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RESUMO 

 

O petróleo é a principal fonte de energia da atualidade e é também o causador de diversos 

problemas ambientais. Por isso, há a necessidade do desenvolvimento de estratégias de combate 

à contaminação ocasionada pela utilização diária, bem como às provenientes dos acidentes e às 

decorrentes das operações de extração do petróleo. Com o objetivo de auxiliar no 

aprimoramento de estratégias biológicas de combate à contaminação por petróleo foi feita a 

prospecção, isolamento e identificação de bactérias associadas à rizosfera de Sporobolus 

virginicus (L.) Kunth coletadas em ambientes sujeitos à contaminação com petróleo. Foram 

coletadas seis amostras (raiz e solo rizosférico) de quatro pontos do litoral norte do estado do 

Rio de Janeiro, Brasil, totalizando 24 amostras. A extração dos micro-organismos resultou no 

isolamento de 46 morfotipos. Aqueles em que as unidades formadoras de colônias (UFCs) 

foram observados em mais de 2,5% (n=336) do total de placas foram selecionados para 

identificação. Quinze morfotipos foram caracterizados por meio de Coloração de Gram, sendo 

que 12 são Gram-positivos e três Gram-negativos. A identificação por meio de sequenciamento 

genômico revelou que são bactérias pertencentes a quatro famílias: Bacillaceae (73,7%), 

Staphylococcaceae (6,7%), Xanthomonadaceae (6,7%) e Enterobacteriaceae (13,4%). 

Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia sp. 

tiveram sua eficiência de degradação (ED) de petróleo (4% v/v) medidas, por até 96 horas. 

Foram monitorados o pH, a condutividade elétrica e a concentração de oxigênio dissolvido. A 

concentração celular foi estimada por absorbância e o aumento de biomassa por gravimetria. 

Nos intervalos de tempo de maior concentração celular foram coletadas amostras para avaliar 

a eficiência da degradação de petróleo por cromatografia em fase gasosa com detector por 

ionização de chama (CG-FID). Os resultados sugerem que houve degradação do petróleo bruto 

promovido pelas bactérias Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., 

Stenotrophomonas sp. e Serratia sp. Nos cromatogramas, foram observadas reduções na área 

de alguns picos em diferentes tempos de retenção (TR). A maior redução medida foi para 

Stenotrophomonas sp., no TR de 5,092 min (73,12%) e a menor para Exiguobacterium sp., no 

TR de 19,262 min (6,80%). Esses resultados ampliam o conhecimento sobre o emprego da 

comunidade microbiana para biodegradação de petróleo e petroderivados, o que pode 

possibilitar, aos gestores ambientais, a diversificação das estratégias que podem ser aplicadas 

em técnicas de recuperação de áreas contaminadas, particularmente, em ambientes costeiros.  

 

Palavras-chave: Poluição por petróleo. Hidrocarbonetos. Petroderivados. Recuperação 

ambiental. Biorremediação. 
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ABSTRACT 

 

Oil is the main source of energy today and is also the cause of several environmental problems. 

Therefore, there is a need to develop strategies to combat contamination caused by daily use, 

as well as from the accidents and those resulting from oil extraction operations. In order to aid 

in the improvement of biological strategies to combat oil contamination, it was possible to 

prospect, isolate and identify bacteria associated with rhizosphere of Sporobolus virginicus (L.) 

Kunth collected in environments subject to oil contamination. Six samples (root and 

rhizospheric soil) were collected from four sites on the northern coast of the state of Rio de 

Janeiro, Brazil, totaling 24 samples. Extraction of the microorganisms resulted in the isolation 

of 46 morphotypes. Those in which colony forming units (CFUs) were observed in more than 

2.5% (n = 336) of the total plaques were selected for identification. Fifteen morphotypes with 

different morphologies were characterized by means of Gram staining, of which 12 were Gram-

positive and three Gram-negative. Identification through genomic sequencing revealed that 

Bacillaceae (73.7%), Staphylococcaceae (6.7%), Xanthomonadaceae (6.7%) and 

Enterobacteriaceae (13,4%) are bacteria belonging to four families. Exiguobacterium sp., 

Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. and Serratia sp. had their oil 

degradation efficiency (ED) of petroleum (4% v / v) measured, for up to 96 hours. The pH, the 

electrical conductivity and the dissolved oxygen concentration were monitored. Cellular 

concentration was estimated by absorbance and biomass increase measured by gravimetry. In 

the time intervals of higher cell concentration samples were collected to evaluate the efficiency 

of the oil degradation by gas chromatography with flame ionization detector (CG-FID). The 

results suggest that there was degradation of the crude oil promoted by the bacteria 

Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. and Serratia sp. 

verified from the chromatograms, where a reduction in the area of some peaks in different 

retention times (RT) was observed. The largest reduction measured was for Stenotrophomonas 

sp. with the value of 73.12% and the lowest for Exiguobacterium sp. with the value of 6.8%. 

These results broaden the knowledge about the use of the microbial community for the 

biodegradation of petroleum and petroderivatives, which may allow environmental managers 

to diversify the strategies that can be applied to techniques for recovering contaminated areas, 

particularly in coastal environments. 

 

Keywords: Oil pollution. Hydrocarbons. Petroderivatives. Environmental recovery. 

Bioremediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atividades industriais estão, inevitavelmente, associadas à contaminação ambiental, 

seja pelas operações diárias ou quando há a ocorrência de acidentes. De maneira geral, a 

legislação ambiental mais rígida e a pressão exercida pelos diversos stakeholders obrigam as 

empresas a reduzirem o risco ambiental de suas operações (NICOLELLA; MARQUES; 

SKORUPA, 2004). Por isso, atualmente, é exigido do setor industrial um comprometimento, 

cada vez maior, na busca de soluções ambientalmente adequadas para os problemas por ele 

gerado. 

Quando há a suspeita de contaminação de uma área, devem ser adotadas ações de 

investigação para determinar se esta oferece riscos à população e/ou ao meio ambiente. Quando 

são encontrados indícios de contaminação ou condições que possam representar perigo à saúde 

humana, são iniciadas ações de gerenciamento da área contaminada. Se os níveis de 

contaminação estiverem acima dos limites estabelecidos em legislação e houver riscos, deve 

ser desenvolvido um plano de intervenção. Neste plano, devem constar as medidas a serem 

adotadas para a contenção e controle da contaminação (CETESB, 2010). 

Neste contexto, as indústrias, incluindo a indústria do petróleo, passaram a adotar 

sistemas produtivos que minimizam os impactos negativos sobre o meio ambiente e a buscar 

formas de tratamento e de recuperação das contaminações provocadas pelas atividades que 

desenvolvem (BARDOS et al., 2002). 

Em vista da complexidade encontrada no tratamento da contaminação por petróleo e 

seus derivados, diversas técnicas foram desenvolvidas. Estas técnicas envolvem processos 

químicos, físicos e biológicos. Cada uma se utilizando de características específicas para a 

degradação ou remoção do composto alvo, conforme a técnica empregada (SCHMIDT, 2010). 

Segundo Tavares (2009), para a escolha do método a ser utilizado devem ser consideradas: 

• as características físicas, químicas e biológicas da matriz contaminada (solos, 

sedimentos, recursos hídricos, atmosfera, etc.); 

• a concentração e natureza do contaminante;  

• o tempo para a degradação ou remoção do contaminante; e 

• a disponibilidade de recursos. 

Um ambiente contaminado será considerado recuperado quando a concentração dos 

contaminantes chegarem a um nível seguro e compatível com a proteção da saúde humana e 

atender a legislação ambiental, independentemente da técnica escolhida (TAVARES, 2009). 
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As alternativas que utilizam soluções naturais, com menores custos e impactos vêm se 

destacando (NOBRE; NOBRE, 2003). No Brasil, Europa e Estados Unidos está aumentando o 

uso de tecnologias de biorremediação in situ tanto na remediação do solo quanto no tratamento 

de águas subterrâneas (CETESB, 2015; EEA, 2014; USEPA, 2017). 

O gerenciamento de áreas contaminadas deve englobar, além dos dados obtidos nas 

etapas de avaliação e investigação ambiental, informações de pesquisas que proporcionem, aos 

gestores, meios necessários à tomada de decisão mais adequada para situações específicas, o 

que propicia intervenções mais eficientes e reduz os riscos relativos à saúde e ao bem estar da 

população, além de obedecer à legislação (CONAMA, 2009). 

A partir desse contexto, a presente pesquisa contribui com a investigação de estratégias 

de remediação ambiental, que poderão contribuir para o desenvolvimento de técnicas de 

recuperação de áreas contaminadas com petróleo, por meio da disponibilização de informações 

que auxiliem na elaboração dos planos de intervenção e possibilitem a melhor eficiência na 

utilização dos recursos financeiros e dos recursos materiais e humanos. Essa pesquisa contribui, 

de forma direta, para o preenchimento das seguintes lacunas: 

• Falta de informações que possibilitem, aos gestores ambientais, decidir sobre as 

estratégias mais adequadas para a remediação de petróleo e seus derivados, 

principalmente, àquelas relacionadas à recuperação/descontaminação ambiental;  

• Inexistência de informações das bactérias que se desenvolvem associadas à 

rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth em ambiente marinho sujeito à 

contaminação por petróleo, e que tenham a capacidade de degradar o mesmo; 

• Potencial das bactérias extraídas da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) 

Kunth para a degradação de petróleo. 

Os resultados obtidos poderão contribuir no combate à contaminação ocasionada pelo 

petróleo, seja pelo uso diário, seja pelas operações de extração e transporte, ou ainda, pela 

contaminação proveniente de acidentes. Podem contribuir ainda para o desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de processos que possam ser empregados na recuperação de áreas 

contaminadas com petróleo, pela aplicação de estratégias de remediação biológica, buscando 

mitigar os danos provocados pelas empresas nas áreas costeiras. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o potencial de bactérias isoladas das raízes de Sporobolus virginicus (L.) Kunth 

para a degradação do petróleo e a possibilidade das mesmas serem utilizadas como ferramentas 

para a recuperação de áreas contaminadas, particularmente em ambientes costeiros. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Isolar e identificar bactérias da rizosfera de S. virginicus coletada em área 

litorânea sujeita à contaminação por petróleo. 

• Determinara eficiência de bactérias presentes na rizosfera de S. virginicus para 

a degradação de petróleo. 

 

1.2 ESTRUTURA DA TESE 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, esta tese está estruturada em três 

capítulos, cujos aspectos fundamentais correspondentes são relatados a seguir:  

 

Capítulo 1 

Título: Contaminação ambiental por petróleo: estratégias de remediação. 

Nesse capítulo são apresentadas informações obtidas em literatura como: medidas de 

remediação mais comuns para casos de derramamento; medidas mais utilizadas para  efluentes 

e resíduos contaminados com petróleo; e as estratégias de recuperação ambiental para 

contaminações difusas ou remanescentes de outros processos, indicadas nos casos em que os 

outros métodos são caros ou ineficientes. 

 

Capítulo 2 

Título: Bioprospecção de bactérias rizosféricas obtidas de Sporobolus virginicus (L.) 

Kunth coletada em área litorânea sujeita à contaminação por petróleo. 

Nesse capítulo são descritas as etapas da prospecção, bem como as metodologias 

empregadas para o isolamento e identificação dos micro-organismos presentes nas raízes de S. 

virginicus coletada em praias da região norte do Estado do Rio de Janeiro. 
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Capítulo 3 

Título: Avaliação do potencial de bactérias extraídas da rizosfera de Sporobolus 

virginicus (L.) Kunth para a degradação de petróleo. 

Nesse capítulo são descritos os testes realizados com o intuito de avaliar o potencial de 

bactérias extraídas da rizosfera de S. virginicus para utilização do petróleo como fonte de 

carbono e o potencial que as mesmas possuem de serem utilizadas como ferramentas para a 

recuperação de áreas contaminadas, especialmente, em ambientes costeiros. 
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CAPITULO 1 

 

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PETRÓLEO: ESTRATÉGIAS DE 

REMEDIAÇÃO 

 

RESUMO 

 

Com o avanço tecnológico, o meio ambiente passou a receber substâncias químicas e 

resíduos oriundos do processo de industrialização, exigindo das empresas medidas de 

remediação dos problemas ocasionados por suas atividades. O objetivo desta revisão foi discutir 

as características das estratégias de remediação e a seleção dessas tecnologias na recuperação 

de áreas contaminadas com petróleo e seus derivados. A escolha da tecnologia a ser utilizada 

exige uma análise cuidadosa, devido às diversas variáveis que podem influenciar nos resultados 

a serem alcançados. No caso de derramamento de petróleo as estratégias variam em função do 

local, da quantidade e da origem do contaminante. Serão adotadas diferentes estratégias para 

derramamentos na água e no solo, uma vez que na água, as estratégias estão relacionadas 

principalmente às técnicas mecânicas de contenção e recolhimento do óleo. Em terra, a 

raspagem manual, limpeza com materiais sorventes, lavagem com água sob pressão, a coleta 

manual, as técnicas biológicas e a atenuação natural monitorada (ANM) podem ser usadas, 

auxiliando os processos naturais de evaporação, oxidação e biodegradação. No caso de resíduos 

e efluentes, as medidas de remediação serão adotadas levando-se em conta aspectos tais como 

eficiência do processo, concentração da substância que se quer remediar e a disponibilidade de 

recursos. Para contaminações pontuais, as estratégias de remediação mais utilizadas estão 

relacionadas com as técnicas físico-químicas, porém, verifica-se que também são utilizadas as 

técnicas biológicas e a ANM. Os métodos biológicos e a ANM são utilizados, principalmente, 

para contaminações difusas e  nos resíduos remanescentes da remoção da contaminação bruta. 

A combinação de diversas técnicas é usual pois apresenta vantagens sobre a aplicação de uma 

técnica isoladamente, uma vez que aproveita as vantagens oferecidas por cada uma delas. Uma 

especial atenção foi dada às estratégias de biorremediação, bioestimulação e bioaumentação, 

que incluem ampla gama de aplicações e serviços ecossistêmicos, e refletem-se em alternativas 

promissoras, além de apresentarem, na recuperação de ambientes impactados, custos menores 

com insumos e equipamentos e menores impactos relacionados com escavações e retirada de 

material, quando comparados a outros métodos. Este trabalho fornece dados que sintetizam as 

estratégias que podem ser adotadas na remediação de petróleo e seus derivados. 
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Palavras chave: Gestão ambiental. Contaminação ambiental. Solos contaminados com petróleo. 

Bioaumentação. 

 

ABSTRACT 

 

With the technological advance, the environment began to receive chemical substances 

and residues originating from the process of industrialization, demanding from the companies 

remediation measures for the problems caused by their activities. The objective of this review 

is to discuss the characteristics of remediation strategies and the selection of these technologies 

in the recovery of areas contaminated with oil and its derivatives. The choice of technology to 

be used requires careful analysis due to the many variables that can influence the results to be 

achieved. In the case of oil spills, the strategies vary depending on the location, quantity and 

origin of the contaminant. Different strategies will be adopted for spills in water and soil, since 

in the water, the strategies are mainly related to the mechanical techniques of containment and 

collection of the oil. On land, manual scraping, cleaning with sorbents, washing with water 

under pressure, manual collection, biological techniques and monitored natural attenuation 

(ANM) can be used, aiding the natural processes of evaporation, oxidation and biodegradation. 

In the case of waste and effluent, remediation measures will be taken taking into account aspects 

such as process efficiency, concentration of the substance to be remedied and availability of 

resources. For punctual contaminations, the most used remediation strategies are related to 

physical / chemical techniques, however, it is verified that biological techniques and ANM are 

also used. Biological methods and ANM are mainly used for diffuse contamination and residual 

residues from the removal of gross contamination. The combination of several techniques is 

usual because thisbrings advantages over the application of a technique alone, since it uses the 

advantages offered by each one of them. Special attention was given to bioremediation, 

biostimulation and bio-accumulation strategies, which include a wide range of applications and 

ecosystem services, and reflect on promising alternatives, as well as to present, in the recovery 

of impacted environments, lower costs with inputs and equipment and lower related impacts 

with excavations and removal of material, when compared to other methods. This paper 

provides data that summarizes the strategies that can be adopted in the remediation of petroleum 

and its derivatives. 
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Keywords: environmental management. environmental contamination. soils contaminated with 

oil. bioaumentation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A melhoria na qualidade de vida da população, no século XX, foi impulsionada por 

grandes avanços científicos e tecnológicos. Os avanços que sustentaram esse desenvolvimento, 

no entanto, foram acompanhados de um aumento expressivo do consumo de recursos naturais 

e o meio ambiente passou a receber os resíduos oriundos do processo de industrialização, 

transformando a paisagem e criando áreas contaminadas. O impacto negativo dessas 

transformações sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana exigiu o desenvolvimento de 

processos produtivos menos prejudiciais e a adoção de ações e estratégias de preservação e 

conservação do solo e da água. 

Nos últimos 20 anos, os gastos globais com serviços de remediação ambiental vêm 

aumentando devido a diversos fatores, como: o aumento da atividade econômica, o crescimento 

populacional, a regulação e o aumento da conscientização ambiental. Segundo a United States 

International Trade Commission (USITD, 2013), entre 2000 e 2010, as receitas do mercado 

global de serviços ambientais aumentaram 41%, atingindo o valor de US $ 505,5 bilhões, sendo 

que 32% deste valor foi destinado aos serviços de remediação envolvendo resíduos sólidos e/ou 

perigosos e 8% aos serviços de tratamento de solo e águas contaminadas de uma forma geral. 

Estes serviços envolvem o tratamento dos resíduos sólidos e efluentes gerados pelas indústrias 

e refinarias, efluentes urbanos, contaminações provocadas por acidentes, vazamentos que 

ocorrem nas operações em terra, vazamentos em postos de combustível e os rompimentos de 

ductos (GAO et al., 2015; NG; SONG, 2010).  

No Brasil, os principais grupos de contaminantes declarados no Banco de Dados 

Nacional sobre Áreas Contaminadas (BDNAC) são os solventes aromáticos (basicamente 

representados pelo benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) (31,92%), combustíveis 

automotivos (26,29%), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) (19,52%), 

hidrocarbonetos totais do petróleo (TPHs) (4,25%) e os solventes halogenados (3,58%) 

(CETESB, 2016; FEAM, 2016; IBAMA, 2017; INEA, 2015). 

Quando há a suspeita de contaminação, as leis ordenam que deve ser adotado um 

conjunto de medidas de gerenciamento de áreas contaminadas que assegurem a identificação e 

a caracterização dos impactos associados àquela contaminação. Para tanto, são realizadas a 

avaliação preliminar e a investigação confirmatória. Se confirmada a contaminação, deve ser 
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feito o diagnóstico ambiental que é composto da investigação detalhada e da avaliação de risco 

para a obtenção de informações que servirão de base para a escolha do melhor conjunto de 

medidas de intervenção, voltadas ao gerenciamento e minimização do risco. Após esta fase, 

serão implementadas as estratégias de intervenção escolhidas, as ações de manutenção e o 

programa de monitoramento a longo prazo (WALKER et al., 2003).  

Escolher a estratégia de remediação mais adequada, para cada caso, tornou-se um 

desafio, pois tal escolha deve assegurar a minimização do riscos e de eventuais danos às 

pessoas, ao meio ambiente ou a outros bens, removendo, degradando, imobilizando, 

neutralizando ou contendo esses contaminantes, além de reduzir a ameaça de impactos 

adicionais ou prolongados ao meio ambiente, retornando o ambiente ao mais próximo da sua 

condição anterior à contaminação, sem afetar outros recursos e ao menor custo financeiro 

(NOAA, 2013). 

Técnicas como extração multifásica, bombeamento e tratamento, recuperação de fase 

livre, atenuação natural monitorada, remoção de solo/resíduo, extração de vapores, oxidação 

química, “air sparging” e barreira hidráulica estão entre as mais utilizadas no Brasil (95,9%), 

porém, existem outras que podem ser adotadas (IBAMA, 2017). 

No caso do petróleo, as estratégias variam, principalmente, de acordo com a origem, 

o local e a quantidade da substância contaminante. Em casos de derramamentos, serão adotadas 

diferentes medidas de acordo com o local e a quantidade de petróleo encontrada no ambiente. 

No caso de resíduos e efluentes, as medidas de remediação serão adotadas levando-se em conta 

aspectos tais como eficiência do processo, concentração da substância que se quer remediar e a 

disponibilidade de recursos (FINGAS, 2011; WALKER et al., 2003). As opções de tratamento 

podem envolver barreiras físicas, remoção mecânica, técnicas que exploram aspectos físicos, 

químicos ou biológicos (em tratamentos ex situ e in situ), a atenuação natural ou uma 

combinação destas para alcançar os objetivos (FINGAS, 2016). 

Esta revisão concentrou-se em discutir as informações sobre as principais tecnologias 

utilizadas para a descontaminação ambiental, visando que estas informações auxiliem aos 

usuários na tomada de decisão sobre quando e qual a estratégia mais adequada na remediação 

de petróleo e seus derivados. 

O levantamento de informações foi realizado nas bases de dados Science Direct, Web 

of Science e Scopus e nas páginas das autoridades ambientais nacionais e internacionais 

[Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), United States Environmental Protection Agency (USEPA)], 

em que foram empregados como descritores: "bioremediation, phytoremediation, 
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ryzoremediation, oil spills, petroleum contamination, soil contamination" e outros relacionados 

ao assunto. 

 

2 TÉCNICAS DE REMEDIAÇÃO 

 

Em vista da variedade de situações e substâncias a serem remediadas, diversas técnicas 

foram desenvolvidas. As técnicas físico-químicas mais comuns são: a escavação e disposição 

em aterros sanitários, bombeamento e tratamento, ventilação, flotação (SCHRAMM; 

STASIUK; TURNER, 2003; WANG et al., 2010), flotação com carvão ativado (RAHNAMA; 

ARNOLD, 1993; SHIN; SHEN, 2011), lavagem do solo (DOS SANTOS et al., 2017; 

HUGUENOT et al., 2015), barreiras reativas, extração por solvente, incineração, eletrocinética, 

dessorção térmica (ARARUNA, 2004; VIDONISH et al., 2016), micro-ondas (FALCIGLIA; 

URSO; VAGLIASINDI, 2013; LI et al., 2009), ultra som (ADEWUYI, 2001; ZHANG et al., 

2012) e oxidação química (peróxidos, ozônio, fenton, permanganatos e persulfatos) 

(DIYA’UDDEEN et al., 2015; FERRARESE; ANDREOTTOLA; OPREA, 2008; HUANG et 

al., 2015; KUN et al., 1998; WU et al., 2016). Para o tratamento de borras e lamas de petróleo 

é largamente utilizado o landfarming que é um método que utiliza técnicas agronômicas 

associadas a métodos biológicos e físico-químicos (DÖRR DE QUADROS et al., 2016; 

MARIN; HERNANDEZ; GARCIA, 2005). 

Os custos e a eficiência limitada dos tratamentos mecânicos ou baseados em aspectos 

físico-químicos, para algumas situações, estimularam o desenvolvimento de técnicas de 

tratamento biológicas, que utilizam a capacidade que plantas e micro-organismos (bactérias, 

fungos, leveduras e protozoários) têm de acelerar a transformação dos contaminantes (RON; 

ROSENBERG, 2014; SINGH; JAIN, 2003), com economia de energia, de matérias-primas e 

de água (CHAUDHRY et al., 2005; SHIM et al., 2009).  

As vantagens destes métodos em relação às outras estratégias de descontaminação é 

que são técnicas simples de se implantar, não necessitam de escavação, de incineração, da 

utilização de produtos químicos ou de armazenamento fora do local (CHAUDHRY et al., 2005; 

PILON-SMITS, 2003; SUSARLA; MEDINA; MCCUTCHEON, 2002).  

 

2.1 FITORREMEDIAÇÃO 

 

Quando a remediação biológica é promovida por plantas, esta será denominada 

fitorremediação (CUNNINGHAM; OW, 1996). A fitorremediação envolve um conjunto de 
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estratégias que utilizam plantas e/ou micro-organismos associados às suas raízes para degradar, 

estabilizar ou remover os contaminantes do solo e da água (ALI; KHAN; SAJAD, 2013; 

GERHARDT et al., 2009). Pode ser realizada pela absorção dos contaminantes e sua fixação 

nos tecidos da planta (fitoextração) (CHANEY et al., 1997; SHTANGEEVA et al., 2015); pela 

estabilização das substâncias contaminantes na zona da raiz (fitoestabilização) (KUMPIENE; 

FITTS; MENCH, 2012; PHUSANTISAMPAN et al., 2016; YANG et al., 2016); pela absorção 

dos poluentes seguida de sua liberação para a atmosfera (fitovolatilização) (CHANEY et al., 

1997); ou pelo uso das plantas e dos micro-organismos associados à sua rizosfera para degradar 

poluentes orgânicos (fitodegradação/rizodegradação) (ALI; KHAN; SAJAD, 2013; 

SCHNOOR et al., 1995).  

Moreira et al. (2013) relatam uma remoção de até 87% de diferentes frações de 

hidrocarbonetos de petróleo ao utilizar Avicennia schaueriana; Peng et al. (2009) utilizaram 

Mirabilis jalapa em solo contaminado com petróleo e constataram uma redução de até 63,2%. 

Xiao et al. (2015) relatam a redução de até 100% nos teores de algumas frações de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH) utilizando Medicago sativa; Agamuthu, Abioye 

e Aziz (2010), quando utilizaram Jatropha curcas, relatam uma redução de até 67,3% do óleo 

lubrificante que contaminava o solo; Muratova et al. (2003) utilizaram Medicago sativa e 

Phragmites australis, com sucesso, na redução de betume que contaminava o solo (82%). 

 

2.2 RIZORREMEDIAÇÃO 

 

A rizorremediação (ou rizodegradação), uma estratégia de fitorremediação, se baseia 

nas interações que envolvem as comunidades microbianas rizosféricas e as plantas (GASKIN; 

BENTHAM, 2010; VILLACIEROS et al., 2005). Como forma de melhorar os resultados, os 

micro-organismos utilizados na rizodegradação podem ser isolados de solos já impactados 

(JOHNSON, 2004) e/ou também organizados em consórcios (CHAUDHRY et al., 2005), que 

podem ser uma combinação entre micro-organismos ou entre plantas e micro-organismos com 

comprovada eficiência na degradação de um contaminante (BEHAR; ROY; JARVIE, 2010; 

MOHAN et al., 2006). 

A literatura apresenta exemplos onde a versatilidade metabólica de culturas 

consorciadas demonstrou superioridade à das culturas puras na utilização de hidrocarbonetos 

de petróleo como única fonte de carbono (CERQUEIRA et al., 2011; DAS; CHANDRAN, 

2011; SAJNA et al., 2015; VARJANI, 2017). Os consórcios também foram utilizados para 

outras substâncias, como o meta-toluato, que foi degradado por micro-organismos oriundos da 
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rizosfera de Galega orientalis (JUSSILA et al., 2006);  Yee, Maynard e Wood (1998) utilizaram 

Triticum spp. e Pseudomonas fluorescens (estirpe 2-79TOM) para remover tricloroetileno 

(TCE) do solo, conseguindo uma eficiência até seis vezes maior do que o trigo não inoculado; 

os hidrocarbonetos alifáticos (HA) e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH) foram 

removidos em até 81% utilizando-se Fetusca arundinacea em consórcio com Pseudomonas sp. 

(HOU et al., 2015); o surfactante produzido por P. aeruginosa 5514 foi empregado com sucesso 

na degradação de hidrocarbonetos, com um incremento de até 8,82% nos resultados em 

experimento de simulação laboratorial (VARJANI; UPASANI, 2016).  

 

2.3 BIORREMEDIAÇÃO 

 

O termo biorremediação é utilizado para descrever as diferentes estratégias que, em 

geral, visam aumentar a população microbiana criando condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento, intensificando os processos que irão degradar ou remover os componentes 

perigosos do ambiente (HARITASH; KAUSHIK, 2009; MA et al., 2016). Estes micro-

organismos disponibilizam substâncias que catalisam reações que promovem a mineralização 

ou a decomposição progressiva da substância contaminante. As estratégias de biorremediação 

estão reunidas em dois grupos principais: bioestimulação e a bioaumentação, que podem ser 

utilizadas isoladamente ou em conjunto (COUNCIL, 1993) a fim de se conseguir um processo 

de descontaminação mais rápido e eficiente, pois, nestes casos, é criada uma cooperação 

catabólica entre os diferentes grupos de micro-organismos (CERQUEIRA et al., 2011).  

 

2.3.1 Bioestimulação 

 

A bioestimulação se baseia na adição de oxigênio, dióxido de carbono (CO2) ou 

metano (CH4) nos processos de biodegradação aeróbica ou anaeróbica, e/ou nutrientes 

orgânicos e inorgânicos (como nitrogênio e fósforo) que estimulam o crescimento da 

comunidade microbiana nativa (CHIU et al., 2017; GONG, 2012; HOREL; MORTAZAVI; 

SOBECKY, 2014; VARJANI, 2017); também pode ser realizada pela adição de biosurfactantes 

que funcionarão como dessorventes do poluente das partículas do solo, tornando-o mais 

biodisponível. Melhores condições permitem um aumento da taxa de crescimento e das 

atividades metabólicas dos micro-organismos nativos, que usarão o contaminante como fonte 

de energia e de carbono, aumentando a velocidade e o porcentual de degradação (USEPA, 

1999). 
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Exemplos de sucesso do emprego da bioestimulação são encontrados, como os de 

Andreolli et al. (2015) que, a partir de uma mistura comercial de nutrientes, conseguiram 

reduzir em até 70% os hidrocarbonetos de alta massa molar (HMWHC); Betancur-Corredor et 

al. (2015) que conseguiram uma redução de até 94,3% do diclorodifeniltricloroetano (DDT) e 

seus metabólitos 2,2-bis-p-clorofenil-1,1-dicloroetileno (DDE) e o 2,2-bis-p-clorofenil-1,1-

dicloroetano(DDD) utilizando a adição de nutrientes (N e P); Simpanen et al. (2016) utilizaram 

nutrientes em conjunto com a metil-β-ciclodextrina e aumentaram a capacidade de remoção de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH) do solo para até 87%.  

 

2.3.2 Bioaumentação 

 

A bioaumentação tem como base a introdução de estirpes ou consórcios microbianos 

oleófilos com conhecido potencial para a degradação das substâncias contaminantes em um 

dado ambiente (DA SILVA; CORSEUIL, 2012; NIKOLOPOULOU; PASADAKIS; 

KALOGERAKIS, 2013). Pode-se perceber três tipos de abordagens, dependendo da origem 

dos micro-organismos: bioaumentação alóctone, que utiliza espécies que foram recrutadas em 

uma região geográfica diferente daquela a ser remediada (não nativas); bioaumentação 

autóctone, que utiliza espécies que foram isoladas da área contaminada (nativas) e serão 

posteriormente reintroduzidas no mesmo local; ou bioaumentação com organismos 

geneticamente modificados (OGM), que envolve a utilização de organismos que foram 

equipados com genes que codificam as enzimas responsáveis pelas funções de degradação 

desejadas (SEMRANY et al., 2012). 

A eficácia da bioaumentação pode ser comprovada por meio de trabalhos publicados, 

como os de Shelton et al. (1996) que, utilizando estirpes isoladas de Streptomyces (estirpe 

PS1/5), obtiveram sucesso na degradação de doze herbicidas de várias classes diferentes, de até 

78%; Pimmata et al. (2013) que conseguiram a remoção de pesticidas com carbofurano do solo, 

utilizando cepas de Burkholderia cepacia PCL3; a degradação de para-nitrofenol (PNP) e 

pentaclorofenol por Sphingomonas sp. UG30 (GARCIA-BLANCO et al., 2007); a degradação 

de orto-nitrofenol (ONP), meta-nitrofenol (MNP) e para-nitrofenol (PNP) por consórcios de 

Pseudomonas sp. WBC-3, Cupriavidus necator JMP134 e Alcaligenes sp. NyZ215 (CHI et al., 

2013) e a degradação de derivados de petróleo por um consórcio composto por quatro clones 

metagenômicos e a estirpe CBMAI 707 de Bacillus subtilis imobilizadas em esferas de 

quitosana (DELLAGNEZZE et al., 2016).  
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Estudos mostraram que a combinação das duas técnicas (bioestimulação e 

bioaumentação) pode aumentar as taxas de remoção dos hidrocarbonetos em até 76% 

(MUKHERJEE; BORDOLOI, 2011). Yanto, Hidayat e Tachibana (2017), utilizando uma 

combinação de extrato de malte e os fungos Pestalotiopsis sp. NG007, Polyporus sp. S133 e 

Trametes hirsuta D7 para biodegradar petróleo bruto, conseguiram uma eficiência de até 92%; 

Nikolopoulou, Pasadakis e Kalogerakis (2013) relatam o uso de fertilizante, biosurfactante e 

um consórcio de bactérias na remediação de hidrocarbonetos de petróleo, e obtiveram eficiência 

de, aproximadamente, 70% de biodegradação após 15 dias de incubação; Venkata Mohan et al. 

(2008), para degradar a substância pireno, utilizaram lama biológica e inóculo de esgoto 

doméstico; Wang et al. (2014) utilizaram, para tratamento da poluição com cádmio, Bacillus 

subtilis e uma enzima comercial. 

 

3 ATENUAÇÃO NATURAL MONITORADA (ANM) 

 

A ANM está baseada na capacidade natural que o ambiente possui de degradar os 

poluentes a partir de uma variedade de processos que ocorrem entre os contaminantes e os 

componentes da área contaminada, tais como a dispersão, volatilização, sorção, biodegradação, 

diluição e (bio)estabilização química (KAMPBELL; WIEDEMEIER; HANSEN, 1996), 

reduzindo a massa, toxicidade, mobilidade e volume, contendo e/ou reduzindo a concentração 

dos poluentes presentes no solo e na água (DECLERCQ; CAPPUYNS; DUCLOS, 2012; 

MULLIGAN; YONG, 2004). Na ANM haverá o isolamento da área contaminada, o controle 

da origem da substância contaminante e o monitoramento da pluma de contaminação ao longo 

do tempo (BENTO et al., 2005; WILSON; CHAPELLE, 1998). 

A efetividade desta estratégia foi confirmada por Sarkar et al., (2005), que compararam 

dois métodos de bioestimulação com a ANM para a degradação de hidrocarbonetos totais de 

petróleo (TPH) em solo argiloso contaminado com diesel, e concluiram que não houve 

diferenças estatisticas significativas entre os resultados dos métodos analisados, sugerindo que 

a ANM pode ser uma estratégia de remediação viável. 

A ANM também foi verificada na redução das concentrações totais de BTEX 

(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) em água subterrânea, constatando que as 

concentrações caíram de 9,5 mg.L-1 na zona de origem para 0,06 mg.L-1 em uma linha 

descendente de 120 m (CHIU et al., 2013); na degradação de compostos orgânicos 

heterocíclicos (HET) (BLUM et al., 2011) e na degradação de cloreto de vinil (tricloroeteno-

TCE) (ADETUTU et al., 2015). 
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A ANM, entretanto, só deve ser adotada quando for possível alcançar os objetivos de 

remediação específicos para um determinado local, dentro de um prazo bem definido, além de 

atender a todos os critérios exigidos pela legislação (DECLERCQ; CAPPUYNS; DUCLOS, 

2012). 

 

4 INTERVENÇÃO AMBIENTAL - ESCOLHA DA ESTRATÉGIA 

 

O tratamento da contaminação por petróleo é complexo devido à interação dos seus 

componentes com o solo e com a água, e envolve escolhas que devem considerar, 

principalmente, a extensão do impacto, o grau de remoção do petróleo e o impacto ambiental 

associado ao método utilizado, que não deve ser maior que o impacto causado pela própria 

contaminação. 

A escolha deve basear-se, especialmente, nas questões ambientais, mas os custos têm 

desempenhado importante papel na tomada de decisão, daí o interesse em desenvolver soluções 

que sejam eficazes e de menor custo (KUPPUSAMY et al., 2015). A escolha da estratégia se 

dará a partir de aspectos tais como: a concentração e extensão da contaminação; características 

físico-químicas da matriz contaminada (solos, sedimentos, recursos hídricos, atmosfera, etc.); 

a origem e a toxicidade da substância contaminante; a solubilidade, transporte, volatilidade, 

adsorção, dispersão e extensão da contaminação; a abundância de nutrientes no solo; a estrutura 

da comunidade microbiana; as limitações impostas pelas normas ambientais; a eficiência do 

processo e a disponibilidade de recursos (McKEW et al., 2007; MICHEL; RUTHERFORD, 

2014; PANDEY; CHAUHAN; JAIN, 2009). 

Para contaminações pontuais, as estratégias de remediação mais utilizadas estão 

relacionadas com as técnicas físico-químicas, no entanto, verifica-se que também são utilizadas 

as técnicas biológicas e a ANM. Os métodos biológicos são utilizados, principalmente, para 

contaminações difusas remanescentes da remoção da contaminação bruta, ou onde os demais 

métodos se mostram caros ou ineficientes. A figura 1 ilustra, de forma esquematizada, um 

modelo que pode auxiliar na seleção da melhor estratégia quando há a necessidade da 

intervenção ambiental, visando à escolha daquela que melhor atenda aos objetivos da 

remediação. 
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Figura 1 - Seleção da melhor estratégia quando há a necessidade da intervenção ambiental após 

contaminação do solo e água com petróleo e petroderivados. 

 

Quando a contaminação por petróleo ocorre no solo, provoca o desequilíbrio na 

relação carbono-nitrogênio e o esgotamento das reservas de oxigênio, o que diminui as taxas 

de difusão para as camadas mais profundas. Esta contaminação pode resultar na redução da 

biomassa microbiana, na inibição da mineralização da matéria orgânica e na redução da 

decomposição da serrapilheira (CHANDER; BROOKES, 1991; TESTA, 1997). Nas plantas 

ocorrem mudanças em relação à produção de biomassa, à altura, ao diâmetro, à área foliar, ao 

número de estômatos e ao potencial de fotossíntese (HOU et al., 2015; KITAMURA; 

MARANHO, 2016; LIU et al., 2014; MARANHO et al., 2006; NIE et al., 2011). 

Em regiões litorâneas, a raspagem, limpeza com materiais sorventes, lavagem com 

água sob pressão e a coleta manual podem ser usadas, auxiliando os processos naturais de 

evaporação, oxidação e biodegradação. Se não houver óleo visível na superfície ou na 

subsuperfície (verificado por trincheiras escavadas nos sedimentos) ou estiver em quantidades 

que não permitem a coleta por métodos mecânicos, escavações podem ser dispensadas por 

causar danos desnecessários ao ambiente. Sempre que possível, é preferível a utilização de 

métodos menos intrusivos tais como os métodos biológicos ou a atenuação natural monitorada 
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(ANM) na busca de acelerar a recuperação dessas áreas. A ANM restringe o acesso à área e 

monitora o contaminante, permitindo que os processos naturais atuem dispersando, evaporando 

ou degradando aquela substância. Esta opção também pode ser adotada quando o óleo é do tipo 

que tende a se dispersar ou evaporar rapidamente sem intervenção, ou nenhum recurso marinho 

está ameaçado, diminuindo os custos da operação (NOAA, 2013). 

Em derramamentos que ocorrem na água, a contenção e a recuperação mecânica fazem 

parte das primeiras etapas de remediação. São utilizados equipamentos de contenção (Booms) 

que funcionam como uma barreira física contra a dispersão do óleo, permitindo que dispositivos 

mecânicos de recolhimento (skimmers) removam o óleo da superfície. Estes variam em 

tamanho, aplicação, capacidade e eficiência de recuperação (WALKER et al., 2003). Somam-

se a estes toalhas, cordões e materiais sorventes tais como os polímeros sintéticos 

(principalmente polipropileno) ou fibras naturais (coco, bananeira, resíduos folhosos, bucha 

vegetal e sisal) que são utilizados como auxiliares na limpeza do óleo derramado (FINGAS, 

2011). Os processos mecânicos são usados para capturar e armazenar o petróleo derramado até 

que ele possa ser descartado corretamente. Agentes dispersantes e gelificantes podem ser 

utilizados em conjunto com os meios mecânicos para evitar que o petróleo atinja o litoral e 

outros habitats sensíveis.  

Pequenos derramamentos (< 35 toneladas) que atinjam o litoral ou áreas remotas são, 

geralmente, limpos manualmente com pás, ancinhos e coletores manuais (hand bailers). Estas 

operações manuais são pouco eficientes e potencialmente prejudiciais aos trabalhadores 

(FINGAS, 2011). Na figura 2 é apresentado, de forma esquematizada, um modelo que pode 

auxiliar na gestão da área contaminada, especificamente, na recuperação desta área. 
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Figura 2 -Fluxograma do processo de gestão de áreas contaminadas com petróleo e petroderivados, 

considerando sua recuperação e redução de riscos à saúde humana e aos ecossistemas. 

 

Embora os métodos de remediação convencionais se mostrem eficazes no tratamento 

de petróleo e seus derivados, a combinação (integração) de dois ou mais tipos diferentes de 

tecnologias de remediação física, química ou biológica não só pode superar os problemas 

apresentados por uma técnica isoladamente, mas também aproveitar as vantagens oferecidas 

por cada uma e melhorar a eficiência do processo (WU et al., 2016; LIN et al., 2016). 

Guo et al. (2014) avaliaram a combinação da biorremediação com a eletrocinética na 

degradação de hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) e os resultados demonstraram uma 

média de 14%, 19% e 42% de degradação na biorremediação, eletrocinética e biorremediação 

+ eletrocinética respectivamente; Agamuthu, Abioye e Aziz (2010) constataram que a 

fitorremediação utilizada em conjunto com a bioaumentação aumentou a remoção de óleo 

lubrificante de resíduos em 29,6%; Silva-Castro et al. (2013) testaram, na remediação de solo 

poluído por diesel, o tratamento com Fenton modificado e um pós-tratamento com fertilizantes 

inorgânicos NPK (Fenton + NPK) e constataram um aumento no percentual de degradação dos 

TPHs, que passou de 49% para 58% com o pós-tratamento. 
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Uma combinação de técnicas pode tratar diferentes áreas de uma pluma ao mesmo 

tempo: é usada uma tecnologia para o núcleo mais concentrado e outra tecnologia para as áreas 

de menor concentração. Em uma abordagem por etapas, uma tecnologia corretiva pode ser 

seguida de outra, como, por exemplo, tratamento químico in situ seguido de biorremediação. 

Em alguns casos, os efeitos sinérgicos de uma tecnologia podem melhorar os resultados de 

outra (USEPA, 2008). 

Medidas de monitoramento devem ser adotadas para que se avalie o desempenho das 

medidas de intervenção. Quando o risco for considerado tolerável e as concentrações máximas 

estiverem dentro dos limites aceitáveis, determinados pela legislação, a área deverá ser 

classificada como área reabilitada para o uso declarado e liberada. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

O gerenciamento de áreas contaminadas com petróleo e seus derivados passou a fazer 

parte da agenda ambiental das empresas, contudo, o gerenciamento de áreas contaminadas 

continua como um dos maiores desafios para os gestores ambientais. 

Na busca de dados que auxiliem na tomada de decisão sobre qual a estratégia mais 

adequada na remediação de petróleo e seus derivados verificou-se que as abordagens para cada 

tipo, local, concentração e distribuição das substâncias a serem remediadas variam e podem 

influenciar no sucesso ou insucesso das ações planejadas, exigindo um meticuloso plano de 

intervenção. 

Não raro, procedimentos e tecnologias diferentes são utilizados em sequência ou 

combinados, envolvendo técnicas mecânicas ou outras que exploram aspectos físicos, químicos 

ou biológicos do contaminante ou da matriz contaminada. Embora os métodos mecânicos e 

físico/químicos sejam amplamente utilizados na remediação de contaminação com petróleo, as 

estratégias de remediação biológicas se apresentam como uma alternativa promissora, de baixo 

custo, boa aceitação social e impactos ambientais menores quando é preciso descontaminar 

áreas com contaminação difusa. 

Certamente, o desenvolvimento das ações de gerenciamento de áreas contaminadas e 

a descoberta de soluções inovadoras levarão a estratégias mais eficientes e sustentáveis na 

recuperação ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

 

BIOPROSPECÇÃO DE BACTÉRIAS RIZOSFÉRICAS OBTIDAS DE Sporobolus 

virginicus (L.) Kunth COLETADA EM ÁREA LITORÂNEA SUJEITA À 

CONTAMINAÇÃO POR PETRÓLEO 

 

RESUMO 

 

Para a escolha de uma estratégia de remediação, deve-se realizar uma análise detalhada 

da área contaminada, identificando o que é necessário para que a reabilitação atenda aos 

parâmetros exigidos. As informações sobre os recursos microbianos fornecem subsídios 

importantes quando a escolha recai sobre as estratégias de remediação biológicas. Neste 

sentido, esta pesquisa teve como objetivo prospectar bactérias associadas à rizosfera de  

Sporobolus virginicus (L.) Kunth coletadas em praias sujeitas à contaminação com petróleo, no 

litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Foram coletadas 24 amostras de plantas e 

rizosfera para a extração dos micro-organismos. Após extração e isolamento foram 

selecionados os morfotipos de bactérias que apresentaram as maiores frequências de unidades 

formadoras de colonias (UFCs). Quinze morfotipos foram caracterizados morfologicamente 

por meio de Coloração de Gram, sendo 12 Gram-positivos e três Gram-negativos, com 

diferentes tipos morfológicos. A partir da identificação por meio do sequenciamento parcial do 

gene 16s rDNA constatou-se que os morfotipos são as bactérias: Exiguobacterium sp., Bacillus 

sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia sp., pertencentes às 

famílias Bacillaceae, Staphylococcaceae, Xanthomonadaceae e Enterobacteriaceae. Como 

essas bactérias vivem associadas, em simbiose, às raízes de plantas de S. virginicus que se 

desenvolvem em ambientes sujeitos à contaminação com petróleo, as suas capacidades 

biodegradantes poderão ser utilizadas para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de técnicas 

empregadas na recuperação de áreas contaminadas, especificamente, em estratégias de 

biorremediação de áreas litorâneas. 

 

Palavras-chave: Biotecnologia ambiental. Biorremediação. Micro-organismos rizosféricos.  
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ABSTRACT 

 

 In order to choose a remediation strategy, a detailed analysis of the contaminated area 

should be carried out, identifying what is necessary for the rehabilitation to meet the required 

parameters. Information on microbial resources provides important subsidies when the choice 

lies in biological remediation strategies. In this sense, this research aims to prospect bacteria 

associated to the rhizosphere of Sporobolus virginicus (L.) Kunth collected in beaches subject 

to oil contamination, in the northern coast of the State of Rio de Janeiro, Brazil. Twenty-four 

plant and rhizosphere samples were collected for microorganism extraction. After extraction 

and isolation, the bacterial morphotypes that showed the highest frequencies of colony forming 

units (CFUs) were selected. Fifteen morphotypes were characterized morphologically by means 

of Gram stain, being 12 Gram-positive and 3 Gram-negative, with different morphological 

types. From the identification by partial sequencing of the 16s rDNA gene it was verified that 

they are bacteria of the species Exiguobacterium sp., Bacillus sp., Staphylococcus sp., Pantoea 

sp., Stenotrophomonas sp. and Serratia sp., belonging to the families Bacillaceae, 

Staphylococcaceae, Xanthomonadaceae and Enterobacteriaceae. As these bacteria are 

associated in symbiosis with the roots of S. virginicus plants that develop in environments 

subject to oil contamination, their biodegradability may be used for the development or 

improvement of techniques used to recover contaminated areas, specifically, in bioremediation 

strategies of coastal areas. 

 

Keywords: Environmental biotechnology; Bioremediation; Rhizospheric microorganisms. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

No gerenciamento de áreas contaminadas, a caracterização apropriada do local 

contaminado é essencial para o desenvolvimento do plano de intervenção e para a adoção de 

estratégias de remediação, logo, é necessário o desenvolvimento de estudos que contribuam 

para a obteção de informações específicas, que assegurem o melhor desempenho das ações 

planejadas e que auxiliem na tomada de decisão. 

A caracterização deve apresentar os principais elementos do meio físico, biótico e 

sócio-econômico, oferecendo informações e subsídios técnicos. Neste contexto, a devida 

caracterização dos recursos microbianos é de fundamental importância para o desenvolvimento 

das técnicas e estratégias de remediação biológica, contribuindo para que o plano de intervenção 
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seja bem sucedido (COLWELL, 1997), pois, embora diversos micro-organismos apresentem a 

capacidade de biodegradação, a maioria permanece desconhecida (HARAYAMA; KASAI; 

HARA, 2004).  

Um aspecto relevante que deve ser considerado nos planos de intervenção por métodos 

biológicos são as interações (cooperação) que podem ser estabelecidas entre os organismos nas 

estratégias de remediação de solos poluídos (KHAN et al., 2013). Moubasher et al. (2015) 

demonstraram essa relevância, tanto da planta (Bassia scoparia (L.) A. J. Scott) quanto da 

microbiota rizosférica associada a ela, para degradação de hidrocarbonetos de petróleo.  

A cooperação entre micro-organismos pode envolver fungos (MOHSENZADEH et 

al., 2010; YANTO; TACHIBANA, 2014), bactérias (DE ALMEIDA et al., 2017; EBADI et al., 

2017; PUGAZHENDI et al., 2017), leveduras (KACHIENG’A; MOMBA, 2017) ou pode 

ocorrer entre plantas e micro-organismos. Kitamura e Maranho (2016), por exemplo, testaram 

a tolerância e a capacidade de fitorremediação de Desmodium incanum DC. e verificaram que, 

em solo contaminado, houve o desenvolvimento de grande quantidade de micro-organismos na 

rizosfera, confirmando o potencial de uso desta planta na fitorremediação de solos 

contaminados por petróleo.  

Outra abordagem que pode ser utilizada na remediação biológica é a reintrodução de 

micro-organismos nativos, extraídos da área poluída (solo, areia e água) e que que tenham 

demonstrado potencial para degradar as substâncias contaminantes. Uma forma de se obter 

estas estirpes pré-adaptadas é a partir da rizosfera de plantas que crescem nos locais 

contaminados. 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth planta cosmopolita, nativa das Américas e 

facilmente encontrada nas praias brasileiras, pode constituir uma fonte de micro-organismos 

com a capacidade de degradar petróleo (GIRALDO-CAÑAS; PETERSON, 2009). Esta planta, 

segundo Assumpção e Nascimento (2000), Clayton et al. (2006) e Lonard, Judd e Stalter (2013), 

é uma espécie halófita importante, por controlar a erosão de dunas e estabilizar substratos 

arenosos. 

O objetivo da presente pesquisa foi bioprospectar bactérias associadas à rizosfera de 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth coletadas em áreas sujeitas à contaminação, que apresentem 

potencial para degradar contaminantes, em especial petróleo e seus derivados. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 COLETA DAS PLANTAS  

 

Para a coleta de Sporobolus virginicus (L.) Kunth foram selecionadas áreas na faixa 

litorânea, entre a zona das marés e as dunas, as quais têm, frequentemente, contato com água 

salgada e estão sujeitas à ação das ondas e do vento.  De acordo com o Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA, 1999), essas áreas compreendem terrenos predominantemente 

arenosos, salinos e pouco desenvolvidos, com baixa disponibilidade de matéria orgânica, 

drenagem rápida da água, luz solar direta e intensa causando superaquecimento durante 

algumas horas do dia, principalmente nos meses mais quentes.  

Para a seleção da espécie foram considerados: o uso de uma espécie nativa, mas com 

ampla distribuição geográfica (cosmopolita); que colonizasse a região litorânea (praias); e que 

se desenvolvesse ao longo de todo o ano, independentemente de sazonalidade. S. virginicus é 

uma espécie pertencente à família Poaceae, tratando-se de uma planta perene, com sistema de 

raízes fasciculado (extenso), que se desenvolve sub-superficialmente. 

Os pontos para coletas das plantas foram selecionados considerando, principalmente, 

as áreas sob a influência dos blocos de produção de petróleo na Bacia de Campos (Fig. 4), 

Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Essas áreas recebem grande número de embarcações 

relacionadas à exploração de petróleo. 

As plantas de S. virginicus foram coletadas em quatro pontos do litoral: ponto 1 - Praia 

da Barra (S 22º 21.3’ 35”; W 041º 46.0’ 11”) em Macaé; ponto 2 - Praia da Rasa (S 22º 45.3’ 

91”; W 041º 54.2’ 04”) em Búzios; ponto 3 - Praia do Peró (S 22º 51.4’ 79”; W 041º 59.2’ 10”) 

em Cabo Frio; ponto 4 - Praia Grande (S 22º 56.0’ 62”; W 042º 29.8’ 82”) em Saquarema (Fig. 

4).  
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Figura 3 – Localização dos pontos de coleta das plantas de Sporobolus virginicus (L.) Kunth, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil. Em destaque as praias onde foram realizadas as coletas: Saquarema, Cabo Frio, 

Búzios e Macaé. 
 

Foram coletadas 24 amostras aleatórias simples e independentes (seis de cada ponto) 

compostas pelo sistema de raízes e solo rizosférico. As amostras foram armazenadas em sacos 

de polietileno (15 cm de diâmetro) e acondicionadas em caixas térmicas com gelo, mantendo a 

refrigeração entre 2 ºC e 8 ºC, protegidas da luz. Este material foi conduzido ao laboratório de 

Microbiologia da Universidade Positivo, onde foi coletado o material da região rizosférica para 

a extração e análise da população microbiana. 

 

2.2 EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MORFOTIPOS  

 

Para a extração dos micro-organismos, após homogeneização, 2 g do substrato (raízes 

+ solo da região rizosférica) de cada amostra foram colocados em frascos Erlenmeyer com 250 

mL de água peptonada estéril. Esse material foi agitado em mesa agitadora “shaker” TE-420 

(TECNAL, Piracicaba, Brasil) com rotação de 145 rpm e temperatura de 30 ºC por 24 h. Em 

seguida, foram realizadas diluições seriadas até 1:108. As diluições de 1:103 a 1:105 foram 

inoculadas em placa de Petri contendo meio Potato-Dextrose Ágar (PDA), e as diluições de 
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1:105 a 1:108 em placas de Petri contendo meio Ágar Nutriente (AN). Todas as diluições foram 

inoculadas em duplicata e a diluição 1:105 foi feita em PDA e AN, totalizando 336 placas de 

Petri. 

As placas contendo AN foram incubadas em estufa a 36 ºC, por 48 h, e as com PDA 

foram incubadas a 28 ºC, por 48 h. Foram feitas observações em intervalos de tempo de 12 h, 

a partir do tempo de inoculação, para constatação do crescimento de micro-organismos e 

análises quanto ao número de unidades formadoras de colônias (UFCs) em contador de 

colônias. As observações foram realizadas considerando a diversidade de morfotipos, o número 

de colônias e o tempo de crescimento.  

A caracterização dos morfotipos isolados (além da observação do formato, coloração 

e tamanho das colônias) foi feita por meio do preparo de lâminas semipermanentes com 

coloração de Gram (BORZANI et al., 2001), e observação em microscópio óptico e comparação 

com o Manual Bergey de Sistemática Bacteriológica (HOLT, 1994). Do total de morfotipos 

encontrados aqueles que tiveram presença igual ou maior que 2,5% do total de placas, foram 

selecionados para identificação. 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DAS BACTÉRIAS 

 

Cerca de 50 mg de células foram homogeneizadas e utilizadas para extração do DNA 

com o kit Ultra Clean Tissue and Cells DNA Extraction kit (Mo Bio Laboratories), conforme 

recomendações do fabricante. A pureza e concentração do DNA obtido foram avaliadas em 

Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific). 

O DNA foi amplificado em termociclador Veriti (Thermo Fisher Scientific), 

utilizando, na reação, 20 ng de DNA genômico purificado com o sistema GoTaq (Promega 

Corporation). Para a região 16S rDNA, foram utilizados ciclos de desnaturação a 96 °C por 30 

s (32 ciclos), ciclo de anelamento do primers 27F/1492R a 60 °C por 45 s e de extensão final 

do produto a 72 °C por 90 s, seguido de resfriamento a 4 ºC.  

Uma alíquota dos produtos de PCR (polymerase chain reaction) foi submetida à 

eletroforese em agarose 1% (tampão TAE (Tris-Acetato-EDTA)) para confirmação da 

amplificação. Para a remoção do excesso de oligonucleotídeos, dNTP’s e sais oriundos de PCR, 

os produtos foram purificados enzimaticamente com ExoI/SAP (Thermo Fisher Scientific), 

conforme recomendação do fabricante.  

Posteriormente, os produtos de PCR foram marcados utilizando-se o kit BigDye v3.1 

(Thermo Fisher Scientific) conforme as orientações do fabricante, a partir de 50 ng de DNA. 
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Para tanto, foram utilizados 35 ciclos de desnaturação de 15 s, a 96 °C, anelamento com o 

respectivo primer (16S), por 5 s, a 60 °C e de extensão do produto por 4 min, a 60 °C, visando 

a marcação com terminadores fluorescentes.  

Os produtos resultantes foram precipitados com 20% de acetato de amônio 7,5 M e 

três volumes de etanol absoluto, e ressuspendidos em 10 µL de HiDi-formamida. Em seguida, 

o sequenciamento foi obtido por eletroforese capilar em sequenciador Genetic Analyser 3500xL 

(Thermo Fisher Scientific), utilizando capilares de 50 cm com polímero Pop7 (Thermo Fisher 

Scientific), conforme orientações do fabricante. Os eletroforetogramas gerados foram 

convertidos em sequência de bases com o programa Sequencing Analysis v5.4 (Thermo Fisher 

Scientific). 

As sequências de bases das extremidades de cada amplicon foram sobrepostas, 

alinhadas (Phred ≥ 20) e gerada uma sequência de consenso (contig) utilizando o programa 

DNA Baser Assembler v4 (Heracle BioSoft SRL). A sequência gerada foi comparada com o 

banco de dados nr do National Center for Biotechnology Information (NCBI), utilizando o 

programa BLASTn.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em todas as placas de Petri (336) foi constatado crescimento de micro-organismos, de 

onde, tendo como base critérios morfológicos (formato, coloração e tamanho das colônias), 

foram isolados 46 morfotipos em colônias individuais, bem desenvolvidas e morfologicamente 

distintas, sendo 32 com crescimento em meio AN e 14 em meio PDA. Destes, 15 foram 

selecionados para caracterização e identificação por estarem presentes em mais de 2,5% do total 

de placas (n=336) (Tab. 1). 
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Tabela 1 – Frequência e distribuição das bactérias extraídas da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) 

Kunth coletadas no ano de 2015, em praias do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, sujeitas à contaminação por 

petróleo.  

 

Morfotipos Frequência (%) PC/Locais de coleta MC 

1 3,3 1 e 4 AN 

2 5,9 1, 2, 3 e 4 AN 

3 4,4 1, 2, 3 e 4 AN 

4 6,7 1, 2, 3 e 4 AN 

5 7,8 1, 2, 3 e 4 PDA 

6 16,0 1, 2, 3 e 4 AN 

7 3,0 1, 2 e 4 AN 

8 8,6 1, 2, 3 e 4 AN 

9 6,9 1, 3 e 4 AN 

10 17,2 1, 2, 3 e 4 PDA 

11 5,3 1, 2, 3 e 4 AN 

12 6,7 1, 3 e 4 AN 

13 2,7 2 e 4 AN 

14 3,4 2 AN 

15 11,2 1, 3 e 4 AN 

Frequência – percentual do total de placas de Petri que apresentaram o morfotipo.  

MC - Meio de cultura utilizado para o cultivo do morfotipo: AN - Ágar Nutriente, PDA - Potato-

Dextrose Agar. 

PC – Pontos de coleta onde o morfotipo foi encontrado: 1 = Macaé, 2 = Búzios, 3 = Cabo Frio, 4 = 

Saquarema 
 

Dos 15 morfotipos selecionados, constatou-se que 12 são bactérias Gram-positivas e 

três são bactérias Gram-negativas. A caracterização dos tipos morfológicos revelou 14 bacilos 

e um coco (Tab. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabela 2 - Principais características dos morfotipos de bactérias isolados da rizosfera de Sporobolus 

virginicus (L.) Kunth, coletadas no ano de 2015, em praias sujeitas à contaminação por petróleo, no 

Estado do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

Morfotipo 

CARACTERÍSTICAS 

Morfologia Tamanho 
Cor das 

Colônias 
Gram 

Necessidade 

de 

oxigênio* 

Motilidade

* 

Esporos

* 

1 Diplobacilo 3,2 x 1,2 µm Amarela + AF S N 

2 Estreptobacilos 3,0 x 1,4 µm Branca + AF S S 

3 Estreptobacilos 3,0 x 1,4 µm Branca + AF S S 

4 Estafilococus 0,7 x 1,2 µm Brancas + AF N N 

5 Estreptobacilos 3,0 x 1,4 µm Branca + AF S S 

6 Estreptobacilos 1,2 x 5,0 µm Branca + AF S S 

7 Bacilo 0,5 x 3,0 µm 
Amarela 

Transparente 
- A S N 

8 Estreptobacilos 3,0 x 1,4 µm Branca + AF S S 

9 Estreptobacilos 0,1 x 5,0 µm Branca + A S S 

10 Bacilo 0,7 x 1,8 μm Transparente - A S N 

11 Estreptobacilos 0,1 x 5,0 µm Branca + A S S 

12 Estreptobacilos 1,2 x 5,0 µm Branca + AF S S 

13 Estreptobacilos 0,1 x 5,0 µm Branca + A S S 

14 Bacilo 0,5 x 2,0 µm Rosa escuro - AF S N 

15 Estreptobacilos 3,0 x 1,4 µm Branca + AF S S 

* Necessidade de oxigênio, formação de esporos e motilidade conforme literatura (HOLT, 1994) 
** AF - Aeróbio Facultativo, A - aeróbio, S - sim, N - não,  

 

Após a análise das informações obtidas por meio da identificação molecular, os 

morfotipos foram identificados como pertencentes ao domínio Bacteria, aos filos Proteobacteria 

e Firmicutes e às famílias: Bacillaceae (73,7%), Staphylococcaceae (6,7%), Xanthomonadaceae 

(6,7%) e Enterobacteriaceae (13,4%). São seis espécies e os aspectos referentes à identificação 

das mesmas estão apresentados na  tabela 3.  
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Tabela 3 - Identificação molecular das bactérias, ao nível de espécie, isoladas da rizosfera de 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth coletadas no ano de 2015, em praias sujeitas à contaminação por 

petróleo, no Estado do Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

Morfotipos Espécie 
Similaridade 

(%) 

Filo Família 

1 Exiguobacterium sp. 98 Firmicutes Bacillaceae 

2 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

3 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

4 Staphylococcus sp. 98 Firmicutes Staphylococcaceae 

5 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

6 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

7 Pantoea sp. 97 Proteobacteria Enterobacteriaceae 

8 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

9 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

10 Stenotrophomonas sp. 97 Proteobacteria Xanthomonadaceae 

11 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

12 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

13 Bacillus sp. 99 Firmicutes Bacillaceae 

14 Serratia sp. 99 Proteobacteria Enterobacteriaceae 

15 Bacillus sp. 98 Firmicutes Bacillaceae 

 

Com base na identificação verificou-se que espécies de Bacillus, que ocorreram em 

58% das amostras coletadas, foram encontradas em todos os pontos de coleta. 

Stenotrophomonas sp. e Staphylococcus sp., apesar de ocorrerem em uma quantidade menor de 

amostras, também foram encontradas distribuídas nos quatro pontos de coleta. Pantoea sp. não 

foi encontrada no ponto 3. Exiguobacterium sp. foi encontrada nos pontos 1 e 2, ocorrendo em 

3,3% do total de amostras. Serratia sp. foi encontrada em diversas amostras, porém, de apenas 

um dos pontos de coleta, contribuindo com 3,4% das ocorrências (Tab. 1). 

Os morfotipos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 13 e 15 apresentaram similaridade de 99% com 

bactérias do gênero Bacillus. As bactérias pertencentes ao gênero Bacillus possuem forma de 

bastão, comprimento médio de 3 µm e diâmetro médio de 1,4 µm, são aeróbias ou anaeróbias 

facultativas, formadoras de esporos, Gram-positivas quando jovens, mas, algumas espécies, à 

medida que envelhecem, tornam-se Gram-negativas. Formam esporos subterminais ovais 

(algumas vezes, cilíndricos) e colônias de tamanho grande (2 a 7 mm de diâmetro), foscas ou 

granulosas e com formato variável (circulares ou não, bordas regulares ou denteadas ou 

filamentosas) (HOLT, 1994). 



55 
 

De acordo com Turnbull (1996), as espécies do gênero Bacillus encontram-se 

amplamente distribuídas na natureza e podem ser isoladas tanto do solo quanto da água. A 

maioria são saprófitas e várias espécies têm habilidades fisiológicas que lhes permitem 

sobreviver em todos os tipos de ambientes, como areias do deserto, fontes termais ou solos do 

Ártico. 

Várias espécies de Bacillus são utilizadas na biorremediação de petróleo e outros 

contaminantes. Bacillus megaterium, por exemplo, foi utilizada na biorremediação de lamas de 

petróleo (YUDONO et al., 2010); esta espécie também foi utilizada na biodegradação de licor 

negro em efluente oriundo da produção de papel (PALIWAL; UNIYAL; RAI, 2015) e na 

degradação do herbicida metsulfurom-metílico (LIN et al., 2010). Bacillus cereus foi utilizada 

no tratamento de águas residuais do petróleo (BANERJEE; GHOSHAL, 2017); na 

biodegradação de PAHs (BEZZA; CHIRWA, 2017) e de benzeno (DOU et al., 2010). Bacillus 

thuringiensis foi utilizada em consórcio com Lysinibacillus bronitolerans (KF964487), 

Bacillus weihenstephanensis (KM094930) e Acinetobacter radioresistens (KJ829530) para a 

biodegradação de óleo diesel (MNIF et al., 2015); para remover zinco e chumbo do solo 

(KUMAR et al., 2015) e na degradação de fenantreno e do neonicotinóide imidaclopride 

(FERREIRA et al., 2016). 

Exiguobacterium sp. é uma bactéria com comprimento médio de 3,2 µm e diâmetro 

médio de 1,2 µm, irregular, em forma de bastão, dotada de motilidade, Gram-positiva, não 

forma esporos ou cápsulas, anaeróbica facultativa, alcalófila, halófila e pode ser psicrófila ou 

termófila. Em ágar nutriente, as colônias são amarelas, com 2 a 3 mm de diâmetro, brilhantes, 

redondas e umbonadas com uma margem lisa e completa (CHATURVEDI; SHIVAJI, 2006). 

Desse gênero, segundo o National Center for Biotechnology Information (NCBI, 2017), são 

conhecidas 22 espécies, que foram isoladas de diversas fontes como: águas residuais, solo 

úmido, rizosfera de plantas, e em condições extremas como o permafrost siberiano e fontes 

hidrotermais profundas.  

Espécies pertencentes ao gênero Exiguobacterium foram testadas em estratégias de 

bioaumentação autóctone e demonstraram versatilidade para a degradação de diferentes tipos 

de poluentes: Exiguobacterium sp., quando extraída de sedimentos marinhos contaminados, 

demonstrou degradação do fenantreno de até 92% (EDLUND; JANSSON, 2008); 

Exiguobacterium homiense, oriunda de águas residuais de curtumes com salinidade elevada (1-

10% m/v) para tratamento biológico, favoreceu uma redução de 80% na Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) (SIVAPRAKASAM et al., 2008); E. aurantiacum, extraída de um lago 

oligotrófico, foi eficaz para o tratamento de inseticidas organoclorados e organofosforados 
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(aldrin, lindano, dimetoato, metil-paration e metamidofós), de herbicidas com s-triazina 

(simazina e atrazina), de fungicidas (captan-dicarboximida) e de diflubenzuron (LÓPEZ et al., 

2005); Jeswani e Mukherji (2012) relatam a remoção de fenóis heterocíclicos e hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (PAH) de água residual de um gaseificador de biomassa em 93% e 85-

90%, respectivamente, e redução da DQO em até 93% utilizando E. aurantiacum. Segundo 

Sarangi e Krishnan (2008), E. aurantiacum, isolada de solo contaminado com cromo, foi capaz 

de reduzir 80% de Cr(VI) em 48 h quando o nível inicial de Cr(VI) foi de 100 μM. 

Chen et al. (2011) testaram a tolerância de Exiguobacterium indicum a concentrações 

elevadas de sais e constatataram que esta espécie é eficiente na decomposição de corantes azo 

na indústria têxtil, e que era a que melhor tolerava os sais; Mohapatra et al. (2017) verificaram 

a capacidade de redução da contaminação por Cr(VI) pela espécie E. indicum, que foi extraída 

de águas do porto Paradip, Índia, e para tal, avaliaram a tolerância da bactéria a uma ampla 

gama de concentrações de NaCl e de Cr(VI) e variações de pH (5,0-9,0), de temperatura (30-40 

°C) e velocidade de agitação (100-150 rpm). Em condições otimizadas, foram observadas 

reduções de até 50% de Cr(VI). Hsueh et al. (2015) avaliaram a redução de compostos 

nitroaromáticos e de ácido 4-nitrobenzóico por E. indicum e constataram reduzida capacidade 

de remediação quando comparada às espécies Aeromonas hydrophila NIU01, A. salmonicida 

741, 760 e 829, A. tecta 644, Enterobacter cancerogenus BYm30 e Exiguobacterium 

acetylicum NIU-K2. 

Staphylococcus sp. compreende um grupo de bactérias esféricas (cocos), Gram-

positivas, de 0,7 a 1,2 µm de diâmetro, que ocorrem isoladamente, em pares e tétrades. As 

colônias são grandes (7,0 a 11,0 mm de diâmetro), circulares, lisas, umbonadas e brilhantes. 

Diversas espécies desse gênero estão amplamente distribuídas na natureza, sendo isoladas 

frequentemente de alimentos, animais de fazenda, roedores, marsupiais, mamíferos marinhos e 

aves e, ocasionalmente, de humanos e seus animais de estimação e exibem uma ampla gama de 

atividades bioquímicas (KLOOS et al., 1997). S. sciuri, quando isolada de lodo ativado 

contaminado, foi capaz de degradar fenol e catecol (MROZIK; LABUZEK, 2002); de degradar 

trimetilbenzeno (DUNYU; CHU, 2014) e apresentou a capacidade de reduzir telurito a telúrio 

elementar (ARENAS et al., 2014).  

Pantoea é um gênero de bactérias Gram-negativas da família Enterobacteriaceae, 

recentemente segregada do gênero Enterobacter. Este gênero inclui pelo menos 20 espécies. A 

maioria das cepas são móveis, facultativamente anaeróbicas, com tamanhos variando entre 0,5-

1,3 × 1,0-3,0 μm, não formam esporos ou cápsulas. Em ágar nutriente formam colônias 

mucóides, lisas, translúcidas e convexas com margens inteiras, amarelas, beges ou não 
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pigmentadas (GAVINI et al., 1989; WALTERSON; STAVRINIDES, 2015). As bactérias do 

gênero Pantoea estão distribuídas na natureza e podem ser isoladas de numerosos nichos 

ecológicos, incluindo plantas, água, solo, seres humanos e animais (BRADY et al., 2010). Este 

gênero de bactérias foi utilizado na fitorremediação de óleo diesel em solo argiloso utilizando 

Lolium perenne e a estirpe Pantoea sp. BTRH79, aumentando para até 82% a eficiência do 

processo (SHABIR et al., 2016); P. ananatis conseguiu degradar completamente o herbicida 

mesotriona, a partir de cepas isoladas de ambientes aquáticos (PILEGGI et al., 2012). P. 

dispersa foi investigada como inóculo bacteriano para restabelecer a fertilidade de solos 

degradados (CHEN et al., 2014; SCHOEBITZ; MENGUAL; ROLDÁN, 2014). 

Stenotrophomonas sp. são bacilos Gram-negativos, aeróbios, móveis, com 0,5 a 1,5 

µm de comprimento, e não produzem esporos. As colônias são lisas, brilhantes, com margens 

inteiras, de cor branca a amarelo pálido (DENTON; KERR, 1998). Espécies deste gênero 

podem ser encontrada em uma grande variedade de ambientes, regiões geográficas, solos, e 

vegetais. Iizuka e Komagata (1964) relataram o isolamento deste micro-organismo de salmoura 

de óleo e de outros materiais relacionados a campos de petróleo. 

Stenotrophomonas maltophilia foi utilizada para a produção de surfactantes 

(raminolipídios) (HEMLATA; SELVIN; TUKARAM, 2015); para a degradação de clorpirifós, 

bem como seu metabólito triclorofenol (DUBEY; FULEKAR, 2012); e para a degradação de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) (BOONCHAN; BRITZ; STANLEY, 1998). 

Varjani et al. (2015) utilizaram um consórcio bacteriano com S. maltophilia (Ochrobactrum 

sp., S. maltophilia e Pseudomonas aeruginosa) isolado de locais poluídos com petróleo e 

relataram uma degradação de até 83,70% de petróleo bruto.  

Serratia sp. compreende bacilos Gram-negativos, anaeróbicos facultativos com baixos 

requisitos nutricionais, móveis, com 0,9-2,0 μm de comprimento e 0,5-0,8 μm de diâmetro. Não 

formam esporos, e muitas espécies deste gênero produzem um pigmento vermelho ou rosado 

(prodigiosina) que, supõe-se, tem atividade antibiótica, imunossupressora, anticancerígena e 

promotora de apoptose celular (GRIMONT; GRIMONT, 2006; VAN HOUDT; GIVSKOV; 

MICHIELS, 2007). 

Esta espécie ocupa diferentes habitats e foi utilizada para a biodegradação de pesticidas 

organofosforados (CYCOŃ et al., 2013); na degradação de diesel e biodiesel (MOREIRA DE 

SOUZA et al., 2016); e do hexaclorobutadieno (LI et al., 2008).  

É importante salientar que, como as amostras utilizadas neste estudo foram coletadas 

em áreas sujeitas a contaminação por petróleo, espera-se que os micro-organismos apresentem 
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uma habilidade natural para a potencial degradação do petróleo (NIKOLOPOULOU; 

PASADAKIS; KALOGERAKIS, 2013). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho mostrou que a comunidade bacteriana nativa que coloniza as raízes de 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth nos pontos selecionados é variada, sendo que os pontos 1 e 4 

apresentaram a maior variedade de morfotipos.  

Diversas técnicas foram utilizadas como ferramenta para a extração e identificação da 

microbiota bacteriana. As técnicas moleculares revelaram que a comunidade bacteriana se 

distribui, principalmente, em cinco famílias, havendo predominância das bactérias do tipo 

bacilo.  

Esperava-se que amostras coletadas em áreas sujeitas a contaminação contivessem 

micro-organismos com habilidade natural para a degradação do petróleo, porém, não foram 

encontrados estudos que indicassem as espécies Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., 

Pantoea sp. e Serratia sp. como degradadoras de petróleo bruto. 

Como estudos futuros sugere-se avaliar a rizosfera de outras plantas que crescem em 

regiões litorâneas sujeitas a contaminação com o objetivo de conhecer as espécies de micro-

organismos associados à rizosfera de cada uma delas. 
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CAPÍTULO 3 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BACTÉRIAS EXTRAÍDAS DA RIZOSFERA DE 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth PARA A DEGRADAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

RESUMO 

 

Bactérias nativas, extraídas da rizosfera de plantas expostas à contaminação por petróleo, 

podem constituir importantes ferramentas para recuperação de áreas contaminadas. Por isso, as 

mesmas podem ser extraídas, identificadas e testadas individualmente. Essa pesquisa teve como 

objetivo avaliar o potencial para a degradação de petróleo bruto de bactérias selecionadas da 

rizosfera de plantas de Sporobolus virginicus (L.) Kunth coletadas em diferentes praias sujeitas 

à contaminação por petróleo e petroderivados, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. Foram coletadas 24 amostras de plantas e solo rizosférico para extração dos micro-

organismos e posterior isolamento para identificação. Após essa etapa, foi efetuada a 

caracterização morfológica e a identificação dos morfotipos por meio da técnica de 

sequenciamento parcial do gene 16S rRNA. Cinco bactérias, dentre as que apresentaram maior 

frequência de unidades formadoras de colônias (UFCs), foram testadas individualmente em 

frascos Erlenmeyer contendo meio mineral e petróleo como fonte de carbono. Nos intervalos 

de tempo de 0, 24, 48, 72 e 96 horas foram monitorados: o pH, a condutividade elétrica e a 

concentração de oxigênio dissolvido. A concentração celular foi estimada por absorbância e o 

aumento de biomassa foi medido por gravimetria. Nos intervalos de tempo em que houve maior 

concentração celular foram coletadas amostras para avaliar a eficiência da degradação de 

petróleo por cromatografia em fase gasosa com detector por ionização de chama (CG-FID). Os 

resultados sugerem que houve degradação do petróleo bruto promovida pelas bactérias 

Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia sp. 

Nos cromatogramas foram observadas reduções nas áreas de alguns picos em diferentes tempos 

de retenção. Exiguobacterium sp. apresentou ED de até 6,80%, Staphylococcus sp., de até 

11,98%, Pantoea sp. de até 41,51% e Serratia sp. apresentou ED de até 48,61%. Esses 

resultados ampliam o conhecimento sobre o emprego da comunidade microbiana para 

biodegradação de petróleo e petroderivados, o que possibilita aos gestores ambientais, a 

diversificação das estratégias que podem ser aplicadas em técnicas de recuperação de áreas 

contaminadas, particularmente, em ambientes costeiros. 
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Palavras-chave: Poluição por petróleo. Hidrocarbonetos. Petroderivados. Recuperação 

ambiental. Biorremediação. 

 

ABSTRACT 

 

Native bacteria, extracted from the rhizosphere of plants exposed to oil contamination, can be 

important tools for the recovery of contaminated areas. Therefore, they can be extracted, 

identified and tested individually. The objective of this research was to evaluate the potential 

for crude oil degradation of bacteria selected from the rhizosphere of Sporobolus virginicus (L.) 

Kunth plants collected at different beaches subject to petroleum contamination and 

petroderivatives, on the northern coast of the State of Rio de Janeiro, Brazil. 24 samples of 

plants and rhizospheric soil were collected for microorganism extraction and subsequent 

isolation for identification. After this step, morphological characterization and identification of 

the morphotypes were performed through the partial sequencing technique of the 16S rRNA 

gene. Five bacteria, which had the highest of colony forming units (CFUs), were tested 

individually in Erlenmeyer flasks containing mineral medium and petroleum as carbon source. 

In the time intervals of 0, 24, 48, 72 and 96 hours were monitored: pH, electrical conductivity 

and dissolved oxygen concentration. Cellular concentration was estimated by absorbance and 

biomass increase measured by gravimetry. In the time intervals with the highest cell 

concentration samples were collected to evaluate the efficiency of the oil degradation by gas 

chromatography with flame ionization detector (CG-FID). The results suggest that there was 

degradation of the crude oil promoted by the bacteria Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., 

Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. and Serratia sp. verified from the chromatograms, where 

reductions were observed in the areas of some peaks at different retention times. Reductions in 

the areas of some peaks at different retention times were observed in the chromatograms. 

Exiguobacterium sp. presented ED up to 6.80%, Staphylococcus sp., up to 11.98%, Pantoea sp. 

of up to 41.51% and Serratia sp. presented ED of up to 48.61%.  The largest reduction measured 

was for Stenotrophomonas sp. with the value of 73.12% and the lowest for Exiguobacterium 

sp. with the value of 6.80%. These results broaden the knowledge about the use of the microbial 

community for the biodegradation of petroleum and petroderivatives, which may allow 

environmental managers to diversify the strategies that can be applied to techniques for 

recovering contaminated areas, particularly in coastal environments. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A extração, o transporte e o uso do petróleo são reconhecidos como atividades 

potencialmente geradoras de impactos ambientais, sejam provenientes do uso, sejam de 

derramamentos ou vazamentos, que acontecem frequentemente. No caso de derramamentos, as 

ações imediatas convencionalmente utilizadas, tais como a contenção por barreiras, a remoção 

física com materiais sorventes ou a coleta manual, não conseguem remover completamente o 

óleo. Nos casos onde são utilizadas técnicas físico-químicas de remediação, o mesmo acontece. 

Por isso, é necessário o desenvolvimento de estratégias que complementem essas ações. Estas 

estratégias devem visar a redução ou a degradação do petróleo remanescente no ambiente, 

porém, a complexidade dessa substância torna esta tarefa um desafio (BEHAR; LORANT; 

LEWAN, 2008; BEHAR; ROY; JARVIE, 2010; GOCHFELD, 2011; SPIGOLON et al., 2015).  

Dentro desse contexto, a biorremediação, que utiliza micro-organismos para 

intensificar processos que irão degradar ou remover os poluentes, vem sendo utilizada, pois 

apresenta, como principais benefícios, o baixo custo, a aceleração da recuperação das áreas 

impactadas e a redução da ameaça de impactos adicionais por contaminantes secundários 

gerados pelos processos de remediação físico/químicos (HONG et al., 2005; NOAA, 2013). 

As principais estratégias de biorremediação estão reunidas em dois grupos: 

bioestimulação e bioaumentação. Na bioestimulação, o crescimento da comunidade microbiana 

nativa é estimulado pela adição de nutrientes orgânicos e inorgânicos (principalmente N e P) 

ou pela adição de biosurfactantes que funcionarão como dessorventes do poluente das partículas 

do solo, tornando-o mais biodisponível (GARCIA-BLANCO et al., 2007; GONG, 2012; 

HOREL; MORTAZAVI; SOBECKY, 2014; USEPA, 1999), enquanto na bioaumentação, são 

introduzidas estirpes ou consórcios microbianos que tenham habilidade para degradar o 

contaminante (BENTO et al., 2005; DUBEY; FULEKAR, 2012; NIKOLOPOULOU; 

PASADAKIS; KALOGERAKIS, 2013). 

Em ambientes contaminados com petróleo existem micro-organismos nativos com 

capacidade de degradação, sendo fundamental entender as condições locais que limitam seu 

crescimento. Em locais que apresentem quantidades ideais de nutrientes, os fatores que podem 

influenciar no crescimento serão encontrados nas interações (competição, mutualismo, 

simbiose, etc.) que se estabelecerão entre os micro-organismos nativos e os que forem 
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introduzidos. Estes fatores devem ser considerados, especialmente ao se adicionar cepas 

exóticas ao local contaminado (SINGH et al., 2011). 

Estudos apontam que a melhor abordagem para superar essas limitações é o uso de 

micro-organismos nativos extraídos da área poluída (solo, areia e água) (ABHILASH; 

SRIVASTAVA; SINGH, 2011; GHOREISHI et al., 2017), um conceito conhecido como 

bioaumentação autóctone, que foi proposto inicialmente por Ueno et al. (2007). 

Estirpes isoladas das áreas de interesse (extraídas antes ou depois da contaminação), 

que tenham demonstrado habilidades para degradar as substâncias contaminantes, podem ser 

reintroduzidas nesta mesma área (NIKOLOPOULOU; PASADAKIS; KALOGERAKIS, 

2013). O conceito-chave é o de enriquecer a área com micro-organismos capazes de degradar 

o poluente, adaptados às condições locais, potencializando os fatores que irão determinar o 

sucesso da remediação (TEIXEIRA et al., 2014). Uma forma de se obter estas estirpes pré-

adaptadas é a partir da rizosfera de plantas que crescem em locais contaminados. Nikolopoulou, 

Pasadakis e Kalogerakis, (2013) e Yateem, Al-Sharrah e Bin-Haji (2008) destacam, 

respectivamente, o potencial do uso de micro-organismos isolados da rizosfera de Conocarpus 

lancifolius e Ficus infectoria coletadas em solo contaminado com óleo. 

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o potencial para a degradação de petróleo 

de cinco bactérias extraídas da rizosfera de plantas de Sporobolus virginicus (L.) Kunth 

oriundas de ambiente marinho sujeito à contaminação por petróleo. As informações obtidas 

podem proporcionar aos gestores que elaboram os planos de intervenção, um aumento do 

conhecimento sobre quais micro-organismos podem ser mais adequados a serem utilizados nas 

estratégias biológicas de recuperação ambiental, agregando-os às alternativas já utilizadas no 

combate às contaminações decorrentes da extração e do uso do petróleo e petroderivados, assim 

como dos acidentes que podem ocorrer. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 COLETA DAS PLANTAS 

 

Para coleta de material rizosférico foram selecionadas praias na área de influência 

marinha dos blocos de produção de petróleo na Bacia de Campos (Fig. 4), Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, responsável pela maior produção na margem continental brasileira, respondendo, 

atualmente, por 49% da produção nacional de petróleo sendo, portanto, suscetível a sofrer 

contaminações que podem atingir a região costeira (ANP-BDEP, 2017). 
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A Bacia de Campos está situada na costa norte do Estado do Rio de Janeiro, 

estendendo-se até o sul do Estado do Espírito Santo. Possui uma área de 115.800 quilômetros 

quadrados tendo como limites, ao sul, o Alto de Cabo Frio e ao norte, o Alto de Vitória. A área 

costeira adjacente à bacia petrolífera possui uma população estimada em 2,1 milhões de 

habitantes, predominantemente urbana e renda média de 2,8 salários mínimos (IBGE, 2017). 

O plano amostral adotado contemplou a extensão da área e as características locais. Para 

a seleção dos pontos de coletas foram considerados a localização (áreas com grande fluxo de 

barcos envolvidos com a atividade petrolífera) e o sentido da corrente marítima que se desloca 

em direção sul, devido à corrente do Brasil (PETERSON; STRAMMA, 1991). 

Plantas de Sporobolus virginicus (L.) Kunth foram coletadas em quatro pontos: ponto 

1 - Praia da Barra (S 22º 21.3’ 35”; W 041º 46.0’ 11”) em Macaé; ponto 2 - Praia da Rasa (S 

22º 45.3’ 91”; W 041º 54.2’ 04”) em Búzios; ponto 3 - Praia do Peró (S 22º 51.4’ 79”; W 041º 

59.2’ 10”) em Cabo Frio; ponto 4 - Praia Grande (S 22º 56.0’ 62”; W 042º 29.8’ 82”) em 

Saquarema.  

 

 

Figura 4 – Mapa do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, localização dos pontos de coleta das plantas de 

Sporobolus virginicus (L.) Kunth. Em destaque as praias onde foram realizadas as coletas: Saquarema, 

Cabo Frio, Búzios e Macaé. 
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Em cada ponto foram coletadas seis plantas, perfazendo um total de 24 amostras 

aleatórias simples e independentes. Cada amostra foi composta pela planta (sistema de raízes) 

e solo rizosférico, que foram armazenadas em recipientes plásticos de alta densidade 

(polietileno) com boca larga (15 cm de diâmetro). Com o objetivo de preservar as amostras, 

evitando ou minimizando alterações morfológicas, fisiológicas e de densidades populacionais, 

fez-se o acondicionamento das mesmas em caixas térmicas com gelo, mantendo a refrigeração 

entre 2ºC e 8 ºC, protegidas da luz. Após coleta, o material foi conduzido ao laboratório de 

Microbiologia da Universidade Positivo, onde se realizou a coleta da região rizosférica para a 

análise da população de micro-organismos. 

 

2.2 EXTRAÇÃO E ISOLAMENTO DOS MICRO-ORGANISMOS 

 

Para a extração dos micro-organismos, 2 g da amostra (solo e raiz) foram colocadas 

em frascos Erlenmeyer com 250 mL de água peptonada estéril. Esse material foi agitado a uma 

velocidade de 145 rpm e temperatura de 30ºC em shaker TE-420 (TECNAL, Piracicaba, Brasil), 

por 24 h. Em seguida, foram realizadas diluições seriadas até 10-8, que foram inoculadas (por 

técnica de espalhamento em superfície) em placas de Petri contendo meio potato-dextrose ágar 

(PDA) ou meio ágar nutriente (AN). As placas foram incubadas em estufas com a temperatura 

de 28ºC para PDA e a 36ºC para AN, e verificadas em intervalos de tempo de 12 h.  

As observações foram realizadas de acordo com as unidades formadoras de colônias 

(UFCs), o tempo de crescimento, o número e a diversidade dos morfotipos (SOMASEGARAN; 

HOBEN, 1994). Aqueles morfotipos que apresentaram colônias individuais, bem 

desenvolvidas e morfologicamente distintas, foram isolados. A identificação morfológica dos 

isolados foi realizada por meio do preparo de lâminas semipermanentes com coloração de Gram 

(BORZANI et al., 2001), observação em microscópio óptico e comparação com o 

Manual Bergey de Sistemática Bacteriológica (HOLT, 1994). Aqueles morfotipos que tiveram 

UFCs em mais de 2,5% do total de placas (336 placas) foram selecionados para identificação. 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DAS CEPAS ISOLADAS 

 

Para a identificação das cepas bacterianas selecionadas com base no sequenciamento 

genômico, utilizou-se aproximadamente 50mg de células para extração de DNA com o kit Ultra 

Clean Tissue and Cells DNA Extraction kit (Mo Bio Laboratories), conforme recomendações 
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do fabricante. O DNA foi quantificado e avaliado quanto à pureza em Nanodrop2000 (Thermo 

Fisher Scientific). 

A amplificação do material obtido foi realizada em termociclador Veriti (Thermo 

Fisher Scientific), em reação contendo 20 ng de DNA genômico purificado com sistema GoTaq 

(Promega Corporation). Para a região 16S rDNA, foram utilizados 32 ciclos de desnaturação 

(96°C por 30 seg), anelamento do primers 27F/1492R (60°C por 45 seg) e extensão do produto 

(72°C por 90 seg). Os produtos foram analisados por eletroforese em agarose 1% (tampão 

TAE). As reações foram purificadas enzimaticamente com ExoI/SAP (Thermo Fisher 

Scientific), conforme recomendação do fabricante. 

Os produtos de PCR foram marcados com BigDye v3.1 (Thermo Fisher Scientific) 

conforme orientações do fabricante, em reação contendo 50 ng de DNA. Foram utilizados 35 

ciclos de desnaturação (96°C por 15 seg), anelamento do respectivo primer (16S a 60°C) e 

extensão do produto (60°C por 4 min) para marcação com terminadores fluorescentes. Os 

produtos marcados foram precipitados com 20% de acetato de amônio 7,5M e três volumes de 

etanol absoluto, e re-suspensos em 10 µL de HiDi-formamida.  Esses materiais foram 

sequenciados em Genetic Analyser 3500xL (Thermo Fisher Scientific), utilizando capilares de 

50cm com polímero Pop7 (Thermo Fisher Scientific), conforme orientações do fabricante. Os 

eletroforetogramas gerados foram convertidos em sequência de bases com o programa 

Sequencing Analysis v5.4 (Thermo Fisher Scientific). 

As sequências de bases das extremidades de cada amplicon foram trimadas por 

qualidade (Phred ≥ 20), alinhadas e gerado contig utilizando o programa DNA Baser Assembler 

v4 (Heracle BioSoft SRL). O contig foi comparado com o banco de dados nr do National Center 

for Biotechnology Information (NCBI), utilizando o programa BLASTn. 

 

2.4 TESTES DE DEGRADAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

O potencial de degradação das espécies de bactérias que apresentaram as maiores taxas 

de UFCs, no tempo de maior concentração celular, foi medido a partir do preparo de reatores 

em frascos Erlenmeyer de 125 mL, para cada bactéria. Foram testados dois tratamentos: 

Tratamento Controle (TC) e Tratamento Inoculado (TI), ambos em triplicata, e para cinco 

intervalos de tempo (T0, T24, T48, T72 e T96) em horas. Para o TC foram preparados reatores 

contendo 25 mL de meio mineral de Bushnell-Hass adaptado (mg.L-1) (K2HPO4 - 500; 

(NH4)2SO4- 500; MgSO4.7H2O - 500; FeCl3 - 10; MnCl2 - 1; ZnSO4 - 0,1; CaCl2 - 10) e 4% 

(v/v) de petróleo (adaptado de Deziel et al. (1996)). Para o TI foram preparados reatores 
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contendo 25 mL de meio mineral, 4% (v/v) de petróleo como única fonte de carbono e 1 mL de 

inóculo de cada uma das bactérias, com uma concentração de 108 UFC.mL-1, conforme proposto 

por Mishra et al. (2001). Segundo Bushnell (1941), o meio mineral contêm todos os nutrientes, 

exceto a fonte de carbono necessária para o crescimento das bactérias. Dessas forma, somente 

aquelas capazes de degradar os hidrocarbonetos crescerão.  

O petróleo utilizado apresentou as seguintes características: densidade relativa (20/4 

ºC) 0,90; densidade (ºAPI) 23,8; número de ácido total 1,02 (mg KOH g-1); teor de sal 202 (mg 

de NaCl L-1); teor de água e sedimentos 0,60%; hidrocarbonetos saturados 49,8%; 

hidrocarboneto aromático 25,4%; Resinas hidrocarbonadas 22,4%; e asfaltenos 2,4%. 

Os reatores foram agitados em incubadora orbital refrigerada, tipo "shaker" (TE-420 

(TECNAL, Piracicaba, Brasil) a uma temperatura de 36ºC e 145 rpm conforme Deng et al. 

(2014). Em cada tempo (T0, T24, T48, T72 e T96 horas) foi extraída uma alíquota da suspensão, 

tanto de TC como de TI, onde foram medidos (em triplicata) o pH (TCP01, Onda Científica, 

Campinas, Brasil), oxigênio dissolvido (OD) (Lutron DO-5519, Taipei, Taiwan) e 

condutividade elétrica (CE) (Handylab LF11, SI Analytics, Mainz, Alemanha) para 

acompanhamento das variações ocorridas durante o processo de degradação. Absorbância 

(DO(610)) (SpectraMAX M3, Molecular Devices, Sunnyvalle, Estados Unidos), medida no 

comprimento de onda de 610 nm, foi utilizada para verificação da concentração celular. Para 

quantificação de biomassa (Grav) foi realizada análise gravimétrica adaptada de Makkar e 

Cameotra (1998), sendo centrifugados 5 mL de cada componente do conjunto de amostras em 

tubos de Falcon, a 17280xg por 20 min, em duplicata, descartando-se o sobrenadante e secando 

os tubos à temperatura de 105°C em estufa até massa constante. 

 

2.5 ANÁLISES DA DEGRADAÇÃO DE PETRÓLEO POR CROMATOGRAFIA EM FASE 

GASOSA 

 

A extração dos hidrocarbonetos totais foi realizada adicionando-se 5 mL de 

diclorometano (CH2Cl2), padrão cromatografia como solvente, em cada reator, para cada 

tempo. O sobrenadante foi extraído e armazenado em frascos âmbar juntamente com 1g de 

sulfato de sódio anidro (Na2SO4).  

Para a injeção, as amostras foram padronizadas com relação a massa/volume. Foram 

injetados 0,5 μL de cada amostra, em triplicata, em cromatógrafo a gás com detector por 

ionização de chama (GC–FID 2010, Shimadzu, Kyoto, Japão) equipado com coluna capilar 

HP-5 (5%-fenil-metilpolisiloxano, 30 m, 0,25 mm, 0,25 µm), utilizando gás hélio como 
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carreador (1,0 mL.min-1), injetor calibrado para 250 ºC e detector em 280 ºC. A temperatura da 

coluna foi ajustada para 70 ºC (4,0 min) e aumentada até 190 ºC a uma taxa de 20 ºC.min-1, 

depois elevada a 250 ºC a 10 ºC.min-1 e finalmente elevada aos 280 ºC a uma taxa de 30 ºC.min-

1 por 10 minutos. Em seguida, foi possível determinar a eficiência da degradação do petróleo 

(ED), calculada com base na redução dos picos da amostra inoculada comparada aos picos 

correspondentes ao Tratamento Controle (TC), que foram submetidos às mesmas condições 

experimentais, conforme a equação 1 (BALACHANDRAN et al., 2012). 

 

(1) 

 

Em que: ED (%) = Eficiência da Degradação, ATI = área dos picos do Tratamento 

Inoculado e ATC = área dos picos do Tratamento Controle. 

  

2.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Utilizando-se o programa Statisca 7.0, os dados obtidos foram comparados 

considerando os diferentes tratamentos (TC e TI, nos mesmos tempos). Estes foram submetidos 

ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e, dependendo da distribuição, comparados pelos 

testes de Dunnett ou Mann-Whitney U, a um nível de significância de 95% (p  0,05). Para 

comparação dos dados nos diferentes tempos (pH, por exemplo, nos tempos 0, 24, 48, 72 e 96 

horas), foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk e, dependendo da distribuição, 

foi realizado o teste de comparação de médias Tukey ou o teste Kruskal-Wallis, a um nível de 

significância de 95% (p  0,05). Os resultados foram expressos como média (das três 

repetições) ± desvio padrão (DP). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS BACTÉRIAS ISOLADAS DA RIZOSFERA DE S. virginicus 

 

As cinco bactérias isoladas da rizosfera de S. virginicus, após sequenciamento parcial 

dos genes 16S rDNA e complementação por meio da análise morfologica, foram identificadas 

como pertencentes às espécies Exiguobacterium sp. (98%), Staphylococcus sp. (98%), Pantoea 

sp. (97%), Stenotrophomonas sp. (97%) e Serratia sp. (99%). 

𝐸𝐷 % = 100 −  
Ʃ 𝐴𝑇𝐼  

Ʃ 𝐴𝑇𝐶
 𝑥 100  
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Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia sp. estão relacionadas ao filo 

Proteobacteria e as bactérias Exiguobacterium sp. e Staphylococcus sp. ao filo Firmicutes.  

 

3.2 TESTES DE DEGRADAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

A avaliação da taxa de biodegradação do petróleo foi monitorada pelas variações de 

pH, OD, CE, DO(610) e Grav (Tab.4) nos intervalos de tempo T0, T24, T48, T72 e T96 (horas). 

Todos os tratamentos inoculados revelaram aumento de pH, sendo a maior variação 

entre TC e TI ocorrendo em T48 para Exiguobacterium sp., e o menor valor em T0 para 

Staphylococcus sp. Entre os tempos, a maior variação aconteceu entre T0 e T48 de 

Staphylococcus sp. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Marchand et al. (2017), 

que relatam um aumento de pH entre o controle e o inoculado durante a degradação de PAH 

por Rhodococcus sp., Trichoderma tomentosum e Fusarium oxysporum. Balachandran et al. 

(2012) testaram a degradação de naftaleno, fenantreno e óleo diesel com o pH inicial em 6, 7, 

8, 9 e 10, e obtiveram os melhores resultados para a degradação de óleo diesel (98,25%) com o 

pH 7. 

Para Staphylococcus sp. não foram observadas diferenças significativas no OD (Tab. 

4) entre o TC e o TI nos diversos intervalos de tempos, ao contrário do que foi observado com 

Serratia sp. As medidas de OD para Exiguobacterium sp. apresentaram uma diminuição 

estatisticamente relevante, após decorridas 48 h, apesar de apresentarem valores menores no 

TI, quando comparados com TC, em todos os tempos. Para Serratia sp. os valores medidos 

apresentam uma grande variação entre o TC e o TI, variação esta muito superior à encontrada 

nas outras estirpes. 

As medidas de condutividade elétrica (CE) mostraram um aumento em cada intervalo 

de tempo, para as bactérias Exiguobacterium sp. e Serratia sp. (Tab. 1), enquanto que, para as 

bactérias Staphylococcus sp., Pantoea sp. e Exiguobacterium sp., as medidas mostraram 

oscilações (Tab. 1). Para todas as bactérias, houve um aumento significativo nos valores de CE 

medidos entre o TC e o TI. Atekwana et al. (2004) sugerem que a alta condutividade se deve a 

subprodutos metabólicos oriundos da degradação microbiana dos hidrocarbonetos durante o 

experimento. 
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Tabela 4 - Valores de pH, oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica (CE), absorbância 

(DO(610)) e biomassa por gravimetria (Grav) nos diferentes intervalos de tempo (T0, T24, T48, T72 e T96 

horas), para o tratamento controle (TC) e o para o tratamento inoculado (TI) durante os testes de 

degradação de petróleo com as bactérias Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., 

Stenotrophomonas sp. e Serratia sp. 

   T0 T24 T48 T72 T96 

E
xi

g
u

o
b
a

ct
er

iu
m

 s
p

. 

pH 
TC 6,93aA ± 0,06 6,88aA ± 0,02 6,82aA ± 0,14 6,82aA ± 0,06 6,82aA ± 0,04 

TI 6,83bA ± 0,07 8,08bC ± 0,02 8,07bBC ± 0,06 7,63bABC ± 0,11 7,45bAB ± 0,15 

OD  

(mg.L-1) 

TC 5,58aB ± 0,35 5,58aB ± 0,41 6,65aC ± 0,42 4,47aA ± 0,23 4,75aA ± 0,60 

TI 5,35aABC ± 0,16 5,33aBC ± 0,36 5,68bC ± 0,10 4,90bAB ± 0,33 4,12bA ± 0,21 

CE 
(mS.cm-1) 

TC 1,74aA ± 0,05 1,89aB ± 0,15 1,82aAB ± 0,08 1,94aBC ± 0,09 2,06aC ± 0,06 

TI 2,37bA ± 0,07 2,58bB ± 0,13 2,82bC ± 0,09 2,90bC ± 0,04 3,13bD ± 0,09 

DO(610nm) 
TC 0,04aA ± 0,00 0,05aA ± 0,00 0,05aA ± 0,00 0,05aA ± 0,00 0,05aA ± 0,01 

TI 0,14bA ± 0,03 0,43bAB ± 0,02 0,44bAB ± 0,02 0,44bAB ± 0,04 0,50bB ± 0,01 

Grav 

(g.L-1) 

TC 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 

TI 0,12bA ± 0,06 0,20bB ± 0,23 0,19bA ± 0,04 0,37bAB ± 0,08 0,45bAB ± 0,33 

S
ta

p
h

yl
o

co
cc

u
s 

sp
. 

pH 
TC 7,75aB ± 0,05 7,46aAB ± 0,07 7,52aAB ± 0,03 7,40aA ± 0,02 7,38aA ± 0,07 

TI 7,68aA ± 0,08 8,71bC ± 0,03 8,58bBC ± 0,13 8,46bABC ± 0,04 8,18bAB ± 0,16 

OD  

(mg.L-1) 

TC 4,30aC ± 0,26 3,93aABC ± 0,15 4,13aBC ± 0,34 3,87aAB ± 0,14 3,67aA ± 0,22 

TI 4,42aB ± 0,19 3,87aAB ± 0,16 3,88aA ± 0,39 3,83aAB ± 0,08 3,83aAB ± 0,10 

CE 
(mS.cm-1) 

TC 1,95aAB ± 0,11 1,85aA ± 0,05 1,84aA ± 0,07 1,83aA ± 0,04 2,00aB ± 0,07 

TI 2,38bA ± 0,05 2,52bAB ± 0,05 2,44bAB ± 0,04 2,42bA ± 0,06 2,70bB ± 0,16 

DO(610nm) 
TC 0,07aA ± 0,01 0,11aA ± 0,05 0,10aA ± 0,05 0,12aA ± 0,02 0,07aA ± 0,02 

TI 0,06aA ± 0,00 0,26bAB ± 0,05 0,32aB ± 0,21 0,32bB ± 0,02 0,33bB ± 0,11 

Grav 

(g.L-1) 

TC 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 

TI 0,19bA ± 0,06 0,35bAB ± 0,02 0,42bB ± 0,19 0,67bC ± 0,15 0,33bAB ± 0,13 

P
a

n
to

ea
 s

p
. 

pH 
TC 7,50aB ± 0,06 7,55aBC ± 0,04 7,47aB ± 0,06 7,63aC ± 0,02 7,36aA ± 0,07 

TI 7,47aA ± 0,03 8,61bC ± 0,04 8,58bBC ± 0,01 8,20bABC ± 0,15 8,12bAB ± 0,02 

OD  

(mg.L-1) 

TC 3,57aAB ± 0,12 3,61 aAB ± 0,12 4,12aB ± 0,44 3,53aAB ± 0,23 3,75aB ± 0,36 

TI 2,58bAB ± 0,28 2,69bAB ± 0,28 3,88aC ± 0,21 3,18bBC ± 0,17 2,87bABC ± 0,36 

CE 
(mS.cm-1) 

TC 4,44aC ± 0,28 3,66aA ± 0,63 4,23aBC ± 0,19 3,67aAB ± 0,09 3,71aAB ± 0,20 

TI 4,83bB ± 0,17 4,63bAB ± 0,14 5,02bB ± 0,29 4,50bA ± 0.06 4,56bAB ± 0,18 

DO(610nm) 
TC 0,03aA ± 0,00 0,06aAB ± 0,03 0,06aB ± 0,03 0,05aAB ± 0,01 0,06aAB ± 0,03 

TI 0,16bA ± 0,02 0,24bB ± 0,01 0,24bB ± 0,03 0,18bA ± 0,01 0,15bA ± 0,03 

Grav 

(g.L-1) 

TC 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 

TI 0,18bAB ± 0,03 0,20bAB ± 0,08 0,26bB ± 0,06 0,20bAB ± 0,06 0,12bA ± 0,04 

S
te

n
o

tr
o

p
h
o

m
o

n
a

s 
sp

. pH 
TC 7,55aA ± 0,03 7,62aAB ± 0,03 7,60aAB ± 0,04 7,63aB ± 0,02 7,40aA ± 0,17 

TI 7,77bA ± 0,01 8,40bC ± 0,05 8,31bBC ± 0,09 8,20bABC ± 0,15 8,17bAB ± 0,04 

OD 
(mg.L-1) 

TC 5,88aB ± 1,13 3,63aA ± 0,15 5,00aB ± 0,00 3,78aA ± 0,25 4,22aAB ± 0,21 

TI 0,92bA ± 0,45 3,60aB ± 0,20 5,00aB ± 0,00 3,47bAB ± 0,08 3,40bAB ± 0,26 

CE 
(mS.cm-1) 

TC 5,14aB ± 0,63 4,14aAB ± 0,23 3,60aA ± 0,03 3,40aAB ± 0,21 3,73aA ± 0,21 

TI 7,24bB ± 0,43 5,54bAB ± 0,19 4,99bAB ± 0,11 5,83bB ± 0,50 4,75bA ± 0,17 

DO(610nm) 
TC 0,04aA ± 0,00 0,05aAB ± 0,01 0,04aA ± 0,00 0,04aAB ± 0,01 0,08aB ± 0,06 

TI 0,08bA ± 0,01 0,31bB ± 0,15 0,37bB ± 0,18 0,32bAB ± 0,06 0,34bB ± 0,16 

Grav 

(g.L-1) 

TC 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,08aA ± 0,00 0,02aA ± 0,02 

TI 0,21bAB ± 0,08 0,18bAB ± 0,02 0,27bB ± 0,07 0,23bAB ± 0,05 0,17bA ± 0,03 

S
er

ra
ti

a
 s

p
. 

pH 
TC 7,49aB ± 0,04 7,51aB ± 0,01 7,64aC ± 0,07 7,48aB ± 0,06 7,35aA ± 0,07 

TI 7,83bA ± 0,04 8,20bB ± 0,03 8,14bB ± 0,07 8,15bB ± 0,06 8,09bAB ± 0,04 

OD 

(mg.L-1) 

TC 3,53aA ± 0,21 5,47aB ± 0,87 4,02aA ± 0,51 4,22aA ± 0,78 4,28aA ± 0,35 

TI 0,25bA ± 0,16 0,92bA ± 0,26 0,98bA ± 1,11 0,25bA ± 0,08 0,93bA ± 1,10 

CE 
(mS.cm-1) 

TC 3,18aA ± 0,10 3,55aB ± 0,19 3,71aB ± 0,12 3,73aB ± 0,19 3,78aB ± 0,08 

TI 4,18bA ± 0,18 4,29bAB ± 0,18 4,50bBC ± 0,23 4,69bC ± 0,19 4,69bC ± 0,13 

DO(610nm) 
TC 0,04aA ± 0,00 0,05aAB ± 0,01 0,06aB ± 0,01 0,05aAB ± 0,01 0,06aB ± 0,01 

TI 0,16bAB ± 0,01 0,12bA ± 0,05 0,23bAB ± 0,05 0,28bB ± 0,18 0,31bB ± 0,04 

Grav 

(g.L-1) 

TC 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,00aA ± 0,00 0,01aA ± 0,01 

TI 0,14bA ± 0,13 0,27bAB ± 0,09 0,18bA ± 0,10 0,45bB ± 0,11 0,27bAB ± 0,21 

Nota: Médias seguidas de mesmas letras não diferem estatisticamente entre si. As letras minúsculas 

fazem comparação entre os tratamentos TC e TI  (testes de Dunnett ou Mann-Whitney) e as letras 
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maiúsculas comparam os valores entre os tempos (teste de Tukey ou Kruskal-Wallis), ambas com nível 

de significância de 95% (p ≥ 0,05). 
 

As análises de absorbância (610nm) possibilitaram verificar o aumento na 

concentração de células das bactérias em cada intervalo de tempo, revelando se houve um 

aumento de biomassa, o que pode indicar se o petróleo foi utilizado como fonte de carbono. Os 

valores obtidos para DO(610) estão apresentados na figura 5. 

 

 

Figura 5 - Absorbância nos diferentes intervalos de tempo (T0, T24, T48, T72 e T96), para o tratamento 

inoculado (TI) durante os testes de degradação de petróleo com as bactérias Exiguobacterium sp., 

Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia sp.incubadas a 36ºC. 

 

O maior crescimento foi observado para Exiguobacterium sp. e o menor foi observado 

para Pantoea sp., esta última com uma redução no crescimento após 48 h. Serratia sp. 

apresentou crescimento ao longo do experimento, atingindo seu maior valor em 96 h, enquanto 

que para Staphylococcus sp. e Stenotrophomonas sp. não foi constatado crescimento 

significativo após 48 h. Sarkar et al. (2017) quando estudaram a degradação de resíduos de 

refinaria de petróleo, compostos por lodo oleoso semi-sólido, por cepas de Burkholderia, 

Kocuria, Enterobacter e Pandoraea, consideraram crescimento positivo valores de DO(610) ≥ 

0,3 a 600 nm.  

A análise gravimétrica indicou incremento de biomassa em todos os inoculados (Tab. 

4). A biomassa média para Staphylococcus sp., no entanto, ao final do experimento, foi 

significativamente maior em comparação com as outras bactérias testadas. Exiguobacterium 

sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia sp. tiveram médias intermediárias, enquanto Pantoea sp. 
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apresentou a menor biomassa. Nota-se um decréscimo de biomassa no tempo de 96 h em todas 

as estirpes.  

Zhang et al. (2010) consideram que a degradação do petróleo apresenta correlação 

positiva com o aumento da biomassa bacteriana. Nessa pesquisa, o aumento da biomassa 

bacteriana foi relacionada positivamente à degradação de petróleo, uma vez que esse foi usado 

como única fonte de carbono. 

 

3.3 EFICIÊNCIA NA DEGRADAÇÃO (ED) POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

Utilizando como base os resultados obtidos pelas medidas da absorbância (Fig. 5), a 

degradação de petróleo foi investigada por cromatografia em fase gasosa nos tempos em que 

houve maior concentração celular. 

Devido à complexidade química do petróleo, a maioria das cepas bacterianas, quando 

investigadas individualmente, foram relatadas como degradando apenas uma certa fração do 

petróleo bruto (KUMARI; SINGH; SINGH, 2012). Isto é semelhante ao que pode ser observado 

por meio das médias de ED para os diversos tempos de retenção de cada micro-organismos 

neste estudo. Na figura 6, são mostrados os percentuais de aumento ou diminuição das áreas 

dos picos (ED) para cada tempo de retenção (mim). 
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Figura 6- Eficiência de degradação (ED) apresentada pelas bactérias Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia 

sp. no intervalo de tempo em que constatou-se a maior concentração celular por densidade ótica. 
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Analisando-se os cromatogramas (fig. 7) e a ED das substâncias formadas pode-se 

verificar que o gênero Exiguobacterium sp. apresentou, como melhor resultado de ED, o valor 

de 6,80% no tempo de retenção 19,262 min e redução da área dos picos em apenas dois tempos 

de retenção (Tab. 5). 

 

 

Figura 7 - Cromatogramas das substâncias geradas a partir do petróleo após ser exposto à bactéria 

Exiguobacterium sp., extraída da rizosfera deSporobolus virginicus(L.) Kunth no tempo 96h. A –

Tratamento Controle, B – Tratamento Inoculado. 
 

 

Tabela 5 - Tempo de retenção e área média dos dois (2) compostos de petróleo que apresentaram 

redução nos valores medidos, sugerindo redução do composto (ED), pela bactéria Exiguobacterium 

sp., isolada da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth. durante os testes de degradação, no 

tempo 96 h. 

Tempo de 

retenção (min) Área média TC Área média TI ED (%) 

8,711 148805,52 ± 120,21 144391,97 ± 83,02 2,97 

19,262 199605,94 ± 100,05 186038,79 ± 55,19 6,80 

DP = x103 

O gênero Exiguobacterium foi relatado por Mohanty e Mukherji (2008) que estudaram 

a taxa de biodegradação de E. aurantiacum, para ambientes contaminados com óleo, e 

verificarem que os n-alcanos (C9, C17-C19 e C26) foram completamente degradados em 15 dias. 

Zainudin et al. (2013) verificaram que Exiguobacterium acetylicum, na compostagem de 

resíduos ricos em lignocelulose e hemicelulose, pode acelerar o processo de degradação, 

reduzindo-o para 40 dias. Este gênero também foi relatado na degradação de corantes azo da 

indústria têxtil (CHEN et al., 2011); na redução de contaminação por Cr(VI) (MOHAPATRA et 



79 
 

al., 2017); na redução de compostos nitroaromáticos e de ácido 4-nitrobenzóico (HSUEH et al., 

2015). 

De acordo com a cromatografia, Staphylococcus sp.(Fig. 8) apresentou como maior 

ED o valor de 11,98% no tempo de retenção 18,867 min. e redução de área em apenas 8 tempos 

de retenção (Tab. 6).  

 

 

Figura 8 - Cromatogramas das substâncias geradas a partir do petróleo após ser exposto à bactéria 

Staphylococcussp., extraída da rizosfera deSporobolus virginicus(L.) Kunth no tempo 24h. A –

Tratamento Controle, B – Tratamento Inoculado. 

 

 
Tabela 6 - Tempo de retenção e área média dos 8 compostos de petróleo que apresentaram redução 

nos valores medidos, sugerindo redução do composto (ED), pela bactéria Staphylococcus sp., isolada 

da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth. durante os testes de degradação, no tempo 48 h. 

Tempo de 

retenção (min) Área média TC Área média TI ED  (%) 

4,408 5229,65 ± 3,60 5102,80 ± 4,51 2,43 

10,853 214520,16 ± 45,79 204189,17 ± 16,21 4,82 

16,920 212378,19 ± 80,90 204643,38 ± 68,66 3,64 

18,104 289301,25 ± 46,28 279496,28 ± 53,23 3,39 

18,867 418152,48 ± 42,85 368056,70 ± 81,06 11,98 

19,888 308316,78 ± 49,37 292229,43 ± 61,51 5,22 

21,871 101481,59 ± 54,20 94590,37 ± 12,25 6,79 

23,484 102106,93 ± 20,40 97035,94 ± 31,16 4,97 

DP = x103 

 

Jahromi et al. (2014)  investigaram a biodegradabilidade de asfaltenos com a espécie 

Staphylococcus hominis, com uma concentração inicial de 35 g.L-1, e conseguiram degradar 
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21,5% em dois meses; Cruz-Morales et al. (2016) testaram Staphylococcus sciuri como 

promotora do crescimento de plantas e a recomendam como potencial bioinoculante, pois as 

bactérias promotoras do crescimento de plantas (PGPB) são capazes de aumentar o potencial 

de remediação de solos contaminados por favorecerem as atividades metabólicas ao diminuírem 

o estresse das plantas (GOLUBEV et al., 2011; WEYENS et al., 2009). A espécie 

Staphylococcus sciuri, isolada de lodo ativado contaminado, foi capaz de degradar fenol e 

catecol (MROZIK e LABUZEK, 2002). Esta espécie também foi utilizada na degradação de 

trimetilbenzeno (DUNYU; CHU, 2014). 

 A cromatografia de Pantoea sp. (Fig. 9) mostra uma ED máxima de 41,51% no tempo 

de retenção de 23,755 min. (Tab. 7).  

 

 

Figura 9 - Cromatogramas das substâncias geradas a partir do petróleo após ser exposto à bactéria 

Pantoea sp., extraída da rizosfera deSporobolus virginicus(L.) Kunth no tempo 24h. A –Tratamento 

Controle, B – Tratamento Inoculado. 
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Tabela 7 - Tempo de retenção e área média dos 20 compostos de petróleo que apresentaram as maiores 

taxas de redução nos valores medidos, sugerindo redução do composto (ED), pela bactéria Pantoea 

sp., isolada da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth. durante os testes de degradação, no 

tempo 24 h. 

Tempo de 

retenção (min) Área média TC Área média TI ED (%) 

4,410 15973,10 ± 3,48 14427,19 ± 4,41 9,68 

4,760 6087,8 ± 1,61 4863,41 ± 2,00 20,11 

18,275 69169,88 ± 25,41 55614,53 ± 7,95 19,60 

18,469 28355,2 ± 12,47 22303,37 ± 10,46 21,34 

18,678 25680,21 ± 9,63 22475,36 ± 6,80 12,48 

18,740 21779,58 ± 8,61 19507,33 ± 4,00 10,43 

18,864 84811,79 ± 39,67 75734,03 ± 23,18 10,70 

19,746 26530,14 ± 12,15 21357,51 ± 4,78 19,50 

19,880 58790,01 ± 26,50 52112,27 ± 13,08 11,36 

20,029 30245,94 ± 9,36 27023,46 ± 5,88 10,65 

20,738 53507,48 ± 18,17 47170,83 ± 10,86 11,84 

21,189 18942,60 ± 7,82 16245,51 ± 4,95 14,24 

21,395 36809,81 ± 16,64 31013,57 ± 7,57 15,75 

22,126 23049,45 ± 12,69 19413,46 ± 7,82 15,77 

22,462 20370,1 ± 13,70 14384,27 ± 7,35 29,39 

22,530 33260,55 ± 14,73 28185,11 ± 15,01 15,26 

22,741 45977,06 ± 17,24 38899,50 ± 11,64 15,39 

23,497 18273,4 ± 14,21 11589,51 ± 7,24 36,58 

23,658 15796,58 ± 6,77 13056,07 ± 8,05 17,35 

23,755 21919,4 ± 13,45 12819,96 ± 7,86 41,51 

DP = x103 

 

Este gênero foi investigado em um consórcio bacteriano enriquecido com nutrientes, 

conseguindo uma redução na massa total de hidrocarbonetos de petróleo de 53,3%, em 27 

semanas (SHEPPARD et al., 2014). Este gênero também foi investigado como inóculo 

bacteriano para restabelecer a fertilidade de terras degradadas, tendo aumentando a 

concentração de fosfatos solúveis e de potássio no solo (CHEN et al., 2014; SCHOEBITZ; 

MENGUAL; ROLDÁN, 2014); como produtor de surfactantes (ALMEIDA et al., 2015) e 

como bactéria promotora do crescimento de plantas (PGPB) (SELVAKUMAR et al., 2008; 

TARA et al., 2014). 

Nos cromatogramas de Stenotrophomonas sp. (Fig. 10), pode-se constatar que a  maior 

ED foi de 73,12%, no tempo de retenção de 5,092 min (Tab. 8).  
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Figura 10 - Cromatogramas das substâncias geradas a partir do petróleo após ser exposto à bactéria 

Stenotrophomonas sp., extraída da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth no tempo 48h. A 

–Tratamento Controle, B – Tratamento Inoculado. 
 

Tabela 08 - Tempo de retenção e área média dos 20 compostos de petróleo que apresentaram as 

maiores taxas de redução nos valores medidos, sugerindo redução do composto (ED), pela bactéria 

Stenotrophomonas sp., isolada da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth. durante os testes de 

degradação, no tempo 48 h. 

Tempo de 

retenção (min) 
Área média TC Área média TI ED  (%) 

5,092 9769,56 ± 4,07 2625,87 ± 0,10 73,12 

5,194 7445,44 ± 2,51 2161,57 ± 0,12 70,97 

5,291 7102,97 ± 2,34 ±2076,43 ± 0,14 70,77 

5,669 7091,50 ± 1,88 3143,07 ± 0,11 55,68 

5,885 14117,36 ± 3,56 5891,30 ± 0,29 58,27 

5,944 14074,76 ± 4,05 7851,97 ± 0,09 44,21 

6,081 84373,77 ± 19,42 47297,80 ± 0,27 43,94 

6,244 15802,97 ± 3,31 9983,20 ± 0,11 36,83 

6,304 15878,21 ± 3,96 9849,57 ± 0,09 37,97 

6,356 10283,00 ± 2,23 6483,67 ± 0,10 36,95 

6,451 32982,10 ± 7,00 21505,27 ± 0,03 34,80 

6,530 15924,63 ± 3,26 10669,57 ± 0,08 33,00 

6,580 13640,16 ± 3,01 9735,43 ± 0,12 28,63 

6,638 13109,19 ± 2,67 9285,47 ± 0,10 29,17 

6,747 51685,26 ± 9,33 35114,13 ± 0,19 32,06 

6,806 15505,06 ± 2,94 11766,60 ± 0,06 24,11 

6,855 30726,27 ± 6,29 23321,43 ± 0,59 24,10 

6,926 29256,76 ± 5,48 22759,93 ± 0,72 22,21 

6,990 10843,96 ± 2,21 8839,77 ± 0,07 18,48 

19,357 78197,54 ± 34,33 54266,17 ± 13,23 30,60 

DP = x103 
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Varjani et al. (2015) utilizando um consórcio bacteriano (Ochrobactrum sp., 

Stenotrophomona maltophilia e P. aeruginosa), isolado de locais poluídos com petróleo, 

relataram uma degradação de até 83,70% de petróleo bruto, em um experimento de 75 dias. 

Deng et al. (2015) relataram que o gênero Stenotrophomonas, isolado de lodo coletado na saída 

de drenagem de uma planta de fabricação do inseticida organofosforado clorpirifós, foi capaz 

de degradar eficientemente oito pesticidas organofosforados; Dubey e Fulekar (2012) 

utilizaram Stenotrophomonas maltophilia na degradação de clorpirifós, bem como seu 

metabólito triclorofenol; Boonchan, Britz e Stanley (1998) relataram a capacidade de 

Stenotrophomonas maltophilia (estirpe VUN 10.010), isolada de solo contaminado com PAH, 

em degradar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de alta massa molar na presença de 

surfactantes sintéticos. 

Serratia sp. (Fig. 11)  apresentou ED de 48,61% no tempo de retenção de 22,433 min 

(Tab. 9).  

 

 

Figura 11 - Cromatogramas das substâncias geradas a partir do petróleo após ser exposto à bactéria 

Serratia sp., extraída da rizosfera de Sporobolus virginicus(L.) Kunth no tempo 48h. A –Tratamento 

Controle, B – Tratamento Inoculado. 
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Tabela 9 - Tempo de retenção e área média dos 20 compostos de petróleo que apresentaram as maiores 

taxas de redução nos valores medidos, sugerindo redução do composto (ED), pela bactéria Serratia 

sp., isolada da rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth. durante os testes de degradação, no 

tempo 96 h. 

Tempo de 

retenção (min) 
Área média TC Área média TI ED (%) 

8,113 31018,32 ± 32,38 28802,03 ± 13,43 7,15 

16,914 69290,94 ± 47,77 57700,43 ± 32,24 16,73 

16,958 28297,92 ± 17,44 27282,32 ± 20,50 3,59 

17,156 43986,03 ± 18,84 42458,36 ± 35,57 1,44 

17,394 53039,01 ± 31,11 46920,96 ± 30,43 11,54 

17,790 65565,30 ± 40,31 58813,64 ± 41,44 10,30 

18,559 134600,12 ± 74,46 122919,08 ± 85,75 8,68 

18,859 120222,56 ± 56,81 86823,80 ± 59,68 27,78 

19,043 66658,65 ± 44,53 63850,48 ± 43,37 4,21 

19,349 114388,51 ± 60,30 92795,19 ± 62,96 18,88 

19,679 48371,34 ± 23,70 28305,70 ± 16,39 41,48 

19,877 106407,15 ± 56,90 95372,07 ± 81,55 10,37 

20,025 50942,88 ± 31,27 48552,67 ± 37,68 4,69 

20,648 86271,69 ± 47,85 71077,19 ± 49,84 17,61 

21,082 66800,61 ± 33,63 58584,02 ± 43,85 12,30 

21,388 73265,99 ± 48,11 53486,22 ± 41,25 27,00 

22,206 25091,85 ± 15,25 20794,77 ± 14,80 17,13 

22,312 43549,16 ± 25,75 40550,00 ± 29,70 6,89 

22,433 41763,39 ± 17,94 21460,57 ± 14,80 48,61 

22,523 56684,28 ± 27,34 45336,11 ± 33,15 20,02 

DP = x103 

 

Wongsa et al. (2004) relataram uma redução de compostos aromáticos e de alcanos de 

cadeia longa, da gasolina, querosene, óleo diesel e óleo lubrificante de até 60% em 2 semanas, 

utilizando Serratia marcescens.  Moreira de Souza et al. (2016) constataram que S. marcescens 

apresentou uma alta taxa de degradação de diesel e biodiesel. Xia et al. (2017) revelaram que 

Serratia proteamaculans, isolada de um depósito de resíduos sólidos contaminado com 

hidrocarbonetos de petróleo, demostrou uma eficiência de depleção de óleo bruto de 68,0 ± 

1,78%. 

A biodegradação do petróleo promovida por cada bactéria pôde ser confirmada por 

CG-FID, que mostrou a redução da área dos picos entre o petróleo do tratamento controle (A) 

e petróleo no tratamento inoculado (B), por gravimetria ou pelo aumento da concentração 

celular. Em todos os tratamentos observou-se a redução da concentração dos compostos de 

menor massa molar, em relação ao petróleo bruto sem tratamento, porém, isso pode ser devido 
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à volatilização, que é o processo de maior ocorrência com o petróleo e seus derivados de baixa 

massa molar no meio ambiente (HOWARD et al., 2005). 

Analisando os percentuais de ED das substâncias formadas nas condições estudadas, 

pode-se observar que Stenotrophomonas sp. apresentou os melhores resultados para as frações 

mais leves do petróleo (73,12% - 5,092 min.), enquanto Serratia sp. e Pantoea sp. (48,61% - 

22,433 min. e 41,51% - 23,755 min. respectivamente) foram mais eficientes nas frações mais 

pesadas. Exiguobacterium sp., e Staphylococcus sp. apesar de terem apresentado valores de 

absorbância e gravimetria compatíveis com o crescimento, exibiram baixos valores de ED 

(6,80% - 19,262 min. e 11,98% - 18,867 min. respectivamente), ao contrário do que ocorreu 

com Pantoea sp. que apesar de ter apresentado valores de biomassa e de DO(610) menores que 

as demais, apresentou ED maior. Estes resultados sugerem que Exiguobacterium sp. e 

Staphylococcus sp. produzem biosurfactantes que têm a capacidade de emulsionar os 

hidrocarbonetos, fazendo com que partes do petróleo bruto que poderiam ter sido evaporadas 

foram mantidas em fase aquosa, diminuindo assim a quantidade perdida por processos físicos 

(ZHENG et al. 2018). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As cinco bactérias testadas na presente pesquisa possuem potencial para a degradação 

de petróleo (Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e 

Serratia sp.), verificado por meio de gravimetria, absorbância, pH, condutividade elétrica,  

oxigênio dissolvido e cromatografia em fase gasosa.  

A cromatografia em fase gasosa demonstrou que a eficiência de degradação (ED) de 

cada bactéria ocorreu em uma fração diferente do petróleo, fato constatado pela diminuição da 

área dos picos em tempos de retenção diferentes, sugerindo que, na natureza, estes micro-

organismos atuem de forma sinérgica, potencializando a capacidade de degradação de cada uma 

delas. 

Tais resultados abrem novas perspectivas, uma vez que o conhecimento de estirpes 

nativas com capacidade de degradar petróleo aumentam as opções à disposição dos 

responsáveis pela tomada de decisão sobre os programas de recuperação ambiental a serem 

adotados, principalmente em ambientes costeiros. 

Sugere-se, ainda, a realização de testes in situ com estas estirpes, isoladamente e em 

consórcios, na busca de processos de biorremediação mais eficientes, além da prospecção e 

identificação dos micro-organismos associados às outras plantas deste mesmo bioma. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa reuniu informações sobre as principais tecnologias utilizadas para a 

remediação ambiental, colocando-as de forma sintética de modo que possam auxiliar aos 

usuários na tomada de decisão sobre quando e qual a estratégia mais adequada na remediação 

de petróleo e seus derivados. Com o objetivo de contribuir com informações sobre micro-

organismos halófitos que possam ser utilizados em estratégias de remediação biológica, foi 

prospectada a rizosfera de Sporobolus virginicus (L.) Kunth coletadas em áreas do litoral 

sujeitas à contaminação por petróleo, na busca de bactérias que reunissem os atributos 

necessários para degradar contaminantes, pois esperava-se que amostras coletadas em áreas 

sujeitas a contaminação contivessem micro-organismos com habilidade natural para a 

degradação dessa substância.  

A identificação da microbiota presente nas amostras revelou que a comunidade 

bacteriana avaliada é diversificada, principalmente nas áreas antropizadas. As bactérias 

encontradas, se distribuem, principalmente, em cinco famílias, havendo predominância das 

bactérias do tipo bacilo.  

Os testes de degradação de petróleo por Exiguobacterium sp., Staphylococcus sp., 

Pantoea sp., Stenotrophomonas sp. e Serratia sp. foram analisados por ensaios laboratoriais e 

sugerem que as bactéria atuam sinérgicamente, porém de formas distintas e em fração diferentes 

do petróleo. Stenotrophomonas sp., Serratia sp. e Pantoea sp. apresentaram as maiores 

reduções nos valores medidos por CG-FID (73,12%, 48,61% e 41,51% respectivamente) para 

algumas frações do petróleo enquanto Exiguobacterium sp., e Staphylococcus sp., apesar de 

exibiram baixos valores de ED (6,80% e 11,98% respectivamente), apresentaram valores de 

absorbância e gravimetria compatíveis com a degradação.  

Ressalta-se que informações referentes às espécies das bactérias utilizadas foram 

omitidas devido ao encaminhamento dos resultados para o pedido de patente. 

Tais resultados abrem novas perspectivas, uma vez que estas informações ampliam o 

conhecimento sobre micro-organismos nativos de ambientes sujeitos à contaminação por 

petróleo no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Concluiu-se também que as 

bactérias isoladas deste ambiente apresentam potencial para uso em estratégias biológicas de 

remediação. 
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Como estudos futuros, sugere-se a prospecção e identificação dos micro-organismos 

associados às outras plantas deste mesmo bioma, e a realização de testes in situ na busca de 

processos de biorremediação mais eficientes. 
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