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RESUMO 
 

Áreas contaminadas com compostos oleosos tem sido um problema cada vez mais constante, 

uma vez que existe um grande crescimento na produção, distribuição e consumo de óleo 

diesel e biodiesel. Desta forma, é cada vez mais importante o conhecimento de técnicas que 

sejam eficientes na descontaminação destas áreas. Tendo em vista a remoção dos 

contaminantes orgânicos do solo, a técnica de biorremediação, apresenta-se como uma 

alternativa eficiente e de baixo custo. Objetivou-se avaliar a capacidade de biorremediação de 

solo contaminado com compostos oleosos, utilizando a técnica de bioestimulação comparada 

com a técnica de atenuação natural. O solo foi contaminado com 4% de óleo diesel ou 

biodiesel e bioestimulado com ficocianina, biomassa inativa da S. platensis ou com sulfato de 

amônio. A atenuação natural foi usada como comparativo. Os experimentos foram realizados 

durante 60 d, sendo realizado a cada 2 d a determinação da evolução de CO2 e a cada 30 dias 

a determinação da evolução de óleos e graxas. Os melhores resultados tanto para evolução de 

CO2 (mg C) quanto para biodegradação dos contaminantes foram obtidos com o biodiesel 

como contaminante e no solo bioestimulado. A evolução de CO2, nos ensaios contaminados 

com biodiesel e adicionados do bioestimulante ficocianina, foi de 2997,35 mg C-CO2 

evoluído, já nos ensaios contaminados com óleo diesel a maior evolução de CO2 se deu com a 

biomassa inativa da S. platensis, com 2454,89 mg C-CO2 evoluído. Quanto à biodegradação 

dos contaminantes, obteve-se 88,75% para a biodegradação de biodiesel no solo em que foi 

adicionado ficocianina e 63,89% para o óleo diesel no solo em que foi adicionado biomassa 

inativa da S. platensis. 

 

Palavras-chaves: biorremediação, óleo diesel, biodiesel 
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ABSTRACT 
 

Areas contaminated with oily compounds has been an issue ever more constant, since 

there is a large growth in the production, distribution and consumption of diesel and biodiesel. 

Thus, it is increasingly important to be aware of techniques that are effective in the 

decontamination of these areas. In view of the removal of organic contaminants from soil 

bioremediation technique, is presented as an efficient and low cost. This study aimed to 

evaluate the ability of bioremediation of soil contaminated with oily compounds, using the 

technique of biostimulation compared with the technique of natural attenuation. The soil was 

contaminated with 4% of diesel or biodiesel and bioestimulated with phycocyanin, inactive 

biomass of S. platensis or ammonium sulfate. The natural attenuation was used as a 

comparison. The experiments were conducted for 60 d, being held every 2 days determination 

of CO2 evolution and every 30 days to determine the evolution of oil and grease. The best 

results for both CO2 evolution (mg C) and for biodegradation of contaminants were obtained 

with biodiesel as a contaminant and with bioestimulated soil. The evolution of CO2 in the 

trials contaminated with biodiesel and added the biostimulating phycocyanin, was 2997.35 mg 

C-CO2 evolved since trials contaminated with diesel oil higher CO2 evolution occurred with 

the inactive biomass of S. platensis with 2454.89 mg C-CO2 evolved. As the biodegradation 

of the contaminants was obtained in 88.75% biodegradation in the soil of biodiesel which was 

added phycocyanin and 63.89% for the diesel fuel in the soil was added to the inactive 

biomass S. platensis.  

 

Keywords: bioremediation, diesel, biodiesel 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A forte industrialização e o desenvolvimento econômico do Brasil principalmente a 

partir da década de 70 exigiram grande estruturação de toda a cadeia produtiva dos derivados 

do petróleo, desde novas descobertas de campos petrolíferos passando pela formação de 

vários polos petroquímicos e aumento das redes de distribuição (MARIANO, 2006). Junto a 

isto está à descoberta do pré-sal, onde as reservas que se acredita existirem ocupam uma área 

de 149.000 km² e atingem 90 bilhões de barris, ou seja cerca de sete vezes o volume de 

petróleo conhecido acima da mesma camada, isso torna o Brasil o quarto país em reservas de 

petróleo (CPRM, 2013). Diante desta estrutura logística da produção e comercialização do 

petróleo e de seus derivados, as preocupações relacionadas ao potencial de contaminação de 

solos, principalmente derramamentos durante o transporte e vazamentos de tanques de 

armazenamento subterrâneos em postos de combustíveis, vêm crescendo.  

Aliado a isto está o aumento do uso de biodiesel na cadeia energética brasileira, 

aumentando o número e a frequência de acidentes que ocasionam a contaminação do solo, 

seja no transporte, em vazamentos nos sistemas de tancagem ou em postos de combustíveis 

(MEYER, 2011). 

Perante a este cenário, inúmeras pesquisas relacionadas à remediação de áreas 

atingidas por compostos oleosos são realizadas com a finalidade de restaurar a qualidade dos 

solos contaminados, sendo várias as técnicas que podem ser empregadas para remover estes 

contaminantes, entre elas a biorremediação (MARIANO, 2006). 

A biorremediação tem se destacado como uma alternativa viável e promissora para o 

tratamento de solos contaminados por compostos oleosos (BENTO et al., 2003; DUA et al., 

2002; RAHMAN et al., 2002). É uma tecnologia fundamentada em métodos naturais, os quais 

são menos agressivos e mais adequados para a manutenção do equilíbrio ecológico, além 

disso, esta técnica possui um baixo custo quando comparada a alternativas de remediação 

convencional, tais como bombeamento e tratamento e extração de vapor (BENTO et al., 

2005). 

Através de pesquisas tem sido demonstrado que a degradação de compostos oleosos 

por uma dada população microbiana nativa pode ser favorecida pela adição de nutrientes 

requeridos pelos microrganismos no local contaminado (DELILLE et al. 2004), isto constitui-

se na técnica de bioestimulação. Assim a bioestimulação, acelera a taxa de descontaminação, 

com a adição de um ou mais nutrientes que estão em presença limitada, melhorando a 
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velocidade e o potencial de degradação da população microbiana (NIKOLOPOULOU, 

KALOGERAKIS 2009). 

A bioestimulação pode ocorrer com a adição de compostos químicos, com a inserção 

de biossurfactantes (MARIANO, 2006), ou mesmo com outros compostos como, por 

exemplo, adição de biomassa microalgal. A este respeito, alguns estudos focam na viabilidade 

de fazer das microalgas uma possível solução para os problemas ambientais, tais como 

tratamento de resíduos e de solos contaminados (LEE, LEE, 2001). 

A microalga S. platensis constitui-se em uma biomassa rica em proteínas, vitaminas, 

lípideos, minerais, carboidratos e pigmentos (SANCHEZ et. al, 2003). Esta composição pode 

ser fonte adequada de macro e micronutrientes para os microrganismos em processos de 

bioestimulação. A biomassa microalgal com potencial para ser utilizada em processos de 

biorremediação ou como matéria-prima para extração de biossurfactantes pode ser produzida 

a partir do tratamento do efluente, como demonstrou um estudo realizado por Canizares-

Villanueva et. al. (1995), onde se comprovou que efluentes podem ser utilizados como 

substrato para o crescimento de microalgas. 

Ressalta-se a importância de estudar o uso de biomassa microalgal e seus compostos 

como bioestimulantes em processos de biorremediação de solos contaminados com 

compostos oleosos como meio de conciliar a biorremediação com uma prática atual no 

gerenciamento ambiental, que é a reutilização de resíduos (biomassa produzida através do 

tratamento de efluentes). Dessa forma, objetivou-se avaliar a biorremediação de solo 

contaminado com compostos oleosos - biodiesel ou óleo diesel, utilizando a técnica de 

bioestimulação comparada com técnica de atenuação natural. 

Os objetivos específicos foram: extrair o pigmento ficocianina da biomassa da 

microalga S. platensis e caracterizar a atividade biossurfactante do mesmo; avaliar as 

diferentes técnicas de biorremediação: atenuação natural e bioestimulação; comparar a 

biomassa microalgal inativa, a ficocianina e o sulfato de amônio como bioestimulantes; 

comparar a degradação dos compostos oleosos, em relação às técnicas de bioestimulação e 

atenuação natural. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Biorremediação 

 

A Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA, 2013) apresenta uma 

definição genérica sobre a biorremediação, como sendo um processo de tratamento que utiliza 

a ocorrência natural de microrganismos para degradar substâncias toxicamente perigosas 

transformando-as em substâncias menos ou não tóxicas.  

O Escritório de Estudos Geológicos do Departamento do Interior do Governo 

Americano (USGS), por sua vez, adota a definição do American Heritage Dictionary of the 

American Language que define a biorremediação como o uso de agentes biológicos, bactérias 

e plantas, para remover ou neutralizar contaminantes do solo e da água (CHAPELLE, 2000 

apud MARTINS et al., 2003). Em resumo, a biorremediação é a ciência que busca a 

remediação ambiental, através do estudo, controle e aplicação da propriedade biodegradativa 

dos microrganismos. 

A degradação pode ocorrer através do metabolismo de respiração aeróbia ou 

anaeróbia. Assim a biodegradação completa ou mineralização envolve a oxidação do 

composto original para formar o dióxido de carbono e água, e desse modo ocorre a produção 

de energia utilizada na síntese do material celular (biomassa). Cada passo na rota de 

degradação é catalisado por uma enzima especifica existente no arsenal metabólico da célula 

degradante (MUTECA, 2012). 

Segundo Morais, (2005), além dos microrganismos degradadores, das características 

do local, da concentração e do tipo do contaminante, diversos fatores ambientais influenciam 

este processo melhorando a degradação do contaminante. Os mais importantes são a 

temperatura, aeração, teor de umidade, pH e nutrientes. 

 

2.1.1.1 Vantagens e desvantagens da biorremediação 

 

Aplicações bem sucedidas da biorremediação têm sido relatadas para muitos locais 

contaminados, sendo que as três maiores classes de resíduos propícios à biorremediação são: 

hidrocarbonetos de petróleo, creosotos e solventes clorados (COLOMBO, 2010). A 

biorremediação oferece muitas vantagens e contrapontos quando comparada a remediação 
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tradicional, conforme demonstro no Quadro 1, sendo que as principais incluem o menor custo 

e também a capacidade de eliminar os poluentes (MARIANO et al., 2008). 

 

Quadro 1: Vantagens e contrapontos da biorremediação em relação à remediação tradicional 

(bombeamento e tratamento). 

Vantagens 

- A limpeza ocorre “in situ”, o que elimina o transporte de resíduos perigosos e custos de 

responsabilidade;  

- Resíduos orgânicos perigosos podem ser destruídos (por exemplo, convertidos em H2O, 

CO2, e sais minerais) em vez de transferidos de uma fase para outra, assim eliminando a 

responsabilidade em longo prazo;  

- Conta com os processos de biodegradação endógenos que podem ser mais rápidos e mais 

baratos (no mínimo dez vezes menos caro);  

- Mínimo distúrbio ambiental e do solo;  

- Pode ser usado em conjunto com outras tecnologias de tratamento.  

Contrapontos 

- Certos resíduos tais como metais pesados, não são eliminados pelos processos biológicos 

(embora muitos metais podem ser biorreduzidos ou bio-oxidados para menos tóxicos e formas 

menos móveis);  

- Pode requerer monitoramento extensivo;  

- Requisitos e eficiência de remoção podem variar consideravelmente de um local para outro;  

- Alguns contaminantes podem estar presentes em altas concentrações que inibem os 

microrganismos;  

- Há um risco para acumulação de produtos tóxicos da biodegradação; 

Fonte: Adaptado de ALVAREZ e ILLMAN, 2006. 

 

O processo de biorremediação para se tornar eficaz requer o entendimento dos fatores 

específicos do local limitando-se à biotransformações desejáveis, sem resultar em 

consequências inesperadas, tais como, a produção de metabólitos tóxicos e formação de 

condições ambientais adversas, como: pH extremo, temperatura inadequada, ou presença de 

metais pesados em concentrações tóxicas que inibam as atividades microbianas específicas 

(ALVAREZ e ILLMAN, 2006).  

Em resumo, a engenharia de biorremediação precisa ter entendimento dos requisitos 

nutricionais e fisiológicos dos degradadores específicos, e assegurar que uma vantagem 

competitiva seja fornecida aos meios de biotransformação desejáveis. Os avanços recentes nas 
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pesquisas de geoquímica, microbiologia e processos de transporte têm melhorado a habilidade 

de conduzir a biorremediação, sendo que muitas estratégias diferentes podem ser adaptadas a 

cenários específicos de contaminação (COLOMBO, 2010). 

 

2.1.1.2 Atenuação Natural 

 

A atenuação natural é um processo que ocorre sem a intervenção humana, sendo uma 

forma passiva de remediação (ROSADO, 2005). Sanchez et al. (2000) descrevem a atenuação 

natural como uma sucessão de processos que ocorrem naturalmente, resultando na contenção, 

transformação ou destruição dos contaminantes. 

A atenuação natural inclui uma variedade de processos físicos, químicos e biológicos, 

os quais, dentro de condições favoráveis, permitem a redução de massa, toxicidade, 

mobilidade, volume e concentração de contaminantes no solo ou água subterrânea sem 

intervenção humana (EPA, 1999). Este processo ocorre naturalmente em qualquer área 

contaminada, com variável grau de eficiência, dependendo dos tipos e concentrações de 

contaminantes presentes e dos processos característicos do local (MOREIRA E BRAGA, 

2009). 

O processo de atenuação natural de um poluente orgânico no solo, sem acréscimo de 

nutrientes ou adequação de qualquer condição ambiental, pode ocorrer de maneira contínua 

devido ao processo de adaptação natural dos microrganismos indígenas do solo contaminado. 

Esses microrganismos passam, então, a utilizar o composto orgânico poluente como fonte de 

carbono, ocasionando assim uma redução da sua concentração ao longo do tempo. Além 

disso, o solo contaminado é sujeito ao processo de intemperização natural, onde, não só os 

processos biológicos estão envolvidos, mas também, processos físicos e químicos são 

responsáveis pela redução da concentração de poluente no solo. No entanto, o tempo 

envolvido no processo de atenuação natural costuma ser bastante longo o que torna 

necessária, muitas das vezes a remoção do solo impactado e encaminhamento do mesmo para 

tratamento “ex-situ” (BAPTISTA e RIZZO, 2004). 

A biorremediação de compostos oleosos por populações naturais de microrganismos 

representa um dos mecanismos primários pelo qual os poluentes são eliminados no meio 

ambiente (TAPAJÓS, 2007). A capacidade de degradar esses compostos é apresentada por 

diversos gêneros microbianos, principalmente bactérias, fungos, e leveduras (TRINDADE, 

2002). 
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Dados obtidos em pesquisas de campo por pesquisadores (CHAPELLE, 1994) têm 

comprovado que a atenuação natural limita o deslocamento dos contaminantes e, portanto, 

diminui a contaminação ao meio ambiente. A remediação natural não é uma alternativa de 

“nenhuma ação de tratamento”, mas uma forma de minimizar os riscos para o meio ambiente, 

através do monitoramento do deslocamento da pluma, assegurando que de que pontos 

receptores não sejam contaminados (CORSEUIL e MARINS, 1998). No entanto, a maioria 

dos solos apresentam limitações nutricionais que submetem os microrganismos a condições 

entravantes, o que reduz a eficácia da biorremediação por atenuação natural (SERRANO et 

al., 2007). 

 

2.1.1.3 Bioestimulação 

 

Os solos na sua maioria apresentam limitações nutricionais, as quais podem ser 

corrigidas com a introdução de nutrientes que ao estimular o metabolismo microbiano 

contribuirão para o a eficácia da biorremediação. A estimulação dos microrganismos pela 

introdução de fontes nutricionais é denominada bioestimulação (SERRANO et al., 2007). A 

técnica de bioestimulação consiste basicamente na adição de nutrientes para os 

microrganismos, como bactérias e fungos, presentes no solo junto à área contaminada 

(MARIANO et al., 2008). 

A bioestimulação tem o objetivo de aumentar as taxas de biodegradação e é uma das 

técnicas de biorremediação mais adotadas em tratamentos de recuperação de áreas 

impactadas. Esta técnica consiste na correção das condições ambientais para aumentar a 

atividade da população microbiana existente nas áreas contaminadas (SARKAR et al., 2005). 

No processo de bioestimulação os microrganismos se nutrem dos múltiplos compostos 

orgânicos para o desenvolvimento de seu metabolismo de manutenção e reprodução 

culminado na remoção do contaminante (MARIANO et al., 2008). 

Os microrganismos podem ou não, inicialmente, ter como alvo os poluentes como 

fonte de alimento. Contudo, os compostos oleosos são, supostamente, degradados mais 

rapidamente do que no processo de degradação natural, devido à elevação da população de 

microrganismos, causada pelo implemento dos níveis de nutrientes (SARKAR et al., 2005). 

Os dois nutrientes essenciais ao crescimento celular são o nitrogênio e o fósforo, os 

quais devem estar balanceados, propiciando uma boa proporção com o teor de carbono. 

Geralmente, em ambientes contaminados por compostos oleosos, o aumento da quantidade de 

carbono proveniente dos contaminantes faz com que tais nutrientes necessários para o 
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crescimento ótimo microbiano estejam presentes em quantidades inferiores (REIS, 2009). 

Assim, frequentemente há necessidade de correção das concentrações de nitrogênio e fósforo 

utilizando fontes externas desses nutrientes como sais inorgânicos (amônio, nitratos e 

fosfatos) ou fertilizantes utilizados na agricultura, como ureia. (COULON et al. 2007) 

 

2.1.1.4 Fatores técnicos que afetam a biorremediação 

 

A taxa de biodegradação de contaminantes de origem orgânica, como compostos 

oleosos, depende de inúmeras características físico-químicas do contaminante, assim como 

várias propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (MUTECA, 2012). A seguir serão 

apresentados alguns dos principais fatores que afetam o processo de biorremediação de solos 

contaminados por compostos oleosos. 

 

2.1.1.4.1 Nutrientes 

 

O estado dos nutrientes no solo causa um impacto direto na atividade microbiana e na 

biodegradação. Alguns elementos são importantes no processo de biorremediação como, os 

nutrientes, e pequenas concentrações de alguns aminoácidos, vitaminas, ou outras moléculas 

orgânicas (THOMASSIN-LACROIX, 2000). 

Os compostos como óleo diesel e biodiesel, podem servir como fonte de carbono para 

o desenvolvimento de microrganismos. Há, entretanto, necessidade de outros nutrientes, entre 

eles, o nitrogênio e o fósforo são requeridos em maior quantidade (DIAS, 2007). 

Os vazamentos com grandes quantidades de contaminantes oleosos tendem a resultar 

num rápido esgotamento da disponibilidade de nitrogênio e fósforo inorgânico, os quais se 

tornam fatores limitantes (RÖLING & VAN VERSEVELD, 2002). Com base na 

estequiometria de Redfield, quando os nutrientes não são limitantes, a razão desejada de C, N, 

P e K é 100:15:1:1 (FILLER et al., 2006). Além disso, há também demanda por 

micronutrientes, tais como o enxofre, ferro, magnésio, cálcio e sódio, os quais devem estar 

presentes para o crescimento dos microrganismos. Estes nutrientes são importantes para a 

produção celular e seu suplemento aumenta a eficácia da degradação (TING et al.,1999). A 

quantidade de nitrogênio e de fósforo requeridos para converter 100% do contaminante em 

carbono/biomassa pode ser calculado pela relação C:N e C:P encontrada no material celular 

(DIBBLE & BARTHA, 1979). 
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Em alguns casos, para que haja a correção desses nutrientes essenciais ao metabolismo 

microbiano, pode-se fazer uso de fertilizantes. No caso dos altos níveis de nitrogênio, por 

exemplo, razoes de C/N menores que 20, pode haver inibição da atividade microbiana do solo 

possivelmente devido à toxicidade nítrica (THOMASSIN-LACROIX, 2000). 

 

2.1.1.4.2 Temperatura 

 

A temperatura do solo é uma relação entre a quantidade de energia calorífica absorvida 

e perdida, sendo que o primeiro fato depende principalmente da cobertura vegetal, tipo de 

solo e umidade. A temperatura do solo sofre variações diárias e sazonais, com marcada 

influência nos horizontes superficiais, sendo esta a região de maior atividade microbiana 

(CARDOSO, 1992). 

A temperatura é um fator que influencia a biodegradação por seus efeitos na natureza 

física e composição química dos contaminantes, além de estar diretamente relacionada com a 

taxa metabólica e composição microbiana (ATLAS, 1981). Como a atividade enzimática e o 

metabolismo microbiano são diretamente proporcionais ao aumento de temperatura, a taxa 

desses fatores dobra a cada aumento de 10 °C até atingir temperaturas inibitórias próximas a 

40 °C, uma vez que tendem a desnaturar a maioria das estruturas proteicas da grande parcela 

dos microrganismos (LEAVY E COLWELL, 1990). Embora a atividade de biodegradação 

microbiana não cesse em temperaturas abaixo de zero, a temperatura ótima para a 

biodegradação é geralmente entre 15°C – 30°C para os processos aeróbios e 25 °C – 35°C 

para os anaeróbios (AISLABIE et al., 2006). 

A influência da temperatura junto com a adição de nutrientes na degradação de 

hidrocarbonetos de petróleo foi estudada por Delille et al. (2004), onde verificaram que o 

aumento da temperatura do solo de 4º C para 20º C favoreceu muito a degradação destes 

contaminantes. 

 

2.1.1.4.3 Umidade e aeração 

 

O teor de umidade do solo afeta diretamente a biodisponibilidade de contaminantes, a 

transferência de gases, o nível de toxicidade dos contaminantes, a distribuição das espécies, a 

movimentação e o estádio de crescimento dos microrganismos (COOKSON, 1994). 

Os espaços do solo quando ocupados por água e/ou gases, tem forte influência na 

atividade microbiana, e esse é um dos indicativos que justifica a ação dos microrganismos em 
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degradar o contaminante. O volume total de poros de determinado solo varia de 50% a 60%, 

sendo 15% a 45% ocupados pela água e o restante por gases. Os gases presentes no solo são 

os mesmos encontrados na atmosfera, além daqueles decorrentes da atividade biológica como, 

por exemplo, o CH4 e o H2S (SIQUEIRA et al., 1994). 

A umidade com teores reduzidos afetam negativamente o metabolismo e a 

movimentação microbiana, assim como o transporte dos nutrientes através destes. Durante o 

processo de biorremediação de solos contaminados o teor de umidade deve ser mantido entre 

50% a 80% da capacidade de campo do solo para que taxas ótimas de degradação sejam 

obtidas (DEUEL & HOLLLDAY, 1997), sendo que teores excessivos de umidade limitam o 

transporte de oxigênio no solo (PROVIDENTI et al., 1993). A umidade ótima para as 

diferentes atividades metabólicas varia entre os tipos de solo, teor de argila, grupos de 

microrganismos, vegetação, etc. (CARDOSO, 1992). 

A escassez assim como o excesso de água no solo é um fator limitante uma vez que as 

reações metabólicas dependem desta para ocorrer e o seu excesso pode inibir a passagem de 

oxigênio através do solo (REGINATTO, 2012). Quando o solo está quase totalmente 

preenchido por água, a disponibilidade de gases para os microrganismos é menor, ou seja, tem 

menos disponibilidade de oxigênio para as atividades metabólicas dos microrganismos e 

consequentemente menor degradação (MOREIRA e SIQUEIRA, 2002). 

 

2.1.1.4.4 pH 

 

O pH tem ação direta na atividade metabólica da microbiota do solo, sendo função da 

tolerância de cada espécie microbiana (MUTECA, 2012). Da mesma forma, a solubilidade 

dos contaminantes e a possibilidade de sorção deste em diferentes matrizes, como o solo, 

podem variar em função do pH (PROVIDENTI et al., 1993). 

Segundo Alexander (1999), a biodegradação tende a ser mais efetiva nas faixas de pH 

em torno da neutralidade. Para a maioria dos microrganismos envolvidos no processo de 

biorremediação, a faixa de pH favorável ao seu crescimento é de 6 a 8, quando a 

biodegradação tende a ser mais rápida (ALEXANDER, 1999). Em ambientes de extrema 

acidez ou alcalinidade, a atividade microbiana decai, isto acontece porque independente do 

pH do meio externo, o pH citoplasmático dos microrganismos precisa ser 7 e a manutenção 

deste valor, ou outro muito próximo a este, se faz necessário, pois uma mudança no estado de 

ionização dos grupos químicos do sítio ativo ou a eliminação de interações iônicas alteram a 
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conformação ativa e a estabilidade das enzimas e, por consequência, reduzem drasticamente a 

atividade microbiana e a biodegradação dos contaminantes (MUTECA, 2012). 

 

2.1.1.4.5 Potencial Redox 

 

O potencial redox (Eh) pode ser definido através de uma medida quantitativa de 

oxidação ou redução de um meio. Quando o Eh encontra-se acima de zero é comumente 

interpretado como um meio em oxidação, e quando Eh é menor do que zero, o meio está em 

redução. 

O potencial redox do solo é afetado pela profundidade abaixo da superfície e a taxa de 

difusão de oxigênio, que é determinada pelo tamanho e número de poros preenchidos por ar, 

que é função da textura, estrutura, pH, teor de água no solo, presença de carbono orgânico e 

microrganismos (CASARINI e SPILBORGHS, 1992). 

A biodegradação de compostos oleosos é essencialmente uma reação de oxi-redução 

onde o composto é oxidado – doador de elétrons e um aceptor de elétrons é reduzido 

(MARIANO, 2006). O oxigênio é o principal aceptor de elétrons na degradação da matéria 

orgânica e contaminantes (MESQUITA, 2004). Na sua ausência, o potencial redox se torna 

um fator limitante na biodegradação de contaminantes oleosos, isto decorre uma vez que a 

transformação aeróbica dos poluentes no solo leva frequentemente a um rápido esgotamento 

do oxigênio dissolvido, e esse eventualmente descreve o potencial redox (KARTHIKEYAN e 

BHANDARI, 2001). 

 

2.1.1.4.6 Microrganismos degradadores de compostos oleosos 

 

Os microrganismos são os principais agentes responsáveis pela ciclagem do carbono 

na natureza. Em muitos ecossistemas existe uma comunidade autóctone de microrganismos 

capazes de degradar compostos oleosos (KATAOKA, 2001). 

O sucesso da biorremediação é dependente da diversidade da população microbiana 

presente, mais especificamente da disponibilidade de microrganismos (PAUDYN et al., 

2007), por existir uma relação direta entre a taxa de degradação e o tamanho da população, já 

que quanto maior o número de microrganismos capazes de degradar o composto, mais rápida 

será a sua degradação. O tamanho da população microbiana é maior na superfície do solo, 

visto que nesta região a temperatura, umidade, aeração e energia são relativamente mais 

favoráveis para o desenvolvimento dos microrganismos (VIDALLI, 2001). 
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A habilidade em degradar óleo diesel e biodiesel não é restrita a apenas alguns gêneros 

de microrganismos, pois, vários grupos de bactérias e fungos têm mostrado possuir essa 

capacidade (KATAOKA, 2001). É conhecido que as bactérias são capazes de realizar a 

transformação de vários contaminantes, possibilitando a biorremediação de solos impactados 

com óleos (KORDA et al., 1997). Geralmente, derrames acidentais de óleos são mais fáceis 

de conter em solo do que no mar. No primeiro caso, a matéria particulada é capaz de absorver 

os contaminantes, diminuindo a sua toxidade, porém contribuindo para sua persistência. 

Populações de microrganismos podem metabolizar como substratos, apenas uma fração 

limitada de hidrocarbonetos (TAKETANI, 2008). 

 

2.1.2 Contaminantes 

 

2.1.2.1 Óleo Diesel 

 

O óleo diesel constitui uma mistura complexa, derivada do processo de refinamento do 

petróleo cru, via destilação fracionada. É composto principalmente por alcanos de cadeia 

linear, mas também possui em sua constituição hidrocarbonetos de cadeia ramificada e 

compostos aromáticos, na faixa de C9-C28 (KNOTHE, 2010). 

Segundo a PETROBRAS (2010) o óleo diesel trata-se de um composto formado 

principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, 

nitrogênio e oxigênio. A sua constituição varia desde moléculas mais simples e mais 

facilmente biodegradáveis, como o metano, até compostos mais complexos, como os que 

incluem anéis de benzeno (MOURA e SAMARA, 2005). Compostos polares, formados a 

partir desses elementos, conferem boas características lubrificantes ao combustível, mas 

aumentam o potencial tóxico para o meio ambiente (ANP, 2013). 

É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material 

em suspensão e com odor forte e característico. É um combustível obtido através da mistura 

de diversas correntes como gás, óleos, nafta pesada, diesel leve e diesel pesado, provenientes 

das diversas etapas de processamento do petróleo bruto (REFAP, 2010). 

A toxicidade do contaminante para um organismo é definida pela sua composição 

química, sua concentração no ambiente, o período de contato, as condições ambientais gerais 

e a condição fisiológica da biota (HATFIEL & STEWART, 1994). Produtos oleosos, como o 

óleo diesel, em pequenas quantidades no solo, podem provocar um aumento na população de 

microrganismos, uma vez que hidrocarbonetos podem ser utilizados como fonte de carbono. 
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No entanto, em altos níveis, o número de microrganismos pode diminuir, alterando a 

composição das comunidades e, consequentemente, dos processos microbianos, como a 

atividade enzimática (MEYER, 2011). 

Os constituintes do diesel mineral, hidrocarbonetos de baixo peso molecular, como os 

n-alcanos e compostos aromáticos simples, podem ser prontamente removidos via 

biodegradação microbiana ou volatilização (LEE et al., 2005). 

 

2.1.2.2 Biodiesel 

 

A utilização do biodiesel como combustível tem apresentado potencial promissor, pela 

sua contribuição com a redução qualitativa e quantitativa dos níveis de poluição ambiental e 

como fonte estratégica de energia renovável em substituição aos derivados de petróleo 

(NETO et al., 1999). 

As propriedades físico-químicas do biodiesel variam conforme a composição de 

ácidos graxos do elemento empregado na sua produção (LIN et al., 2011). Quimicamente, os 

óleos e gorduras consistem em moléculas de triacilglicerídeos, constituídas por três ácidos 

graxos de cadeia longa ligados na forma de ésteres a uma molécula de glicerol.  

Segundo Schüller (2000) a obtenção de biodiesel é realizada pela reação de 

transesterificação de óleos vegetais ou animais com um álcool (metanol ou etanol), na 

presença de um catalisador, usualmente NaOH ou KOH (PASQUALINO et al., 2006) e como 

co-produto da reação a glicerina  

A biodegradabilidade do biodiesel é favorecida pela presença de cadeias C16-C18 

(ácidos graxos), ausência de moléculas aromáticas, propriedades higroscópicas e 

disponibilidade de ligações éster de alta energia (PASSMAN et al., 2005). Porém, apresenta 

também algumas vulnerabilidades, como a suscetibilidade à biodeterioração em sistemas de 

estocagem e a liberação de óxidos de nitrogênio (NOx) durante sua combustão (DEMIRBAS, 

2009). Ainda assim, o apelo ambiental vinculado ao seu uso tem fomentado a ampliação de 

sua utilização. 

 

2.1.3 Bioestimulantes 

 

O derrame de óleo diesel ou biodiesel representa uma substancial fonte de carbono 

para os microrganismos indígenas, ao passo que, na maioria dos ambientes, a presença de 

nitrogênio e fósforo é limitada. Então, adicionam-se soluções que possuem em sua 
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composição os macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio (N, P, K) (RIZZO et al., 2006), 

pois se tem a finalidade de estabelecer relações ótimas de C:N:P:K para o aumento das 

populações microbianas e, consequentemente, aumento significativo das taxas de degradação 

do contaminante orgânico (TRINDADE et al., 2005). 

O nitrogênio pode ser adicionado na forma de ureia, cloreto de amônio, nitrato de 

amônia ou sulfato de amônio, pois essas formas são as mais utilizadas no metabolismo 

microbiano (CASARINI e SPILBORGHS, 1992). Já o fósforo pode ser adicionado na forma 

de fosfato de sódio, fosfato de potássio, sais orto-fosfórico e polifosfato (RIZZO et al., 2006). 

Ainda podem ser utilizados bioestimulantes alternativos, como por exemplo, biomassa 

microbiana, a qual contém nutrientes que por serem compostos orgânicos podem ser até mais 

efetivos do que os convencionalmente utilizados em processos de biorremediação. 

 

2.1.3.1 Sulfato de Amônio 

 

O sulfato de amônio ((NH4)2SO4) é um composto inorgânico, constituído por 45% de 

nutrientes, sendo 21% de nitrogênio amoniacal mais 24% de enxofre na forma de íon sulfato, 

ocorrendo naturalmente como um mineral raro e também como resultado da queima de 

carvão. É um sólido cristalino branco, sem cheiro e com sabor salgado. O composto dissolve-

se facilmente em água, mas não se dissolve em álcool ou acetona. 

Os microrganismos possuem estratégias para a obtenção de energia a partir de 

praticamente todos os compostos em condições de processos aeróbicos ou anaeróbicos, sendo 

que nestes processos utilizam aceptores finais de elétrons alternativos, e entre eles encontra-se 

o sulfato (DIAZ, 2004). 

 

2.1.3.2 Microalga Spirulina platensis 

 

A Arthrospira platensis é um microrganismo fotossintetizante pertencente ao grupo 

das cianobactérias. Segundo Tomaselli (1997) a Spirulina foi reclassificada sob o nome de 

Arthrospira sp., e aceita oficialmente em Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 

(CASTENHOLZ, 1989). No entanto, o termo Spirulina é mais comumente empregado tanto 

comercialmente como em publicações científicas. Uma das principais características da S. 

platensis é a presença de estruturas denominadas tricomas, os quais são filamentos em espiral 

formados por células cilíndricas, curtas e largas, revestidas de uma fina membrana 

(MARTINEZ, 2010). Seu diâmetro pode variar de 6 μm a 12 μm. As dimensões celulares, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
http://www.aluminumsulfate.net/Ammonium-Sulfate.html
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grau de ondulação e o comprimento dos filamentos podem ser afetados por fatores ambientais 

como temperatura ou condições físicas e químicas (TOMASELLI, 1997). 

As principais características da S. platensis são: cor verde-brilhante, e tricoma azul-

esverdeado, levemente constritos na parede celular, formando espirais regulares. Em análise 

microscópica, os espirais aparecem como filamentos verde-azulados devido à presença de 

dois pigmentos, a clorofila, verde e a ficocianina, azul (TOMASELLI, 1997). 

A S. platensis apresenta teor de proteínas entre 50% e 70% da massa seca, 

considerando-se uma variação de 10% a 15% dependendo das condições de cultivo. Estão 

presentes uma série de aminoácidos, que representam 47% do peso total das proteínas 

(DILLON et al., 1995). Os carboidratos constituem de 15% a 25 % da massa seca da S. 

platenis. Os açúcares simples, como glicose, frutose e sacarose, estão presentes em 

quantidades muito pequenas. Os lipídeos, por sua vez, constituem de 6% a 13 % da massa 

seca da cianobactéria (BELAY, 2002). 

Gomes-Coronado et al. (2004) descrevem que a S. platensis é um microrganismo rico 

em compostos fotoquímicos típicos de vegetais (verdes e amarelos), como carotenóides e 

antioxidantes. Dentre as ficobilinas encontra-se a ficocianina, que auxilia na atividade 

fotossintética de microalgas e pode ser encontrada em até 20 % da massa seca de Arthrospira 

(VONSHAK, 1997). Os minerais presentes importantes na S. platensis são: ferro, magnésio, 

cálcio, fósforo e potássio. 

A imensa biodiversidade e, consequente, variabilidade na composição bioquímica das 

microalgas, aliada ao emprego de melhoramento genético e ao estabelecimento de tecnologia 

de cultivo em grande escala vem permitindo que estas sejam utilizadas em diversas aplicações 

(DERNER, 2006). Entre os principais estudos de aplicação das microalgas destacam-se: 

sequestro de CO2 oriundo de termelétricas, tratamento de efluentes, produção de 

biocombustíveis, tais como biodiesel e bioetanol e utilização como biossurfactante, em 

biorremediação de locais contaminados com derrames de petróleo e seus derivados 

(SCHMITZ, 2013). 

Segundo GRIS (2011), os nutrientes necessários ao cultivo de microalgas são 

principalmente nitrogênio e fósforo, desse modo a biomassa microalgal resultante deste 

cultivo é constituída por carboidratos, proteínas, lipídios e demais compostos que podem ser 

usados como fonte de macronutrientes em processos de biorremediação, devido a seu alto teor 

de N e P (ARCEO, 2012), e por serem oriundos de uma matéria antes viva e facilmente 

assimiláveis pelos microrganismos. 
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2.1.3.3 Ficocianina 

 

A ficocianina é um complexo proteico, solúvel em água, com alta estabilidade na faixa 

de pH 5 a 7 (WALTER, 2011), este pigmento auxilia na atividade fotossintética das 

microalgas e pode ser encontrada em até 20% da massa seca da Spirulina (VONSHAK, 

1997). É altamente fluorescente e sua aplicabilidade estende-se pela biotecnologia, uso em 

cosméticos, alimentos e na medicina (ERIKSEN, 2008). A microalga com melhor 

produtividade de ficocianina, cerca de 120 mg – 140 mg de ficocianina por grama de 

biomassa seca, é a S. platensis, conforme relatado por Eriksen (2008). 

A ficocianina pode ser extraída das cianobactérias e microalgas por diferentes 

procedimentos, que combinam o rompimento das paredes celulares com a extração das 

ficobiliproteínas num meio aquoso ou a partir da biomassa seca de S. platensis ao 

ressuspender essa biomassa em tampão fosfato 0,1 M e pH 7. Para biomassa úmida, a 

ficocianina pode ser extraída através de ciclos de congelamento e descongelamento. Outros 

processos, como rompimento mecânico das células, sonicação, tratamento enzimático, uso de 

solventes, também são relatados por diferentes autores, porém, a maior eficiência foi obtida 

através dos ciclos de congelamento e descongelamento (SILVEIRA, 2007). 

De acordo com Chronakis et al. (2000) compostos proteicos extraídos da microalga S. 

platensis apresentaram capacidade de redução da tensão superficial ar/água.. Em comparação 

com as atividades emulsificantes água/óleo (A/O) e óleo/água (O/A) obtidas por fermentação 

com fungos e bactérias, as atividades de emulsificação do composto ficocianina podem ser 

consideradas altas (RODRIGUES et. al, 2012). Além de a ficocianina ter características 

emulsificantes, ela também pode atuar como bioestimulante no processo de biorremediação, 

por ser uma proteína e na sua estrutura possuir fontes de C, N, S, H, O para os 

microrganismos presentes no solo contaminado. 

 

2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Solo 

 

O solo para a montagem dos experimentos foi coletado no Centro Tecnológico de 

Engenharia Civil, Ambiental e Arquitetura da Universidade de Passo Fundo (CETEC/UPF), 

em uma vala aberta com profundidade de aproximadamente 1,5 m. Coletou-se 300 g de solo 

para cada frasco. Como o ensaio foi composto por 20 frascos, o total coletado foi de 6 kg de 
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solo. Segundo Streck (2008), o solo coletado é classificado pedologicamente como Latossolo 

Vermelho distrófico húmico, o qual apresenta pH ácido, alto teor de argila, baixo teor de 

matéria orgânica e baixa CTC, típica de solos com predominância do argilo-mineral caulinita. 

Os solos argilosos, como é o caso, possuem baixa permeabilidade, porém em Latossolos, que 

apresentam uma boa estruturação, a quantidade de macroporos é suficiente para que haja uma 

permeabilidade relativamente rápida de água e ar (REGINATTO, 2012). Com relação às 

características geotécnicas o solo é classificado como argila de alta plasticidade (PRIETTO, 

2010). 

O solo coletado de forma deformada foi inicialmente colocado em sacos plásticos e 

posteriormente submetido à análise para verificação da umidade. Constatou-se que a umidade 

inicial do solo estava em torno de 27%, então adicionou-se 4% na forma de contaminante (em 

relação à massa de solo seco), e o restante completou-se com água destilada para que a 

umidade do solo atingisse o valor de 34%, correspondente ao teor de umidade natural de 

campo. 

 

2.2.2 Bioestimulantes 

 

Os ensaios de biorremediação foram realizados com três diferentes tipos de 

bioestimulantes: sulfato de amônio, biomassa inativa da microalga S. platensis, e o composto 

– ficocianina, o qual foi extraído da mesma microalga. A biomassa da S. platensis foi cedida 

pelo Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade de Rio Grande – FURG, sendo 

realizada a sua esterilização antes da sua adição ao solo. O sulfato de amônio e a biomassa 

inativa foram utilizados na proporção de 1,5% em relação à massa de solo e a ficocianina na 

porcentagem de 0,5%. A porcentagem do sulfato de amônio a ser adicionada foi calculada 

através da relação C:N:P:K, a partir do C presente no contaminante, para se alcançar a relação 

ótima, quanto a biomassa inativa adicionou-se a mesma porcentagem do sulfato de amônio, já 

a ficocianina foi adicionada em menor porcentagem devido a dificuldade de extração da 

mesma.  

 

2.2.2.1 Extração e determinação de ficocianina 

 

A ficocianina foi extraída pelo processo de congelamento e descongelamento 

utilizando-se 1 g da biomassa da microalga S. platensis e 30 mL de água e submetidos a 

embalagens plásticas com tampa. Estas embalagens foram conduzidas ao processo de 
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congelamento a 0 
o
C por cerca de 3 h, após levadas ao refrigerador para o descongelamento a 

4 
o
C (COSTA et. al., 2007). 

Os processos de congelamento e descongelamento aconteceram de forma sucessiva por 

3 vezes, submeteu-se, então, as amostras a centrifugação em 629 seg
-1

 por 15 min e após o 

sobrenadante foi extraído, sendo este o extrato de ficocianina, o qual foi liofilizado a fim de 

retirar a umidade. 

 

2.2.2.2 Determinação da atividade emulsificante da ficocianina 

 

Para a determinação da atividade emulsificante (AE) da ficocianina o extrato foi 

submetido a uma série de diluições em água destilada (6,5% v/v, 8% v/v, 10% v/v, 11,5% v/v, 

13% v/v, 15% v/v e 25% v/v) e as atividades de emulsificação foram determinadas em O/A e 

em A/O. As concentrações de ficocianina de cada diluição foram determinadas por 

espectrofotometria a 620 nm e 652 nm. 

Os extratos de ficocianina foram submetidos à determinação das atividades 

emulsificantes O/A e A/O através da metodologia proposta por Martins et al. (2006), 

utilizando-se 3,5 mL de extrato e 2 mL de óleo de milho. Para os brancos, foram utilizados 

3,5 mL de água destilada e 2 mL de óleo de milho. A mistura foi agitada em agitador orbital a 

700 seg
-1

 por 1 min. Após 60 min de repouso verificou-se a absorbância do meio emulsificado 

em espectrofotômetro a 610 nm para determinação da atividade emulsificante O/A. A 

absorbância da AE O/A foi obtida diminuindo-se a absorbância da amostra da absorbância do 

branco conforme a Equação 1. 

 

                                             (1) 

 

Para a determinação da AE A/O, realizou-se a leitura das emulsões, após 24 h, com a 

utilização de paquímetro eletrônico digital, obtendo-se as leituras para os 4 raios do tubo da 

altura total de líquido e a altura da camada emulsionada. O índice de emulsificação (E24) foi 

obtido através da Equação 2, descrita por Cooper e Goldenberg (1987). 

 

    
        

      
                                  (2) 
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A partir do E24 obtido, foi calculada a AE A/O de cada ensaio através da utilização da 

Equação 3. 

 

                                                           (3) 

 

Em que: 

AE = atividade emulsificante (AE);  

O/A = óleo em água;  

A/O = água em óleo;  

ABS = absorbância;  

E = relação centesimal entre a altura da emulsão água/óleo e a altura total;  

D = diluição da amostra em água. 

E24 = índice de emulsificação (%) 

Hemulsão = altura da camada de emulsão 

Htotal = altura da camada total 

 

2.2.3 Contaminante 

 

O solo foi contaminado com 4% de óleo diesel ou 4% de biodiesel (B100). O valor da 

contaminação provém de um estudo anterior realizado por Meneghetti (2207) sobre a 

quantidade de contaminante oleoso retido no solo, sendo então obtido o valor de 4%. 

 

2.2.4 Delineamento experimental 

 

Os ensaios foram montados em frascos herméticos com 300 g de solo mais os 

contaminantes (óleo diesel ou biodiesel) e os bioestimulante, com umidade inicial de 34%, 

conforme Delineamento Experimental (Quadro 2), sendo realizados em duplicata. 
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Quadro 2: Delineamento Experimental dos ensaios de biorremediação. 

Exp. Técnica Contaminante 

1 Bioest. Sulf. Amônio Biodiesel 

2 Bioest. Sulf. Amônio Óleo Diesel 

3 Bioest. biomassa S. platensis Biodiesel 

4 Bioest. biomassa S. platensis Óleo Diesel 

5 Bioest. Ficocianina Biodiesel 

6 Bioest. Ficocianina Óleo Diesel 

7 At. Natural Biodiesel 

8 At. Natural Óleo Diesel 

9 Controle - 

10 Controle - 

 

2.2.5 Acompanhamento do processo de biorremediação 

 

2.2.5.1 Determinação do teor de umidade 

 

As determinações de umidade dos ensaios foram realizadas nos tempos 0 d, 30 d e 60 

d, através da Equação 4, segundo NBR 6457 (ABNT, 1986). 

 

            
                                       

                              
                              (4) 

 

2.2.5.2 Evolução de CO2 

 

Para avaliação da produção de CO2 nos ensaios, utilizou-se a metodologia de 

respirometria, adaptado do método respirométrico de Bartha descrito pela NBR – 14.283 – 

Resíduos em solos – Determinação da Biodegradação pelo Método Respirométrico. 

A mensuração da geração de CO2 foi realizada em todos os ensaios. O volume da 

solução de HCl 0,1 N, gasto para atingir o pH capaz de mudar a coloração do indicador 

fenolftaleína da cor rósea para a incolor, foi utilizado no cálculo da quantidade de CO2 

produzido, comparando-se com o volume gasto para titular o branco (NaOH sem presença de 

solo no interior dos frascos). Esse cálculo é possível, pois o CO2 resultante da biodegradação 

reage com o NaOH, no interior do frasco, formando Na2CO3. Quando a mistura de Na2CO3 e 

excesso de NaOH é adicionada à solução de BaCl2 1,0 N, ocorre reação do Na2CO3 e do 

BaCl2 formando o precipitado BaCO3, sequestrando o carbonato e garantindo que o HCl reaja 



30 

 

apenas com o NaOH excedente, permitindo o cálculo da quantidade de CO2 produzida 

(COSTA, 2009). 

Nos frascos contendo os solos contaminados e os bioestimulantes foi colocado um 

béquer de 50 mL com 30 mL de solução de NaOH (0,5 mol/L). A cada 2 d foi retirado o 

béquer contendo NaOH, dos quais foi retirada uma alíquota de 10 mL para um erlenmeyer 

(125 mL), ao qual foi adicionado 10 mL de BaCl2 (0,2 mol/L) e 2 gotas de indicador 

fenolftaleína. Esse precipitado foi titulado com HCl padronizado (0,1 mol/L) para cálculo da 

evolução de CO2 (determinações feitas em duplicata). Após, lavou-se o béquer com água 

destilada e adicionou-se o NaOH (30 mL), para novas determinações.  

 

                                                   (5) 

                                       (6) 

 

Com o volume de HCl gasto na titulação foi possível saber, por estequiometria, a 

quantidade de CO2 gerada pelos microrganismos do solo em cada um dos tempos 

determinados, conforme Equação 7. 

 

                                              (7) 

 

Em que: 

B= Volume de HCl gasto no branco (mL) 

V = Volume de HCl gasto na amostra (mol/L) 

M = Concentração real do HCl (mol/L) 

6 = Massa atômica do C(12) dividido pelo número de mols de CO2 que reagem com o NaOH 

V1 = Volume de NaOH usado na captura de CO2 (mL) 

V2 = Volume de NaOH usado na titulação (mL)  

F = fator de correção do HCl 

Como foram retiradas amostras de solo para a análise de óleos e graxas ao longo do 

tempo, o cálculo da evolução de CO2 sempre foi corrigido para a massa inicial de solo (300 

g). 

 

2.2.5.3 Análise de óleos e graxas 

 



31 

 

A análise de óleos e graxas foi realizada para determinar o percentual de degradação 

do contaminante pelos microrganismos presentes no solo, a qual seguiu a metodologia de 

extração por ultrassom da USEPA 3050B (1996). O ultrassom auxilia na remoção de 

substâncias voláteis e semi-voláteis do solo, podendo esta ser quantificada. O cálculo do teor 

residual e do percentual de degradação foi calculado através da Equação 8. 

 

                   
     

  
                                  (8) 

 

Em que: 

Po = Quantidade de amostra de solo em peso seco utilizada na análise (g) 

P1 = Peso do balão de fundo chato (g) 

P2 = Peso do balão de fundo chato mais a mistura B100 extraída do solo contaminado (g) 

 

O resultado foi obtido em base seca, já que foi utilizado o valor da amostra descontado 

o valor da umidade. Para o resultado na forma de degradação utilizou-se a Equação 9. 

 

               
                         

             
                   (9) 

 

Em que: 

OG inicial = percentual inicial de Óleos e Graxas 

OG final = percentual final de Óleos e Graxas 

 

2.2.5.3.1 Fator de conversão – CO2 evoluído por massa de contaminante removido 

 

Definiu-se o fator de conversão da remoção do contaminante em função da evolução 

de CO2, sendo apresentado na Equação 10: 

 

          = 
                     

                   
   (10) 

Em que: 

     = Evolução de CO2 no tempo 60 d; 

              = Evolução de CO2 no tempo 60 d para o controle; 

        = Massa de contaminante no tempo 0 d; 
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         = Massa de contaminante no tempo 60 d; 

 

2.2.5.4 Tratamento dos dados 

 

Os dados referentes à evolução de CO2, biodegradação dos contaminantes e fator de 

conversão foram interpretados a partir da análise de variância (ANOVA) e pelo teste t de 

Tukey com nível de confiança de 95% (p<0,05) para comparar as médias entre os 

tratamentos. O programa estatístico utilizado foi o Statistica, versão 7.0. 

 

2.3 Resultados e discussões 

 

2.3.1 Atividade emulsificante da ficocianina 

 

Os biossurfactantes são compostos obtidos a partir de microrganismos que são 

aplicáveis em vários processos ambientais, dentre eles a biorremediação. O uso da S. platensis 

para obter emulsificantes é uma alternativa que pode ser explorada. A ficocianina é uma 

ficobiliproteína, sendo que o seu uso como tensoativo pode permitir a dispersão dos 

compostos oleosos, o que pode facilitar a degradação pelos microrganismos. 

Na caracterização da ficocianina como agente emulsificante, esta apresentou 

atividades emulsificantes O/A e A/O de 2,80 ±0,07 UE (unidades de emulsificação) e 225,88 

± 5,14 UE, respectivamente, as quais foram obtidos no extrato com 1,875 mg/mL de 

ficocianina. Em comparação com as atividades emulsificantes obtidas pela fermentação com 

fungos e bactérias, essas atividades podem ser consideradas elevadas. 

Decesaro et al. (2013) isolaram cinco cepas de microrganismos do solo contaminado 

com óleo diesel, sendo que todas as cepas foram testadas para a produção de biossurfactantes 

em fermentação submersa. A cepa que apresentou maior AE A/O foi a X4 – bactéria 

Pseudomonas sp., a qual apresentou atividade de 201,60 UE e a cepa X5 – bactéria Bacilus 

sp. foi que apresentou maior AE O/A de 7,16 UE. Neste estudo, os valores de AE do extrato 

de ficocianina para O/A foram inferiores, porém a AE A/O atingiu valores mais elevados. 

Rodrigues et al. (2010) realizaram a produção de biossurfactantes em fermentação em 

estado sólido por A. fumigatus obtendo o valor máximo de atividade emulsificante O/A em 

torno de 6,1 UE e para atividade emulsificante O/A o valor máximo encontrado foi em torno 

de 144,5 UE. Bortoluzzi et al. (2010) verificaram a produção de biossurfactantes a partir de 

uma cepa de Aspergillus sp. em fermentação em estado sólido obtendo atividades 
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emulsificantes O/A de 6,52 UE e de A/O de 91,80 UE. Em ambos os trabalhos as AE O/A 

foram maiores e as AE A/O foram menores comparadas a este estudo. 

De acordo com Chronakis et al. (2000) compostos proteicos extraídos da microalga S. 

platensis apresentaram capacidade de redução da tensão superficial ar/água. A proteína foi 

extraída da microalga na forma de pó através do uso de soluções de NaOH. Em comparação 

com o que foi realizado neste estudo, a diferença encontra-se na extração da proteína em meio 

aquoso. Assim, pode-se inferir que as proteínas extraídas por Chronakis (2000) são 

semelhantes às extraídas neste trabalho, o que demonstra que o extrato aquoso da Spirulina 

(ficocianina) além de possuir atividade de redução da tensão superficial ar/água, pode 

apresentar capacidade de emulsificação de misturas óleo/água e água/óleo. 

 

2.3.2 Ensaio de biorremediação 

 

2.3.2.1 Determinação da umidade 

 

A Figura 1 apresenta a variação de umidade dos ensaios de biorremediação durante os 

60 d de experimento. 

 

Figura 1: Umidade ao longo do ensaio de biorremediação. 
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A umidade do solo no início do experimento foi ajustada para 34%, após 60 d de 

ensaio não apresentou grandes variações, tendo uma pequena diminuição ao longo do tempo. 

Esta diminuição pode ser devido à retirada de amostras de solo ao longo do experimento e 

também devido aos processos de análise de evolução de CO2, onde os vidros herméticos que 

continham o solo eram abertos a cada 2 d. 

Alexander (1999) através de um estudo demonstrou que a umidade do solo 

contaminado afeta a biodegradação de óleos devido à dissolução de compostos residuais, ação 

dispersiva e a necessidade da microbiota de manter uma alta atividade de metabolismo. Os 

extremos de umidade, formação de biofilmes ou dissecação do solo, reduzem a eficácia da 

biorremediação. A capacidade de campo referente a solos argilosos está em torno de 42%, 

sendo que a umidade ótima para biorremediação encontra-se entre 50% a 80% da capacidade 

de campo, resultando numa umidade de entre 21% e 34%. (SPINELLI, 2005). Os valores de 

umidade deste estudo variaram de 34% a 21,09% estando na faixa adequada de umidade para 

a biorremediação. 

Vários estudos apontam a umidade como uma condição ambiental favorável para o 

crescimento dos microrganismos responsáveis pela biodegradação (RIZZO, 2006 15). Em 

estudo realizado por Jacques et al. (2010) verificou-se que quanto maior a umidade 

gravimétrica do solo, maior foi a produção de CO2, o que confirma que as populações 

microbianas do solo com intensa atividade de degradação de compostos orgânicos demandam 

grande quantidade de água para suprir suas necessidades metabólicas. No estudo observou-se 

ainda que, no tratamento com maior umidade gravimétrica (12,5%), não houve redução da 

atividade de mineralização do antraceno, indicando que o oxigênio não foi limitante a esses 

microrganismos degradadores, que são aeróbios.  

A umidade do solo é fator de grande importância na biorremediação do solo, haja vista 

que as reduções relativamente pequenas resultaram em significativas reduções da atividade de 

biodegradação (JACQUES, 2010). O monitoramento da umidade do solo nos locais onde a 

biorremediação está em curso tem sido negligenciado em favor de fatores químicos, como 

adubações fosfatadas e nitrogenadas, o que representa um comprometimento da eficiência da 

biorremediação. 

 

2.3.2.2 Atividade respirométrica microbiana 

 

Os estudos de mineralização envolvendo a quantificação da liberação de CO2 como 

indicador da respiração microbiana podem fornecer informações sobre a biodegradabilidade 
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dos hidrocarbonetos em solos contaminados (Silva et al., 2009). A quantidade de CO2 emitida 

seria proporcional à biodegradabilidade do substrato (Sendzikiene et al., 2007). 

A Figura 2 apresenta os resultados da evolução de CO2 durante os ensaios de 

biorremediação. 

 

Figura 2: Evolução de CO2 ao longo dos 60 d do ensaio. 

 

Através da Figura 2 pode-se observar que a evolução de CO2 ocorreu de maneira mais 

ascendente nos primeiros 29 dias de ensaio em relação ao restante do tempo, devido a isso se 

executaram dois modelos de regressão da reta para cada experimento, o primeiro de 0 d a 29 d 

e o segundo de 29 d a 60 d. Os modelos de regressão do CO2 evoluído em função do tempo 

para todos os ensaios de biorremediação, estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Modelo de Regressão da curva para quantificação de CO2 evoluído. 

Técnica Modelo 0 d - 29 d R
2
 Modelo 29 d - 60 d R

2
 

Bioest. S. de Amônio + 

Biodiesel 

CO2 evoluído (mg)=  

56,539t - 279,14 
0,9121 

CO2 evoluído (mg)=  

33,054t + 896,86 
0,9202 

Bioest. S. Amônio + 

Diesel 

CO2 evoluído (mg) =  

32,779t - 177,03 
0,8900 

CO2 evoluído (mg)=  

13,178t + 650,73 
0,9668 

Bioest. biomassa S. 

platensis + Biodiesel 

CO2 evoluído (mg)=  

72,44t - 131,0 
0,9880 

CO2 evoluído (mg) =  

25,19t + 1395 
0,9700 

Bioest. biomassa S. 

platensis + Diesel 

CO2 evoluído (mg) = 

 52,15t - 102,08 
0,9929 

CO2 evoluído (mg) =  

28,705t + 778,35 
0,9647 
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Técnica Modelo 0 d - 29 d R
2
 Modelo 29 d - 60 d R

2
 

Bioest. Ficocianina + 

Biodiesel 

CO2 evoluído (mg) =  

67,896t - 223,04 
0,9692 

CO2 evoluído (mg) =  

29,455t + 1283,3 
0,9614 

Bioest. Ficocianina + 

Diesel 

CO2 evoluído (mg)=  

34,053t - 115,89 
0,9754 

CO2 evoluído (mg) =  

20,582t + 528,36 
0,9895 

At. Natural + Biodiesel 
CO2 evoluído (mg)=  

5,7035t - 26,796 
0,8913 

CO2 evoluído (mg) =  

5,4795t + 55,327 
0,9789 

At. Natural + Diesel 
CO2 evoluído (mg)=  

3,9231t - 13,737 
0,9201 

CO2 evoluído (mg) =  

5,2236t - 34,006 
0,9865 

Controle 
CO2 evoluído (mg) =  

3,148t - 10,949 
0,9198 

CO2 evoluído (mg)=  

4,0121t - 25,482 
0,9893 

Controle 
CO2 evoluído (mg) =  

2,3086t - 8,5015 
0,8804 

CO2 evoluído (mg)=  

3,2759t - 27,724 
0,9867 

 

A determinação dos modelos de regressão linear da evolução de CO2 versus o tempo 

de biorremediação permitiram a determinação das taxas de evolução de CO2 no período entre 

0 d e 29 d e no período de 29 d a 60 d. Os valores das taxas para ambos os períodos estão 

apresentados na  

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Taxa de evolução de CO2. 

Taxa de evolução de CO2 (mg C-CO2/d) 

Exp. 
Ensaios Períodos 

Técnica + Contaminante 0 d - 29 d 29 d - 60 d 

1 Bioest. Sulf. Amônio + Biodiesel 56,539 33,054 

2 Bioest. Sulf. Amônio + Diesel 32,779 13,178 

3 Bioest. biomassa S. platensis + Biodiesel  72,44 25,19 

4 Bioest. biomassa S. platensis + Diesel 52,15 28,705 

5 Bioest. Ficocianina + Biodiesel 67,896 29,455 

6 Bioest. Ficocianina + Diesel 34,053 20,582 

7 At. Natural + Biodiesel 5,7035 5,4795 

8 At. Natural + Diesel 3,9231 5,2236 

9 Controle 3,148 4,0121 

10 Controle 2,3086 3,2759 

 

Através da  

Tabela 2 pode-se observar que as taxas da evolução de CO2 foram maiores no período 

1 (0 d a 29 d) para todos os experimentos que foram bioestimulados, no entanto isto não pode 

ser verificado para os ensaios com as técnicas de atenuação natural e ensaios controles, onde 

as maiores taxas de evolução de CO2 foram verificadas no período 2 (29 d a 60 d). Este 
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comportamento pode ser devido à ação do sulfato de amônio, da biomassa microalgal e da 

ficocianina que como bioestimulantes podem ter aumentado a população de microrganismos 

fazendo com que a taxa de evolução de CO2 aumentasse. Ao final do ensaio verifica-se que as 

taxas de evolução para estes experimentos diminuíram, isso pode ser resultado da diminuição 

da concentração dos bioestimulantes e também da concentração dos compostos oleosos, os 

quais serviam como fonte de carbono para os microrganismos. 

O mesmo comportamento não foi evidenciado nos ensaios sem os bioestimulantes, 

onde a maior taxa de evolução ocorreu no período 2, isso ocorreu provavelmente devido à 

presença de menor população microbiana e ao maior tempo de adaptação dos microrganismos 

aos contaminantes. 

A Figura 3 apresenta a máxima evolução de CO2 nos 60 d de ensaio para o ensaio de 

biorremediação. 

 

Figura 3: Máxima evolução CO2 nos 60 d de ensaio. 

 

 

 

Pode-se observar na Figura 3 que o maior valor de carbono acumulado foi verificado 

nos ensaios com biodiesel como contaminante, sendo que com a ficocianina como 

bioestimulante obteve-se o maior valor (2997,35 mg C-CO2), seguida da biomassa inativa da 
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Nos experimentos com a adição do óleo diesel como contaminante a maior evolução 

de CO2 foi verificada com biomassa inativa da S. platensis como bioestimulante (2.451,89 mg 

C-CO2), seguida pela ficocianina (1.769,33 mg C-CO2) e pelo sulfato de amônio (1.419,51 

mg C-CO2). 

Os experimentos com a técnica de atenuação natural obtiveram resultados de máximo 

C-CO2 evoluído bem inferiores, de 386,55 mg C-CO2 com o contaminante biodiesel e 282,55 

mg C-CO2 com o óleo diesel. Os experimentos tidos como controle apresentam os menores 

valores de CO2 máximo, estando em torno de 200 mg C-CO2. 

Observa-se que os ensaios adicionados de biodiesel apresentaram maiores valores 

acumulados de CO2 evoluídos quando comparados aos ensaios adicionados de óleo diesel isso 

se deve ao biodiesel ser um composto de origem vegetal e por isso mais facilmente assimilado 

pelos microrganismos presentes no solo. Quanto aos bioestimulantes estes tiveram valores de 

acumulados de CO2 diferentes quando adicionados nos diferentes contaminantes, sendo que 

para o biodiesel, com a ficocianina se obteve maiores valores e para o óleo diesel, com a 

biomassa inativa da S. platensis. Comparando a técnica de atenuação natural com a 

bioestimulação percebe-se uma evolução de CO2 bem mais elevada nos ensaios com os 

bioestimulante, este efeito relativamente maior dos nutrientes indica que a disponibilidade de 

nutrientes é um fator limitante importante da biorremediação do solo (MARIANO, 2006). 

Para melhor entendimento da influência das variáveis sobre a evolução de CO2 

realizou-se análise de variância dos resultados através do módulo ANOVA do Software 

Statistica 7.0, utilizando os valores referentes à evolução de CO2 nos 60 d. A Tabela 3 

apresenta a análise de variância dos dados de evolução de CO2 nos 60 d de ensaio em função 

das variáveis, técnica de biorremediação e contaminante. 

 

Tabela 3: Análise de variância dos dados de evolução de CO2 em função das variáveis. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

médio 
F P 

Técnica de 

biorremediação 
22228742 4 5557186 24198,8 ≤ 0,001 

Contaminante 1988951 1 1988951 8660,9 ≤ 0,001 

Técnica* 

Contaminante 
1521324 4 380331 1656,2 

≤ 0,001 

Erro 2296 10 230   

 

Através da Tabela 3 verifica-se que as variáveis, técnica de biorremediação e 

contaminante, tiveram efeito significativo sobre a evolução de CO2 (p<0,05). Na análise de 
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variância do modelo de regressão gerado a partir da influência das variáveis, verificou-se o 

valor de Fcalculado (331662,51), superior ao Fcrítico (2,9782) o que validou o modelo 

estatístico. 

A Figura 4: e Figura 5: apresentam os efeitos gráficos das variáveis em função da 

evolução de CO2. 

 

Figura 4: Evolução de CO2 relação, 

contaminantes versus técnica 

Figura 5: Evolução de CO2, relação técnica 

versus contaminante. 

  
Através da Figura 4 e da Figura 5 pode-se observar que a maior evolução de CO2 

ocorreu no solo contaminado com biodiesel e bioestimulado com ficocianina, quanto ao óleo 

diesel a maior evolução ocorreu com o solo bioestimulado com a biomassa inativa da S. 

platensis. 
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em termos de produção de CO2. As maiores produções de CO2 observadas foram de 80,71 mg 

de C-CO2 a 112,21 mg de C-CO2, sendo bem inferiores as alcançadas neste estudo. 
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bioestimualção estiveram dentre os quatro maiores valores de produção cumulativa em mg de 

C-CO2. kg de solo seco
-1

 no final dos 60 dias, sendo que a maior produção foi de 3886,92 mg 

de C-CO2. kg
-1

 (bioestimulação em solo argiloso e com B100). A evolução alcançada no 

estudo de Meyer (2011) foi bem inferior a máxima alcançada neste estudo que foi de 

(10.058,2 mg de C-CO2. kg
-1

). 

Colla (2012) objetivou em seu estudo a avaliação da biodegradação da mistura 

diesel:biodiesel B10 em solo propositalmente contaminado, através das estratégias de 
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atenuação natural, bioestimulação, bioaumentação convencional (adição do inoculo ao tempo 

0) e bioaumentação sucessiva (adição do inoculo aos tempos 0 e 11). Após o desenvolvimento 

do trabalho conclui que a técnica que mais gerou CO2 foi a bioaumentação sucessiva, com 

aproximadamente 7.200,00 mg de C-CO2. kg solo
-1

, sendo este valor também inferior ao 

encontrado neste trabalho. 

A quantificação do CO2 liberado é uma das formas de avaliar a atividade metabólica 

microbiana nos solos em condições aeróbicas. A técnica provê importante informação acerca 

da biodegradação dos compostos oleosos, pois é indicativa do grau de mineralização dos 

contaminantes presentes no substrato (Horel & Schiewer, 2009), e, portanto, da completa 

degradação dos mesmos (Mariano et al., 2008). No entanto, a quantidade de contaminante 

degradado pode ser subestimada, caso parte da matéria orgânica degradada seja utilizada na 

produção de biomassa, ou superestimada, se o CO2 produzido provir da degradação de uma 

fonte de carbono disponível no solo que não o contaminante (Horel & Schiewer, 2009). Então 

para fornecer maior acurácia aos dados, a biodegradação do óleo diesel e do biodiesel foi 

também avaliada através da análise de óleos e graxas – método 3050B, USEPA. 

 

2.3.2.3 Biodegradação dos contaminantes 

 

Na Tabela 4 estão apresentados os percentuais de biodegradação de óleos e graxas 

obtidos nos ensaios, nos tempos, 30 d e 60 d.  

 

Tabela 4: Percentual de biodegradação ao longo dos 60 d do ensaio. 

Biodegradação dos contaminantes (%) 

Exp 
Ensaios % de biodegradação 

Técnica + Contaminante 30 d 60 d 

1 Bioest. Sulf. Amônio + Biodiesel 36,752 86,119 

2 Bioest. Sulf. Amônio + Diesel 13,251 58,040 

3 Bioest. biomassa S. platensis + Biodiesel 47,260 87,150 

4 Bioest. biomassa S. platensis + Diesel 13,136 63,896 

5 Bioest. Ficocianina + Biodiesel 45,324 88,758 

6 Bioest. Ficocianina + Diesel 8,192 53,156 

7 At. Natural + Biodiesel 6,843 42,370 

8 At. Natural + Diesel 2,045 31,343 

 

A Figura 6 representa o graficamente o percentual de degradação de óleos e graxas dos 

ensaios, após 30 d e ao final do ensaio, em 60 d. 
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Figura 6: Degradação de óleos e graxas (%) durante os 60 d de ensaio. 

 

Verifica-se que o contaminante que sofreu maior biodegradação foi o biodiesel, 

atingindo valores de 88,76% de biodegradação quando combinado com o bioestimulante 

ficocianina, 87,15% com o bioestimulante biomassa inativa da S. platensis e 86,12% com o 

sulfato de amônio. Já o óleo diesel como contaminante quando bioestimulado com os mesmos 

compostos obteve degradações de 63,90% com a biomassa inativa da S platensis como 

bioestimulante, 58,04% com o sulfato de amônio e 53,16% com a ficocianina. Quanto à 

biodegradação dos compostos oleosos nos experimentos com a técnica de atenuação natural, 

esta foi bem inferior atingindo 42,37% para o biodiesel e 31,34% para o óleo diesel. 

Nos ensaios com o contaminante biodiesel em que houve adição da ficocianina, o 

biossurfactante microalgal fez-se necessário, a fim de dispersar as moléculas do contaminante, 

tornando-as biodisponíveis e então poderem se degradadas. Já nos ensaios com o 

contaminante óleo diesel o biossurfactante microalgal teve menor efeito na dispersão do 

contaminante, sendo que os nutrientes presentes na biomassa microalgal inativa obtiveram 

melhores resultados referentes a biodegradação dos contaminantes. 

A Figura 7 apresenta a variação do teor residual dos contaminantes ao longo dos 60 d 

de experimento. 

Figura 7: Teor residual de óleos e graxas (%) ao longo dos 60 d. 
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O teor residual é inversamente proporcional a porcentagem de biodegradação, ou seja, 

quanto maior a degradação dos contaminantes menor será o teor residual de óleos e graxas. 

Dessa maneira o menor teor residual, com o contaminante biodiesel, foi com o bioestimulante 

ficocianina (0,45%) e com o contaminante óleo diesel foi com o bioestimulante biomassa 

microalgal inativa (1,44%). 

A Tabela 5 apresenta a análise de variância dos dados de biodegradação dos 

contaminantes nos 60 d de ensaio em função das variáveis, técnica de biorremediação e 

contaminante. 

 

Tabela 5: Análise de variância dos dados de biodegradação dos contaminantes em função das 

variáveis. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

médio 
F P 

Técnica de 

biorremediação 
3932,52 3 1310,84 4435,9 

≤ 0,001 

Contaminante 2399,05 1 2399,05 8118,4 ≤ 0,001 

Técnica* 

Contaminante 
319,13 3 106,38 360,0 

≤ 0,001 

Erro 2,36 8 0,30   

 

Através da Tabela 5 verifica-se que as variáveis, técnica de biorremediação e 

contaminante, tiveram efeito significativo sobre a biodegradação dos contaminantes (p<0,05). 

Na análise de variância do modelo de regressão gerado a partir da influência das variáveis 
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sobre a degradação dos contaminantes, verificou-se o valor de Fcalculado (29949,22), 

superior ao Fcrítico (3,438) o que validou o modelo estatístico. 

A Figura 8 e Figura 9 apresentam os efeitos gráficos das variáveis em função da 

biodegradação dos contaminantes. 

 

Figura 8: Biodegradação dos contaminantes, 

relação contaminantes versus técnica. 

Figura 9: Biodegradação dos contaminantes, 

relação técnica versus contaminante. 

  
Através da Figura 8 e da Figura 9 pode-se observar que a maior remoção dos 

contaminantes ocorreu no solo contaminado com biodiesel, sendo que os bioestimulantes, 

ficocianina, biomassa inativa da S. platensis e sulfato de amônio obtiveram resultados 

semelhantes, quanto ao óleo diesel a maior degradação ocorreu com o solo bioestimulado com 

a biomassa inativa da S. platensis. 

Bento et al. (2003 ), avaliaram a degradação de hidrocarboneto de petróleo em solos 
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contaminante. Colla (2012) obteve percentuais de biodegradação de 35,7% e 32,2% para os 

tratamentos de bioestimulação e bioaumentação sucessiva, respectivamente em solo 

contaminado propositalmente com uma mistura diesel:biodiesel B10. Em ambos os estudos os 

valores de biodegradação dos contaminantes foi menor que a encontrada neste trabalho. 
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Nikolopoulou e Kalogerakis (2009) demonstraram que o bioestímulo com fertilizantes 

a base de N e P em conjunto com biossurfactantes permitiram aos microrganismos indígenas 

uma adaptação melhor e mais rápida à contaminação por derramamento de óleo, o que 

assegurou uma fase de atraso relativamente curta e maiores taxas de degradação, 

corroborando com o que foi verificado neste estudo. 

A influência da adição de nutrientes na biodegradação de um óleo cru em um solo 

agrícola foi estudada em microcosmos adicionados ou não de fertilizantes com duas 

concentrações distintas de nutrientes: alta e baixa. O autor observou que a adição de nutrientes 

no solo propiciou uma maior remoção de hidrocarbonetos em ambas às condições, além de 

estimular os microrganismos. Ao final de 90 dias de experimento, para a alta concentração de 

nutrientes foi observada uma remoção de hidrocarbonetos lineares, ramificados e cíclicos de 

91, 75 e 37%, respectivamente. Enquanto que para as baixas concentrações de nutrientes foi 

observada uma remoção de hidrocarbonetos lineares, ramificados e cíclicos de 100, 85 e 57% 

(CHAINEAU et al. 1999).  

Pereira e Lemos (2003) estudaram o efeito das fontes de nitrogênio na degradação de 

petróleo por A. versicolor, realizando um experimento que possibilitou a comparação de 

quatro diferentes fontes de nitrogênio: extrato de levedura (EL), ureia ((NH)2CO), sulfato de 

amônio ((NH4)2SO4) e nitrato de sódio (NaNO3). O resultado mostrou que a maior eficiência 

de degradação foi alcançada quando se fez uso de EL (39,5%). O emprego de (NH)2CO, 

(NH4)2SO4 e NaNO3 proporcionou um resultado decrescente em relação à fonte anterior, com 

percentuais na ordem de 17,41%, 6,8% e 4,8%, respectivamente. 

A técnica de avaliação da biodegradação dos contaminantes oleosos através da análise 

de óleos e graxas, não é muito precisa, pois parte dos contaminantes interagem com o solo de 

maneira a não serem extraídos pelo ultrassom e isso faz com que o percentual de 

biodegradação alcançado possa ser superestimado. 

 

2.3.2.4 Fator de conversão – CO2 evoluído por massa de contaminante removido 

 

A Tabela 6 apresenta os valores referentes aos fatores de conversão relacionados com 

as técnicas e com o contaminante. 
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Tabela 6: Fatores de conversão nos 60 d de ensaio. 

Exp Ensaios 
Fator de Conversão  

(mg C-CO2 evoluído/g cont.) 

1 Bioest. Sulf. Amônio + Biodiesel 233,080 

2 Bioest. Sulf. Amônio + Diesel 137,572 

3 Bioest. biomassa S. platensis + Biodiesel 250,993 

4 Bioest. biomassa S. platensis + Diesel 232,560 

5 Bioest. Ficocianina + Biodiesel 259,503 

6 Bioest. Ficocianina + Diesel 174,728 

7 At. Natural + Biodiesel 39,873 

8 At. Natural + Diesel 30,534 

 

A Figura 10 apresenta graficamente a variação dos fatores de conversão em função das 

técnicas empregadas e do tipo de contaminante. 

 

Figura 10: Fatores de conversão nos 60 d de ensaio. 
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removido), e do sulfato de amônio (137,57 mg C-CO2/g cont. removido). Os experimentos em 

que a técnica empregada foi a atenuação natural os fatores de conversão foram na faixa de 30 

a 40 mg C-CO2/g cont. removido. 

A Tabela 7 apresenta a análise de variância dos dados do fator de conversão das 

variáveis, técnica de biorremediação e contaminante. 

 

Tabela 7: Análise de variância dos dados referentes aos fatores de conversão. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

médio 
F P 

Técnica de 

biorremediação 
103106,8 3 34368,9 2647,70 

≤ 0,001 

Contaminante 10821,8 1 10821,8 833,69 ≤ 0,001 

Técnica* 

Contaminante 
5914,0 3 1971,3 151,87 

≤ 0,001 

Erro 103,8 8 13,0   

 

Através da Tabela 7 verifica-se que as variáveis, técnica de biorremediação e 

contaminante, tiveram efeito significativo sobre a biodegradação dos contaminantes (p<0,05). 

Na análise de variância do modelo de regressão gerado a partir da influência das variáveis 

sobre a degradação dos contaminantes, verificou-se o valor de Fcalculado (5590,915), 

superior ao Fcrítico (3,438) o que validou o modelo estatístico. 

A Figura 11 e a Figura 12 apresentam os efeitos gráficos das variáveis em função do 

fator de conversão. 

 

Figura 11: Fator de conversão, relação 

contaminantes versus técnica. 

Figura 12: Fator de conversão, relação 

técnica versus contaminante. 
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ficocianina, biomassa inativa da S. platensis e sulfato de amônio obtiveram resultados 

semelhantes. Quanto ao óleo diesel o maior valor ocorreu com o solo bioestimulado com a 

biomassa inativa da S. platensis estando condizente com o que foi verificado para a evolução 

de CO2 e para a biodegradação dos contaminantes. 

Após a obtenção das médias relativas a cada análise realizou-se a comparação das 

médias dos experimentos, pelo teste t de Tukey com nível de confiança de 95% (p< 0,05). A 

Tabela 8 apresenta a comparação de médias para a evolução de CO2, para o percentual de 

biodegradação dos contaminantes e para o fator de conversão em função da técnica e do 

contaminante.  

 

Tabela 8: Teste de Tukey para comparação das médias das variáveis sobre a evolução de CO2, 

sobre o % de biodegradação e sobre os fatores de conversão. 

Exp Ensaios 

Evolução 

de CO2 

(mg C – 

CO2) 

Biodegradação 

(%) 

Fator de 

Conversão (mg 

C-CO2/g cont. 

removido) 

1 Bioest. Sulf. Amônio + Biodiesel 2763,736
i
 86,118

f
 233,0800

d
 

2 Bioest. Sulf. Amônio + Diesel 1419,951
h
 58,040

d
 137,5716

b
 

3 Bioest. bio. S. platensis + Biodiesel 2882,900
g
 87,150

f,g
 250,9926

e
 

4 Bioest. bio. S. platensis + Diesel 2454,899
f
 63,895

e
 232,5598

d
 

5 Bioest. Ficocianina + Biodiesel 2997,354
e
 88,757

g
 259,5034

e
 

6 Bioest. Ficocianina + Diesel 1769,330
d 

53,156
c
 174,7277

c
 

7 At. Natural + Biodiesel 386,553
c
 42,369

b
 39,8726ª 

8 At. Natural + Diesel 282,552
b
 31,343

a
 30,5337ª 

9 Controle 217,985ª - - 

10 Controle 168,266ª - - 

Médias seguidas de letras iguais não apresentam diferença significativa a 5% de significância. 

 

Verifica-se através dos resultados do teste de Tukey (Tabela 8) que as técnicas de 

biorremediação com os diferentes bioestimulantes, e os contaminantes utilizados foram 

significativos (p<0,05) sobre a evolução de CO2, sobre o percentual de biodegradação e sobre 

o fator de conversão nos ensaios.  

Na evolução de CO2, a variável contaminante teve influencia significativa, sendo a 

maior evolução de CO2 obtida nos ensaios adicionados de biodiesel (p<0,05) em comparação 

com o óleo diesel. Quanto à técnica, esta também teve influência significativa, sendo a maior 

evolução obtida em solo bioestimulado com a ficocianina, seguida da biomassa inativa da S. 

platensis, do sulfato de amônio e por fim da técnica de atenuação natural, tanto para o solo 
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contaminado com biodiesel quanto com óleo diesel. Em resumo, o melhor resultado foi obtido 

nos solos contaminados com biodiesel adicionados do bioestimulante ficocianina. 

Na biodegradação dos contaminantes, o biodiesel também obteve diferença 

significativa em relação ao óleo diesel, sendo as maiores degradações obtidas em solo 

contaminado com biodiesel. Quanto à técnica, em solo contaminado com biodiesel, dois 

bioestimulantes alcançaram maiores resultados, não diferindo entre si significativamente, a 

ficocianina e a biomassa inativa da S. platensis, seguidos pelo sulfato de amônio e pela 

técnica de atenuação natural, já em solos contaminados com óleo diesel, todas as técnicas 

diferiram significativamente sendo os melhores resultados obtidos com a bioestimulação com 

a biomassa inativa da S. platensis, seguido do sulfato de amônio, da ficocianina e por fim pela 

técnica de atenuação natural. Pode-se perceber que a diferença obtida referente à 

biodegradação dos contaminantes biodiesel e óleo diesel no solo bioestimulado, se for em 

aplicação prática, não será muito significante, sendo a maior diferença observada no solo 

bioestimulado e no solo não bioestimulado.  

Em relação ao fator de conversão, novamente o biodiesel obteve diferença 

significativa em relação ao óleo diesel, exceto na técnica de atenuação natural onde não se 

verificou diferença significativa. Quanto à técnica, no caso do biodiesel, a bioestimulação 

com ficocianina e S. platensis não diferiram entre si, sendo maiores os valores do que a 

bioestimulação com sulfato de amônio e da técnica de atenuação natural. Com relação ao óleo 

diesel a bioestimulação com a biomassa inativa da S. platensis obteve maiores resultados 

seguida da bioestimulação com ficocianina, da bioestimulação com sulfato de amônio e da 

técnica de atenuação natural. Não houve diferença significativa também em relação a 

bioestimulação com sulfato de amônio, no caso do biodiesel, e bioestimulação com a 

biomassa da S. platensis, no caso do óleo diesel. Isso se deve por ter ocorrido a maior 

evolução de CO2, no caso do biodiesel com a bioestimulação com ficocianina e no caso do 

óleo diesel com a S. platensis, resultando num fator de conversão sem diferença significativa. 

Levando em consideração o ensaio como um todo, o tipo de contaminante foi mais 

importante que a técnica utilizada de biorremediação para os resultados de biodegradação.. O 

maior destaque relacionado ao contaminante biodiesel é explicado via rotas metabólicas pela 

quais esses contaminantes são degradados (DEON, et al, 2012). O biodiesel é um combustível 

derivado de óleos vegetais ou animais, normalmente composto de ésteres metílicos e ácidos 

graxos de cadeia longa e sua composição química não depende da origem do petróleo 

(SCOTT et al., 2010). No processo de biodegradação, os ácidos graxos são convertidos 

diretamente até acetilCOA  pela beta-oxidação para posterior conversão a CO2 através do 
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ciclo de Krebs (BERG et al., 2006). Em comparação, os hidrocarbonetos de cadeia linear 

(alcanos, alcenos) primeiramente precisam ser convertidos a alcoóis, aldeídos e 

posteriormente a ácidos graxos, para então serem convertidos pela beta-oxidação (FRITSCHE 

e HOFRICHTER, 2005). Já compostos aromáticos como os HPAs e BTEX, presentes no óleo 

diesel e óleo lubrificante, envolvem a conversão do substrato aromático em um metabólito 

como o catecol, com posterior abertura do anel por enzimas denominadas dioxigenases e 

conversão a compostos como acetil-CoA, oxalato e piruvato, os quais são intermediários do 

processo respiratório (LEMOS et al., 2009). Com relação à ficocianina e a biomassa da S. 

platensis seus destaques podem ser em função dos vários nutrientes, que estão presentes em 

sua composição e ainda no caso da ficocianina a sua capacidade biossurfactante que fez com 

que houvesse a dispersão dos contaminantes, principalmente do biodiesel. 
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3 CONCLUSÃO 
 

Os solos contaminados com compostos oleosos tiveram significativa biorremediação 

diante das técnicas empregadas, sendo o contaminante biodiesel mais facilmente 

biodegradado em comparação ao óleo diesel. Quanto às técnicas, a bioestimulação foi mais 

eficiente quando comparada a técnica de atenuação natural. 

Com relação aos bioestimulantes verificou-se que a ficocianina apresentou atividades 

emulsificantes O/A e A/O de 2,80±0,07 UE e 225,88±5,14 UE, tendo destaque por apresentar 

características emulsificantes e por ser uma fonte de nutrientes, atingindo valores de 2997, 35 

mg de C-CO2 evoluídos e biodegradação de 88,75%, seguida da biomassa inativa da S. 

platensis que atingiu 2882,89 mg de C-CO2 evoluídos e biodegradação de 87,15% e do 

sulfato de amônio que atingiu 2763,73 mg de C-CO2 evoluídos e biodegradação de 86,11%, 

isto para o solo contaminado com o biodiesel. Já para o solo contaminado com óleo diesel o 

destaque se deu com a bioestimulação com a biomassa da S. platensis que teve evolução de 

2454,89 mg de C-CO2 e biodegradação de 63, 89%, seguida da ficocianina que atingiu 

1769,33 mg de C-CO2 evoluídos e biodegradação de 53,15% e do sulfato de amônio que 

atingiu 1419,95 mg de C-CO2 evoluídos e biodegradação de 58,04%, 

Em resumo tanto o pigmento proteico extraído da S. platensis, ficocianina, quanto a 

biomassa inativa da mesma microalga demonstraram ser eficientes e com grande potencial de 

aplicação em processos de biorremediação de solos contaminados com resíduos oleosos. 
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