que reproduzam os vários fenômenos: 

físicos, químicos e biológicos, que controlam o espalhamento do óleo, tanto em oceanos 

como em meios porosos. DANIELS et al., (1995) reforçam que a remoção do material 

oleoso da praia pode conduzir a vários problemas de ordem econômica e tecnológica, 

principalmente quando as praias se localizam em áreas de difícil acesso, fazendo com que a 

remoção e a disposição do contaminante sejam onerosas. A equação (2) permite calcular o 

volume máximo de areia contaminada, substituindo L por V e Lmáx por Vmáx, resultando 

na equação (3). 

 

máxmáx VtV
t

V
111 *

2/1 +=                            (3) 

 

Em que V é o volume de óleo derramado, Vmáx é o volume máximo de areia 

contaminada, t é o tempo e t1/2*, é o tempo gasto para atingir metade do volume máximo de 

areia contaminada. Finalmente, esta equação (3) constitui numa ferramenta valiosa para 

auxiliar na visualização dos problemas ligados aos derramamentos de óleo Diesel.  
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CONCLUSÕES 

 
 
 
 O enriquecimento da areia, da praia de Suape-PE, com o óleo Diesel promoveu o 

crescimento de um consórcio microbiano com capacidade de consumir 

hidrocarbonetos, podendo ter um papel importante em qualquer processo de 

biorremediação. 

 

 Os experimentos em frascos agitados mostraram uma densidade populacional 

máxima de 108 UFC/mL, enquanto que o ensaio em biorreator alcançou 

quantificações microbianas da ordem de 109  UFC/mL, provavelmente, devido às 

melhores condições de aeração e agitação do segundo sistema. 

 

 Verificou-se que o comportamento do pH, tanto em frascos agitados como em 

biorreator, foi semelhante, decrescendo de 7,0 para 4,0, o que nos leva a concluir 

que houve a formação de ácidos orgânicos, decorrente da assimilação de 

hidrocarbonetos. 

 

 Nos ensaios em frascos agitados e em biorreator, os valores da tensão superficial 

decresceram de 60mN/m para 30mN/m, revelando a formação de substâncias 

tensoativas. 

 

 Comparando, visualmente, o aspecto do meio reacional nos estágios, inicial e final, 

do experimento em biorreator, verifica-se que no final do processo o meio se 

apresenta totalmente emulsionado.  

 

 Do consórcio microbiano, empregado no ensaio em biorreator, foram obtidos dez 

isolados, dos quais oito são bactérias, pertencentes ao gêneros Pseudomonas sp. e 

Bacillus sp. e duas espécies de leveduras: Candida tropicalis e Candida lodderae 
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 Os cromatogramas obtidos dos experimentos, com e sem inoculação, em bioreator 

evidenciaram que o consórcio microbiano foi capaz de consumir a maior parte dos 

constituintes do óleo Diesel em vinte dias de processo.  

 

 Os resultados experimentais, no que se refere ao espalhamento do óleo Diesel na 

areia, sugerem um modelo matemático semelhante à equação de Langmuir. 
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SUGESTÕES 
 

 Identificar as frações de hidrocarbonetos do óleo Diesel que foram biodegradadas  
 

 Testar outras concentrações de óleo Diesel  
 

 Realizar ensaios biológicos para avaliar a toxicidade do efluente. 
 

 Utilizar o consórcio microbiano aclimatado em testes de biodegradação no projeto 

CTPETRO, recém aprovado, para avaliar a especificidade dos isolados face as 

principais classes de compostos, presentes em resíduos oleosos provenientes do 

complexo industrial portuário de Suape-PE. 

 

 Estudar a utilização de fontes alternativas de nitrogênio e fósforo, em substituição 

aos sais de nitrogênio e fósforo e do meio de Bushnell-Haas, bem como variar suas 

concentrações. 

 

  Estudar a viabilidade técnica-econômica de outras fontes de nitrogênio. 
 

 Avaliar o emprego de técnicas de biorremediação, caso ocorra derramamento de 

óleo Diesel na área estudada, abrangendo os aspectos ambiental e sócio-econômico. 
 

 Modelar o sistema, utilizando a equação de Darcy, juntamente com fenômenos 

capilares que permitem o escoamento em meios porosos, de forma que a equação 

sugerida seja uma ferramenta aplicável na área de Engenharia Ambiental. 
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APÊNDICE A -Relação atividade-equipamento utilizado 

ATIVIDADE EQUIPAMENTO 

Adição de antiespumante Bomba peristáltica de vazão fixa Masterflex. 

Aquecimento Banho termostatizado Tecnal 

Centrifugação  Centrífuga Fanem 

Contagem de colônias Contador de colônias Phoenix 

Conjunto de peneiras Série Taylor 

Cromatografia  Cromatógrafo gasoso mod. Varian star 3400 cx. 

Esterilização Autoclave vertical marca Phoenix mod. AV 50 

Estufa de esterilização Fanem 

Fermentação Fermentador New Brunswick Co. FS 14 acoplado a um 

compressor de ar cuja pressão é de 12 kgf/cm2. 

Filtração a vácuo Conjunto de filtração, marca Millipore 

Fotomicrografia Microscópio binocular c/ contraste de fase Carl Zeiss, Linha: 

Axiolab mod. MC80 

Fusão de meios sólidos Forno microondas White-Westinghouse 

Incubação Estufas microbiológicas Fanem mod. 002 CB 

Incubação e agitação Incubador rotativo Superhom mod. G25 

Mesa agitadora New Brunswick 

Manipulação asséptica Cabine de fluxo laminar Engelab 

Medida de pH Potenciômetro Digimed mod. DM21 

Observação microscópica Microscópio binocular c/ contraste de fase Carl Zeiss 

Pesagem Balança semi-analítica Marte mod. A1000 

Secagem Estufa de secagem Fanem 

Tensão superficial  Tensiômetro Sigma 70 
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APÊNDICE B –Valores das profundidades alcançadas pelo óleo Diesel na areia.  
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 
4,50 5,50 4,00 4,00 0,76 0,50 
7,50 7,00 8,50 8,50 0,76 1,50 
9,10 9,70 10,00 10,00 0,46 2,00 
11,50 12,30 12,10 12,10 0,42 4,00 
14,60 15,00 14,40 14,40 0,31 6,00 
15,80 15,60 15,10 15,10 0,36 8,00 
16,70 16,10 15,90 15,90 0,42 10,00 
17,50 16,80 16,50 16,50 0,51 12,00 
18,20 17,50 17,20 17,20 0,51 14,00 
18,70 17,90 17,50 17,50 0,61 16,00 
19,30 18,40 17,90 17,90 0,71 18,00 
19,80 18,40 18,00 18,00 0,95 20,00 
20,00 18,40 18,00 18,00 1,06 22,00 
20,00 18,40 18,00 18,00 1,06 24,00 

 
PROFUNDIDADE (cm) 

(In natura) 
Tubo1 Tubo2 Tubo3 Média 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
TEMPO 

(h) 

 
 

 

PROFUNDIDADE (cm) 
  (28 mesh ) 

Tubo1 Tubo2 Tubo3 Média 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
TEMPO (h) 

0,00 0,00 0,00 - - 0,00 
8,20 8,00 7,80 8,00 0,20 0,10 
15,00 14,20 13,60 14,27 0,70 0,30 
18,27 18,00 16,50 17,59 0,95 0,50 
20,93 19,20 18,00 19,38 1,47 1,00 
25,10 24,30 21,50 23,63 1,89 2,00 
26,50 25,30 22,50 24,77 2,05 4,00 
27,17 26,60 24,20 25,99 1,58 6,00 
27,70 27,10 25,00 26,60 1,42 8,00 
28,50 27,45 26,40 27,45 1,05 10,00 
29,00 28,00 27,00 28,00 1,00 12,00 
29,30 28,20 27,30 28,27 1,00 14,00 
29,30 28,40 27,30 28,33 1,00 16,00 
29,30 28,40 27,30 28,33 1,00 18,00 
29,30 28,40 27,30 28,33 1,00 20,00 
29,30 28,40 27,30 28,33 1,00 22,00 
29,30 28,40 27,30 28,33 1,00 24,00 
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PROFUNDIDADE (cm) 
(35 mesh) 

Tubo1 Tubo2 Tubo3 Média 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
TEMPO 

(h) 
0,00 0,00 0,00 - - 0,00 
4,50 5,30 4,70 4,83 0,42 0,00 
10,10 11,50 10,40 10,67 0,74 0,60 
13,70 14,70 14,00 14,13 0,51 1,00 
15,20 16,00 14,50 15,23 0,75 2,00 
18,40 17,80 17,20 17,80 0,60 4,00 
19,60 18,10 18,00 18,57 0,90 6,00 
22,30 20,50 19,40 20,73 1,46 8,00 
23,00 21,70 21,00 21,90 1,01 10,00 
23,50 22,80 22,20 22,83 0,65 12,00 
23,50 23,20 22,60 23,10 0,46 14,00 
23,50 23,20 22,60 23,10 0,46 16,00 
23,50 23,20 22,60 23,10 0,46 18,00 
23,50 23,20 22,60 23,10 0,46 20,00 
23,50 23,20 22,60 23,10 0,46 24,00 

 
 
 

PROFUNDIDADE (cm) 
(48 mesh) 

Tubo1 Tubo2 Tubo3 Média 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
TEMPO 

(h) 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 
4,00 3,50 4,80 4,10 0,66 0,00 
5,70 4,00 5,20 4,97 0,87 0,60 
6,50 7,40 6,70 6,87 0,47 1,00 
9,00 9,70 9,40 9,37 0,35 2,00 
11,50 11,00 11,40 11,30 0,26 4,00 
12,70 11,85 11,30 11,95 0,71 6,00 
12,80 12,30 12,50 12,53 0,25 8,00 
13,20 12,90 13,00 13,03 0,15 10,00 
13,80 13,30 13,75 13,62 0,28 12,00 
14,10 13,50 13,80 13,80 0,30 14,00 
14,10 13,50 14,50 14,03 0,50 16,00 
14,10 13,50 14,50 14,03 0,50 18,00 
14,10 13,50 14,50 14,03 0,50 20,00 
14,10 13,50 14,50 14,03 0,50 24,00 
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PROFUNDIDADE (cm) 
(60  mesh) 

Tubo1 Tubo2 Tubo3 Média 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
TEMPO 

(h) 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 
2,00 3,30 2,60 2,63 0,65 1,30 
4,50 5,80 5,00 5,10 0,66 2,00 
6,20 7,00 6,50 6,57 0,40 4,00 
7,70 8,40 8,00 8,03 0,35 6,00 
8,50 9,00 8,50 8,67 0,29 8,00 
8,40 9,90 8,70 9,00 0,79 10,00 
9,20 10,70 9,00 9,63 0,93 12,00 
9,50 11,00 9,70 10,07 0,81 14,00 
10,00 11,50 10,30 10,60 0,79 16,00 
10,40 11,50 11,00 10,97 0,55 18,00 
10,40 11,50 11,20 11,03 0,57 20,00 
10,40 11,50 11,20 11,03 0,57 22,00 
10,40 11,50 11,20 11,03 0,57 24,00 

 
  
 

PROFUNDIDADE (cm) 
(100  mesh) 

Tubo1 Tubo2 Tubo3 Média 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
TEMPO 

(h) 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 
1,50 2,00 1,30 1,60 0,36 1,00 
4,00 4,50 3,00 3,83 0,76 2,00 
5,30 5,50 4,80 5,20 0,36 4,00 
6,00 6,30 5,70 6,00 0,30 6,00 
6,50 7,00 6,00 6,50 0,50 8,00 
7,20 7,80 6,50 7,17 0,65 10,00 
7,50 8,60 6,90 7,67 0,86 12,00 
7,90 9,40 7,40 8,23 1,04 14,00 
8,40 9,80 8,70 8,97 0,74 16,00 
8,50 10,00 8,70 9,07 0,81 18,00 
9,00 10,30 8,70 9,33 0,85 20,00 
9,00 10,30 8,70 9,33 0,85 22,00 
9,00 10,30 8,70 9,33 0,85 24,00 
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PROFUNDIDADE (cm) 
150  mesh 

Tubo1 Tubo2 Tubo3 Média 

 
DESVIO 
PADRÃO 

 
TEMPO 

(h) 
0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 
1,70 1,00 1,30 1,33 0,29 1,00 
2,20 1,60 1,70 1,83 0,26 2,00 
2,70 2,10 2,40 2,40 0,24 4,00 
3,40 2,90 3,20 3,17 0,21 6,00 
3,90 3,40 3,50 3,60 0,22 8,00 
4,50 3,80 4,00 4,10 0,29 10,00 
5,00 4,30 4,50 4,60 0,29 12,00 
5,30 4,50 5,00 4,93 0,33 14,00 
5,60 4,60 5,00 5,07 0,41 16,00 
5,60 4,60 5,00 5,07 0,41 18,00 
5,60 4,60 5,00 5,07 0,41 20,00 
5,60 4,60 5,00 5,07 0,41 22,00 
5,60 4,60 5,00 5,07 0,41 24,00 
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