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RESUMO
O benzo[a]pireno é um contaminante da classe dos HPAs (Hidrocarbonetos
Policíclicos Aromáticos) oriundo do processo pirolítico a partir da combustão
incompleta da matéria orgânica. Possui potencial carcinogênico, mutagênico e baixa
degradação no meio ambiente, gerando preocupações ambientais. O presente
estudo visa desenvolver uma metodologia de biorremediação eficiente para o
contaminante benzo[a]pireno em solo inerte, previamente contaminado com uma
concentração conhecida. Para a biorremediação foi avaliado o potencial da
utilização de um consórcio microbiano com a bactéria Pseudomonas aeruginosa, e
os fungos Candida albicans, Aspergillus flavus e Fusarium sp. Para comprovação da
redução do contaminante foi realizada uma quantificação inicial e final das amostras
via cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). As
análises foram realizadas a partir da correlação das áreas dos picos de padrões com
as áreas obtidas das amostras extraídas. O tempo de incubação dos
microrganismos foi de cinquenta dias, com monitoramento do crescimento
microbiano a cada sete dias. As amostras foram divididas em três grupos,
caracterizando a triplicata de todas as análises. Para cada grupo foi monitorado o
crescimento dos microrganismos na presença e na ausência do contaminante. Para
cada via foi pesado 55 g de solo, adicionado a solução contendo 6,2 mg L-1 do
contaminante benzo[a]pireno (menos a via do branco) e adicionado 800µL do
consórcio microbiano. As amostras ficaram em estufa na temperatura de 35°C
durante o período de incubação. A quantificação inicial anterior ao processo de
incubação dos microrganismos, foi obtida uma média de 3,74 mg kg-1,
representando a adsorção do contaminante no solo. Para o monitoramento
microbiano, foram observadas pelas curvas do crescimento dos microrganismos
representativas diferenças, nas amostras do branco, que não continham B[a]P
obtiveram um leve crescimento, tempo de vida curto, em torno de sete a quatorze
dias, e um decrescimento brusco e repentino, enquanto as amostras com o
contaminante B[a]P mostraram um número maior de Unidades Formadoras de
Colônias (UFC) por grama de amostra, tempo de vida maior e um decrescimento
normal. Esta diferença no comportamento dos microrganismos indicou a utilização o
carbono orgânico do contaminante como fonte de energia, demonstrando a
possibilidade da efetivação do processo de biorremediação. Após esta etapa,
realizou-se a quantificação final do solo, foi obtida uma média de 1,29 mg kg-1.
Avaliando ambas concentrações, antes e após o processo, constatou-se uma
degradação do contaminante em 65,51%±0,95. Com estes resultados, comprovouse a eficiência da metodologia proposta neste trabalho para a biorremediação do
benzo[a]pireno.
Palavras-chave: Biorremediação. Consórcio microbiano. HPAs. Benzo[a]pireno
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ABSTRACT

Benzo[a]pyrene is a contaminant class of PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
arising from the pyrolytic process of incomplete combustion of organic matter. Are
carcinogenic potential , mutagenic and low degradation in the environment, causing
environmental concerns. This study aims to develop a methodology for efficient
bioremediation of contaminant benzo[a]pyrene in soil inert previously contaminated
with a known concentration. For bioremediation potential was evaluated using a
microbial consortium with Pseudomonas aeruginosa bacteria and Candida albicans ,
Aspergillus flavus and Fusarium sp fungi. To prove the reduction of contaminant was
performed to quantify the initial and final samples via gas chromatography- mass
spectrometry (GC - MS). The analyzes were performed from the correlation of peak
areas of standards with the areas obtained from extracted samples. The incubation
of microorganisms was fifty days with monitoring of microbial growth every seven
days. The samples were divided into three groups, featuring all of triplicate analyzes.
For each group was monitored growth of micro-organisms in the presence and
absence of the contaminant. For each route was weighed 55 g of soil added to a
solution containing 6,2 mg L-1 of the contaminant benzo[a] pyrene ( the path of least
white) and added to 800μL of a microbial consortium, which consists of a mixture of
each species. The samples were left in an oven at 35°C. The quantification process
prior to initial incubation of microorganisms was obtained an average of 3,74 mg kg -1,
representing the adsorption of contaminants in the soil. For monitoring microbial
curve was observed for the growth of microorganisms that the samples of the blank,
containing no B[a]P had a slight growth short lifetime , about seven to fourteen days
and decrease rate, while samples with contaminant B[a]P showed greater formation
of Colony Forming Units (CFU) per gram of sample, lifetime , and a greater decrease
normally. This difference in behavior indicated microorganisms using organic carbon
as a dopant source of power, demonstrating the possibility of the realization of the
bioremediation process . After this step, the measurement was carried out final soil
was obtained an average of 1.29 mg kg -1. Evaluating concentrations both before and
after the process , it was found a degradation of contaminant in 65.51 ± 0.95 % . With
these results proved the efficiency of the methodology proposed in this work for the
bioremediation of benzo[a]pyrene .

Keywords: Biorremediation. Microbial consortium. PAHs. Benzo[a]pyrene
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1 INTRODUÇÃO

O carvão responde pela maior parte da produção de eletricidade no mundo. A
sua extração e sua posterior utilização na produção de energia elétrica gera
inúmeros benefícios econômicos, porém o processo de sua extração até a
combustão em termelétricas tem provocado significativos impactos ambientais.
A poluição industrial é a principal preocupação ambiental relacionada à
queima de combustíveis, devido à emissão de poluentes como NOx, SOx, CO,
compostos orgânicos como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). A
emissão dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) é dada através de
processos pirolíticos, petrogênicos ou diagênicos.
Pesquisas (Meire, et al., 2007; Mohandass, 2012) comprovaram que a maior
concentração destes contaminantes, acima de seis anéis aromáticos, é oriunda do
processo pirolítico, a partir da combustão incompleta da matéria orgânica sob
condições de elevada temperatura, baixa pressão e curto tempo de formação. Com
o uso de carvão na geração de energia elétrica, a geração destes compostos é
favorecida pela composição do carvão, onde predomina o carbono.
Os HPAs são poluentes orgânicos formados somente por átomos de carbono
e hidrogênio na forma de anéis aromáticos condensados. São compostos que
apresentam alto potencial mutagênico e carcinogênico, são também persistentes e
onipresentes. Por apresentarem características lipossolúveis, estes compostos são
rapidamente absorvidos pelo trato gastrointestinal dos mamíferos. Muitos problemas
de saúde estão associados à exposição destes compostos, tais como: câncer de
pulmão, câncer de intestino, câncer no pâncreas, câncer de pele e lesões hepáticas.
A sua exposição ocorre via inalação, ingestão e exposição dérmica (Zhang et al.,
2011).
Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América
(US-EPA), foram identificados 16 HPAs como os principais que são carcinogênicos
e/ou mutagênicos, dentre eles destaca-se o composto estudado neste trabalho, o
benzo[a]pireno (B[a]P). Este composto foi escolhido por sua presença ubíqua em
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misturas complexas de HPAs no meio ambiente, bem como alimentos, sendo sua
potencialidade na atividade carcinogênica destacada em muitos estudos (Wester,
2011).
A biorremediação é uma das tecnologias mais promissoras para recuperação
de áreas contaminadas pelos HPAs, isso é devido ao seu custo relativamente baixo
e maior eficiência na remoção dos contaminantes do que técnicas físicas e químicas
(como incineração e lavagem do solo). Esta biotecnologia vem sendo utilizada em
diversos países há vários anos e consiste na utilização de processo ou atividades
microbiológicas para transformar os contaminantes em substâncias inertes (Jacques
et al., 2010; Mao, et al., 2012). O uso de consórcios microbianos tem sido
amplamente utilizado, isso se deve ao fato que os consórcios são mais eficazes do
que as culturas puras na biodegradação dos HPAs. Essa eficácia está relacionada à
capacidade de metabolizar com complementaridade entre os outros membros do
consórcio, possibilitando assim, utilizar os HPAs como fonte de carbono,
transformando e CO2 e água (Jacques et al., 2007).
Assim,

o

presente

estudo

visa

desenvolver

uma

metodologia

de

biorremediação eficiente para o contaminante benzo[a]pireno em solo inerte,
previamente contaminado com uma concentração conhecida.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

O objetivo geral desta dissertação foi desenvolver uma metodologia eficiente
de biorremediação utilizando consórcio microbiano (Pseudomonas aeruginosa,
Candida albicans, Aspergillus flavus e Fusarium sp.) em solo com contaminação
laboratorial do contaminante benzo[a]pireno, quantificado via GC-MS.
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1.1.2 Específicos

Visando cumprir o objetivo geral proposto, foram estabelecidos os seguintes
objetivos específicos:
- Apresentar o desenvolvimento da metodologia de quantificação do
benzo[a]pireno por Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas
(GC-MS);
- Avaliar o comportamento microbiano na presença e na ausência do
contaminante benzo[a]pireno através de curvas de crescimento;
- Estudar a biorremediação do benzo[a]pireno pelo consórcio microbiano
(Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus flavus e Fusarium sp.).
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CARVÃO E MEIO AMBIENTE

Enquanto o carvão proporciona uma contribuição importante na geração de
energia em todo o mundo, seu impacto ambiental tem sido um grande desafio. A
mineração hoje, é um dos setores básicos da economia, é fundamental para o
desenvolvimento da sociedade, porém deve ser operada com responsabilidade
social, visando o desenvolvimento sustentável.
Este capítulo irá retratar sobre o carvão como matriz energética no Brasil,
assim como o seu processo de combustão, os principais poluentes provenientes
deste processo e seu controle ambiental.

2.1.1 Carvão mineral como matriz energética

Segundo o autor Samaniego (2011), a produção mundial de carvão mineral
gira em torno de cinco bilhões de toneladas anuais aproximadamente. Segundo o
mesmo autor, o carvão é o único combustível fóssil cujo suprimento será abundante
e de baixo custo durante boa parte do século XXI. Por esse motivo, especialmente
países em desenvolvimento como a China e a Índia estão enfrentando uma alta na
demanda de energia elétrica, e para se atender esta demanda, têm-se planejado
novas usinas termelétricas.
Neto (2010) aponta que as reservas de carvão giram em torno de um trilhão
de toneladas, o suficiente para durar 250 anos com as taxas atuais de consumo, e
que as reservas de petróleo podem durar somente entre 40-60 anos e as de gás
natural apenas entre 70-120 anos, o que torna de fato, o carvão como o combustível
fóssil mais abundante do mundo.
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O carvão mineral é denominado carvão energético quando o mesmo não tiver
utilidade em indústrias siderúrgicas, sendo então utilizado somente para este fim. O
valor comercial está diretamente ligado à combinação do poder calorífico,
granulometria, conteúdo do enxofre pirítico, matéria volátil, umidade e o teor de
cinzas (Neto, 2010).

2.1.2 O processo de combustão e os riscos associados ao meio ambiente

A combustão de carvão é utilizada hoje para geração de energia, a conversão
é realizada em termelétricas. O processo ocorre da seguinte maneira (ANEEL,
2008): O carvão é extraído do solo, fragmentado e armazenado em silos, após é
transportado à usina onde novamente será armazenado. Na usina, é cominuído em
pó, o que será propício para o aproveitamento térmico ao ser colocado para queima
nas fornalhas de caldeiras. O calor liberado por esta queima é transformado em
vapor ao ser transferido para a água que circula nos tubos que envolvem as
fornalhas. A energia térmica contida no vapor é transformada em energia cinética
que movimentará a turbina no gerador de energia elétrica.
A porção de cinza pesada, juntamente com o material orgânico não
queimado, deposita-se no fundo do forno. Já a cinza leve, é carregada juntamente
com o fluxo de gases e compostos minerais voláteis para a chaminé. Para reduzir
os efeitos dos contaminantes da combustão, utilizam-se chaminés de grande altura
(algumas chegam a 300 m), e alguns precipitadores que retém as cinzas e outros
resíduos da combustão (Neto, 2010).
Segundo Samaniego (2011), o fundamento do processo de combustão se
resume às reações químicas exotérmicas, ou seja, desprende uma grande
quantidade de calor, proveniente da reação dos elementos presentes em um
combustível com o oxigênio. Este oxigênio vem de origem do ar atmosférico, o qual
é constituído por cerca de 21% de O2 e 79% de N2 em volume.
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Os principais combustíveis industriais contem principalmente carbono,
hidrogênio e, em alguns casos, de enxofre. Quando ocorre a combustão completa, o
carbono é queimado e convertido em dióxido de carbono, o hidrogênio em água e o
enxofre em dióxido de enxofre, e o calor assim liberado é chamado de calor de
combustão.
Já a combustão incompleta ocorre quando os produtos desta reação
aparecem substâncias combustíveis como, carbono de cinzas, fuligem, escórias,
gases combustíveis como hidrogênio, monóxido de carbono e principalmente
compostos presentes na fumaça. Em um processo de combustão, é impossível
atingir condições para uma combustão completa. O que ocorre é que
consequentemente, além de CO2, H2O e outros contaminantes são emitidos ao meio
ambiente. Logo, os poluentes atmosféricos mais conhecidos são: óxido de enxofre,
monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, dentre outros.
Na
Policíclicos

classe

dos hidrocarbonetos,

Aromáticos),

que

serão

existem os HPAs (Hidrocarbonetos
os

estudados

neste

trabalho,

mais

especificamente, o benzo[a]pireno.
Cada país tem suas peculiaridades relacionadas ao gerenciamento ambiental,
assim como no tratamento das concessões da atividade mineral. Os países que se
destacam com maior relevância neste setor, são: Canadá, Estados Unidos,
Austrália, África do Sul, e Brasil.
Na gestão ambiental, Farias, (2002) observa uma grande variedade na
atuação governamental. Na Austrália, o Ministério de Recursos Naturais e o
Ministério do Meio Ambiente trabalham em conjunto nas questões de controle
ambiental na mineração. Na África do Sul, o Governo Central estabelece normas
gerais através do Departamento de Negócios Ambientais e Turismo. Os governos
provinciais atuam no detalhamento das normas gerais de interesse da região. No
Canadá, o Governo Federal atua prioritariamente nas reservas indígenas e nos
parques nacionais; nos parques e terras provinciais, as regulamentações são de
exclusividade dos governos provinciais. Nos Estados Unidos, a questão do meio
ambiente na mineração é de responsabilidade direta dos Estados, podendo a União
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interferir quando solicitada. A agência Federal EPA – Environment Protection
Agency trabalha com Estados e Territórios na avaliação de impactos, cabendo a
estes últimos seu controle e fiscalização. No Brasil, o Governo Federal através do
CONAMA, estabelece normas gerais, cabendo aos Estados e Municípios fixarem
procedimentos de seu interesse, assim como licenciar, controlar e fiscalizar.

2.2 HIDROCAREBONETO POLICÍCLICO AROMÁTICO (HPA)

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) ou Polycyclic Aromatic
Hydrocarbon (PAHs) são compostos orgânicos semi voláteis formados em
processos de combustão em alta temperatura. A principal fonte de emissão dos
HPAs é a queima incompleta de materiais orgânicos (Jaques, 2005). Existem
diversas formas emissoras destes compostos, podemos citar: sistemas de
aquecimento doméstico com carvão mineral ou gás butano, fumaça de cigarros,
queima de biomassa, erupções vulcânicas e o principal que está sendo abordado
neste trabalho, a queima do carvão em termelétricas.

2.2.1 Propriedades físico-químicas
Os HPAs constituem uma família de compostos caracterizados por possuírem
dois ou mais anéis aromáticos condensados. Seu comportamento ambiental está
diretamente ligado às suas propriedades físico-químicas tais como solubilidade em
água, pressões de vapor, constante de Henry, coeficiente octanol/água (Kow) e
coeficiente octanol/carbono (Koc) (Cavalcante, 2007).
Os HPAs são substâncias pouco solúveis em água e, em geral, sua
solubilidade diminui com o aumento do número de anéis aromáticos da molécula. Do
mesmo modo, a volatilidade dos compostos diminui com o aumento da massa molar,
e, consequentemente, os de massas molares mais baixas são mais voláteis e
apresentam maior pressão de vapor que os mais pesados (Ferraz, 2005).
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Atualmente mais de 100 HPAs são reconhecidos pela IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry), entretanto a Agência de Proteção Ambiental
dos Estados Unidos da América (US-EPA) identifica 16 HPAs como os principais,
por possuírem características carcinogênicas e/ou mutagênicas. A tabela 1
apresenta as principais propriedades físico-químicas de cada um dos 16 HPAs:
Tabela 1: Principais propriedades físico-químicas dos 16 HPAs pela EPA
Fórmula
Molecular

Log Kow

Log Koc

Solubilidade
-1
(mmol L )*

Pressão
de Vapor

Constante
de Henry

Naftaleno (Nap)

C10H8

3,36

3,11

2,4.10-1

10,4

4,89.10-2

Acenaftileno (Acy)

C12H8

3,98

1,40

-

8,9.10

1,14.10

Acenafteno (Ace)

C12H8

4,07

3,60

2,9.10-2

2,9.10-1

1,48.10-2

Fluoreno (Fl)

C13H10

4,18

3,80

1,2.10-2

8,0.10-2

1,01.10-2

Fenantreno (Phen)

C14H10

4,45

4,15

7,2.10-3

1,6.10-2

3,98.10-3

Antraceno (Ant)

C14H10

4,45

4,15

3,7.10-4

8,0.10-4

7,3.10-2

Fluoranteno (Flr)

C16H10

4,90

4,58

1,3.10-3

1,2.10-3

6,5.10-4

Pireno (Pyr)

C16H10

4,88

4,58

7,2.10-4

6,0.10-4

1,1.10-3

Benzo[a]antraceno
(BaA)

C18H12

5,61

5,3

-

2,8.10-5

1,0.10-4

Criseno (Chry)

C18H12

5,16

5,3

5,7.10-7

8,4.10-5

1,1.10-4

Benzo[b]fluoranteno
(BbF)

C20H12

6,04

5,7

-

2,0.10-6

5,1.10-5

Benzo[k]fluoranteno
(BkF)

C20H12

6,06

5,7

-

1,3.10-7

4,4.10-5

Benzo[a]pireno (BaP)

C20H12

6,06

6,74

8,4.10

7,3.10

Indeno[1,2,3-cd]pireno
(IncdP)

C22H12

6,58

6,2

-

Dibenzo[a,h]antraceno
(DahA)

C22H12

6,50

6,52

3,7.10-10

Benzo[g,h,i]perileno
(BghiP)

C22H12

6,84

6,2

6,0.10

Composto

*Solubilidade em água
Fonte: Cavalcante (2007), modificado.

-1

-7

-8

-3

-7

3,4.10

1,3.10

-8

2,9.10

1,3.10-8

7,0.10-6

-8

1,4.10

-5

-5

-5

2,7.10
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A pressão de vapor e a constante de Henry são propriedades determinantes
pelo transporte e distribuição dos HPAs na atmosfera. O coeficiente octanol/carbono
(Koc) indica o potencial do composto para se ligar ao carbono orgânico em solos e
sedimentos. Os HPAs com 2 ou 3 anéis aromáticos apresentam valores de K oc
variando de 103 a 104, indicando assim um potencial moderado na adsorção ao
carbono orgânico nos solos e sedimentos. Já os compostos com 4 a 6 anéis
aromáticos, apresentam valores de Koc variando entre 104 a 106, indicando uma
maior tendência à adsorção no meio ambiente (Cavalcante, 2007).
O coeficiente de partição octanol/água (Kow) representa a razão entre as
concentrações dos HPAs em octanol e água, o que significa uma avaliação da
biodisponibilidade e bioacumulação dos compostos orgânicos entre a biota. Ou seja,
quanto maior o Kow mais lipossolúveis serão, sendo o fator governante na
disponibilidade para os organismos vivos (Cavalcante, 2007).
A susceptibilidade destes compostos à biodegradação varia de acordo com o
tamanho da molécula do HPA e sua concentração. Com o aumento do número de
anéis aromáticos, aumenta a estabilidade química e hidrofóbica da molécula,
tornando-a menos suscetível à biodegradação (Moreira, et al., 2007).

2.2.2 Toxicidade dos HPAs

Os estudos referentes aos HPAs são de grande interesse devido sua ampla
distribuição no meio ambiente (solo, água, ar e sedimento) e por estarem associados
à incidência de diversos tipos de cânceres no homem. Neste aspecto, a exposição
humana a esses compostos carcinogênicos e mutagênicos devem ser controlados.
Segundo Mizukawa (2012), a capacidade carcinogênica e mutagênica é mais
significante para os HPAs que possuem mais de quatro anéis aromáticos, dentre
eles, os que apresentam cinco ou seis são os mais nocivos. Os HPAs podem ser
absorvidos por inalação, exposição oral ou térmica. Por características lipossolúveis,
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a penetração na membrana celular com facilidade, podendo se acumular nos
organismos.
Segundo Cavalcante (2007), a contaminação de HPAs em pessoas de áreas
urbanas e industriais, é dada por meio de ingestão de alimentos e exposição
ocupacional. As evidências científicas têm alertado quanto ao perigo, gerando um
monitoramento dos principais compostos, assim como o desenvolvimento de
técnicas de biorremediação.

2.2.3 Principais fontes de emissão no meio ambiente

Os HPAs são introduzidos no meio ambiente por fontes biogênicas e
antrópicas. As fontes biogênicas, ou naturais, são dadas através de erosão de
sedimentos antigos, erupções vulcânicas, queima de biomassa, fitoplâncton marinho
(Neto, 2010). As fontes antrópicas estão associadas a processos industriais, como
queima de combustíveis fósseis, incineração de resíduos sólidos, emissões
veiculares, sistemas de aquecimento doméstico e fumaça.
Existem dois tipos de fontes antrópicas de HPAs, a petrogênica e a
pirogênica. A diferença entre a petrogênica e a pirogênica é na formação desses
compostos, a origem petrogênica apresenta baixa massa molecular, ou seja, HPAs
com cadeias entre dois a três anéis aromáticos e a de origem pirolítica apresenta
alta massa molecular, ou seja, HPAs contendo mais de quatro anéis aromáticos,
gerados, principalmente, pela combustão de combustíveis fósseis e de material
orgânico (Mizukawa, 2012).
A figura 1 a seguir apresenta as formas de emissão destes compostos:

Os HPAs quando lançados no meio ambiente estão na forma gasosa ou
particulada, com isso podem ser transportados em curtas e/ou longas distâncias,
ocorrendo uma deposição seca e/ou úmida. Considerando isso, alguns autores
citam o transporte atmosférico e posteriormente o processo de deposição como a
principal fonte de HPAs em meios aquáticos e zonas remotas do planeta (Ferraz,

Fonte: Meniconi, 2007

Figura 1: Esquema de origem, transporte e transformação dos HPAs no meio ambiente
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2005). A maior fonte de emissão de benzo[a]pireno é dada pela combustão
incompleta do carvão. Em ambientes internos ocorre pelo aquecimento das
residências em períodos frios. Já em processos industriais a maior concentração
está em termelétricas. (Meniconi, 2007).

2.2.4 Benzo[a]pireno

O benzo[a]pireno (B[a]P) foi o único HPA estudado neste trabalho devido sua
fonte emissão ser dada pela combustão incompleta do carvão. É considerado pela
Agência

Internacional

de

Pesquisas

sobre

Câncer

(IARC)

um composto

carcinogênico a altamente nocivo e por ser classificado como contaminante classe I
na NBR 10004.
O isolamento do B[a]P pelo carvão foi feito em 1931 e sua posterior
identificação como uma nova substância química foi em 1933. Porém somente em
1970 foi caracterizado como um composto de forte agente carcinogênico (Costa,
2001).

Este composto apresenta estrutura química com cinco anéis benzênicos

condensados, é um derivado do pireno, o que em tese significa que se um anel
benzênico é adicionado à ligação “a” do pireno, é obtida a molécula B[a]P (Almeida,
2010). A figura 2 apresentará a estrutura química do B[a]P.
Figura 2: Estrutura química do B[a]P

Fonte: Almeida, 2010.

O B[a]P é um composto pouco volátil. A presença em solo apresenta baixa
mobilidade em água, ou seja, é pouco solúvel e adsorve aos sólidos suspensos e ao
sedimento. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), a exposição ao B[a]P em períodos curtos pode produzir a deterioração dos
glóbulos vermelhos no sangue, podendo causar anemia, e se houver uma exposição

26

prolongada, causa um efeito potencial no desenvolvimento de cânceres (Miranda,
2008).
Com o intuito de avaliar as concentrações do B[a]P no ar como potenciais
indicadores de poluição atmosférica, Meire, et al. (2007), apresentaram um estudo
de quantidades em principais centros industriais no mundo. A figura 3 apresenta
dados referente aos níveis médios do B[a]P no ar em diversos países do mundo:
Figura 3: Níveis médios de B[a]P no ar em países do mundo

Fonte: Meire, et al., 2007

A partir destes dados, pôde-se verificar que concentrações mais elevadas
neste trabalho são encontradas em alguns países da Europa e da Ásia. Porém os
valores para a cidade de Pequim (China), Calcutá (Índia), Jakarta (Indonésia) e
Lahore (Paquistão), apresentam níveis que variam até 20 vezes maiores em relação
aos valores médios da Europa. Isso pode ser explicado pela utilização da queima de
carvão como principal fonte para geração de energia. De acordo com Meire, et al.
(2007), de 6 a 7 pessoas entre 100.000 podem morrer de câncer em função da
exposição ao B[a]P no ar em concentrações médias em torno de 0,75 ng/m 3 , o que
pode representar uma estimativa em torno de 720 casos extra de câncer em uma
população de 11 milhões de pessoas.
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2.2.4.1 Legislações

O B[a]P é considerado um poluente prioritário pela US-EPA, pelo seu
potencial carcinogênico e mutagênico. A US-EPA determina que para água potável
uma concentração máxima do contaminante para B[a]P é de 0,2 µg L-1. No Brasil
também há uma preocupação, de modo que, as legislações que regulamentam as
concentrações de B[a]P são bem rígidas (Almeida, 2010).
O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), têm suas próprias
determinações referente aos HPAs. Conforme Resolução CONAMA Nº 420/2009, o
limite de prevenção para de B[a]P é de 0,052 mg kg-1 de peso seco de solo, o limite
para intervenção para área residencial é de 1,5 mg kg-1 de peso seco de solo de
intervenção na área industrial é de 3,5 mg kg-1 de peso seco de solo. Valores para
água subterrânea é de 0,7 µg L -1. A partir desses valores, a área é considerada
contaminada, indicando a necessidade de ação remediadora (CONAMA, 2013).
A CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São
Paulo), na publicação de 2005, o limite de prevenção para de b[a]p é de 0,4 mg kg -1
de peso seco de solo, o limite para intervenção para área residencial é de 1,5 mg kg 1

de peso seco de solo e para intervenção na área industrial é de 3,5 mg kg -1 de

peso seco de solo (Cetesb, 2013).

2.3 BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO

A biorremediação é uma das tecnologias mais promissoras para remediar
HPAs em locais contaminados, isso é devido ao seu custo relativamente baixo e
apresenta uma maior eficiência na remoção dos contaminantes do que técnicas
físicas e químicas (como incineração e lavagem do solo). Esta biotecnologia vem
sendo utilizada em diversos países há vários anos, consistindo na utilização de
processo ou atividade microbiológica para transformar os contaminantes em
substâncias inertes (Jacques, 2005; Mao, et al., 2012).
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O processo de biorremediação consiste na aplicação de microrganismos vivos
para tratamento de um ambiente contaminado visando reduzir a concentração dos
poluentes. Segundo Mesquita (2004), esta técnica tem sido utilizada há vários
séculos, desde 1940. Esse processo é utilizado como degradação de contaminantes
orgânicos em indústrias de petróleo para tratar os resíduos obtidos no processo de
refino. O uso desta técnica já está regulamentada conforme a resolução nº 314 do
CONAMA, que visa disciplinar o registro de produtos a fim de biorremediar solos
contaminados por vazamentos de petróleo e seus derivados (CONAMA, 2010).
A figura a seguir mostra um esquema simplificado da ação dos
microrganismos em processos de biorremediação.
Figura 4: Esquema da ação dos microrganismos em processos de biorremediação

Fonte: Andrade et al., 2010

Segundo Andrade, et al. (2010), a ação dos microrganismos pode
desenvolver a capacidade de degradação de contaminantes após longo período de
exposição. Os microrganismos, por sua vez conseguem se adaptar em
concentrações baixas de contaminantes e ficam localizados na parte externa à
pluma de contaminação. Os compostos orgânicos são metabolizados por
fermentação, respiração ou co-metabolismo. Na maioria dos casos, a subsuperfície
é carente de oxigênio e hidrogênio, impedindo assim que os microrganismos se
reproduzam e degradem o contaminante alvo.
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A biorremediação pode ser classificada como ex situ ou in situ. O processo ex
situ se caracteriza quando o material contaminado necessita ser removido para a
realização do tratamento fora do local poluído. Já o processo in situ, o tratamento
ocorre no próprio ambiente onde ocorreu a contaminação, não sendo recomendada
a remoção do solo a fim de evitar maior impacto (Silva, 2009).
A caracterização física, química e microbiológica da área contaminada e do
contaminante são fatores fundamentais para a escolha do melhor processo de
biorremediação do solo. Em processos in situ há necessidade de bioestimulação dos
microrganismos com a introdução de nutrientes, ventilação e temperatura,
estimulando o crescimento microbiano. Em tratamentos ex situ a biorremediação do
solo pode ser realizada pela biaumentação, desde que sejam realizados estudos
prévios visando selecionar os microrganismos que mostrem a capacidade de tolerar
e degradar os poluentes químicos presentes no solo (Mao et al., 2012).

2.3.1 Mecanismo de reação da degradação frente à ação dos microrganismos

A quebra das cadeias pela ação dos microrganismos aeróbicos inicia com a
oxidação do HPA, cujos produtos originados são os cis-dihidrodiols. Após este
processo, os cis-dihidrodiols sofre uma diodrogenase, resultando na formação de
catecols. A abertura do anel catecol ocorre à catalisação da adição do oxigênio
molecular ao anel, ocasionando a abertura que pode ocorrer sob a forma orto ou
meta (Moreira, et al., 2007; Tonini, et al., 2010). A figura 5 apresenta o esquema
deste mecanismo para o benzeno:
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Figura 5: Mecanismo do processo de degradação do benzeno pela ação microbiana aeróbica

Fonte: Moreira, et al., 2007

Dando sequência ao processo, a forma oxidada via orto ou intradiol, envolve a
clivagem dos dois grupos hidroxilas, que a partir da di-oxigenases intradiol, que
possuem como cofator o Fe3+, produzem o ácido cis-cis-mucônico. Enquanto, a
forma oxidada via meta ou extradiol, as di-oxigenases dependem do Fe2+,
produzindo o semialdeído 2-hidroximucônico e podem ser subdivididas em proximais
e distais, para caracterizar a posição da clivagem do anel em relação ao radical
(Moreira, et al., 2007; Tonini, et al., 2010).
Os produtos resultantes da abertura do anel é convertida em produtos que
entram no cliclo de Krebs, produzindo ácido pirúvico, ácido succínico, ácido
fumárico, ácido acético e aldeídos, compostos então utilizados por microrganismos
na síntese de constituintes celulares e produção de energia, em conjunto com CO 2 e
água.
Existem poucos estudos com informações detalhadas ao processo da quebra
de hidrocarbonetos aromáticos pela ação de microrganismos anaeróbicos devido a
mudanças rápidas em processos enzimáticos. Pela falta de informações, questionase que para HPAs com mais de três anéis aromáticos, este HPA serviria como
substrato para seu crescimento ou se os mesmo são parcialmente oxidados através
de co-metabolismo com outros substratos (Foght, 2008).
O catabolismo anaeróbico para o benzeno é baseado em caminhos
periféricos convergindo para uma via central, formando intermediários aromáticos,
normalmente benzoel-CoA. Ocorre então, a abertura deste anel intermediário,
convertendo em 3-hidroxipimelil-CoA, que por sua vez, sofre a ação de uma
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desidrogenase, formando o predominantemente o acetil- CoA. A enzima glutaril-CoA
produz crotonil-CoA, que libera CO2. Segue-se então a transformação do crotonilCoA em acetil-CoA, que é oxidado, normalmente via ciclo do ácido cítrico (Tonini, et
al., 2010).

2.3.2 Fatores ambientais que influenciam a biorremediação

A biorremediação pode ser limitada se as condições do solo não favorecerem
a sobrevivência e atividade microbiana. Além disso, o fator mais crítico quanto
atividade dos microrganismos é quanto à disponibilidade de água. O teor de água no
solo está relacionado à disponibilidade de oxigênio e, consequentemente, com a
atividade de microrganismos aeróbicos que são os principais responsáveis pela
degradação dos HPAs (Jacques et al., 2007).
A

temperatura

ideal

para

que

os

microrganismos

metabolizem os

contaminantes fica na faixa de 25ºC e 35ºC, sendo que em temperaturas inferiores
ou superiores a estas poderá haver prejuízos para o processo. O pH do solo
também afetará diretamente a atividade microbiana, isso se dá pelo efeito dos íon H +
na permeabilidade celular e na atividade enzimática. A faixa ideal de pH para os
microrganismos terem uma atividade máxima está entre 6,5 e 8,5. Se houver uma
diminuição do pH, por exemplo, devido à função dos subprodutos ácidos gerados no
processo, sugere-se que se faça uma correção imediata no pH do solo (Andrade, et
al., 2010).
Jacques et al. (2010), recomendam a adição de nutrientes, porém deve ser
realizada de forma criteriosa, evitando adições desnecessárias. Estes nutrientes
poderiam influenciar na degradação de HPAs, pois desempenham funções celulares
que estão diretamente relacionadas ao metabolismo, assim como a participação na
estrutura de enzimas que realizam a degradação destes compostos nas células
microbianas, cita-se a utilização de nutrientes como o ferro e enxofre.
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2.4 MICROBIOLOGIA DO SOLO

Os microrganismos tem um papel fundamental no funcionamento e na
sustentabilidade de um ecossistema, promovendo a decomposição de resíduos, a
mineralização e a absorção de determinados nutrientes pelas plantas, melhorando
sua nutrição. Por outro lado, as plantas são fontes de carbono no solo que estimula
a atividade microbiana, promovendo a agregação do solo, que mais bem
estruturado, retém água e oxigênio, favorecendo o desenvolvimento de plantas e
microrganismos (Matos, 2006).
Segundo Carvalho (2011), o solo apresenta características morfológicas que
são muito importantes para seu estudo. A decomposição de resíduos de plantas e
animais geram matéria orgânica e compostos inorgânicos, que por sua vez, exercem
um papel importante na química do solo. Apesar de compor menos de 5% na
maioria dos solos, a matéria orgânica apresenta uma alta capacidade de interagir
com outros componentes.

2.4.1 Microrganismos degradadores de HPAs

Os microrganismos utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono e
energia para seu crescimento e, segundo Jaques (2005), isso é devido ao grande
número de enzimas envolvidas no processo de degradação. Entretanto, a maioria
dos microrganismos não possuem a capacidade de degradar os HPAs, justificando
assim, a necessidade de isolamento e seleção dos microrganismos degradadores.
Desde a década de 1950, vêm sido isoladas bactérias com a capacidade de
degradação destes compostos, são elas: Pseudonomas, Aeromonas, Beijerinckia,
Flavobacterium,

Nocardia,

Corynebacterium,

Shingomonas,

Mycobacterium,

Stenotrophomonas, Paracoccus, Burkholderia, Microbacterium, Gordonia, Baccillus,
dentre outros e vários fungos dos gêneros Cunnighamella, Phanerochaete,
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Fusarium, Candida, Penicillium, Pleorotus, Trametes, Aspergillus, Bjerkandera,
Chrysosporium e outros.
Com estudos aprofundados (Ruberto, et al., 2006; Mao, et al., 2012;
Mohandass, et al. 2012) nos últimos anos tem se dado atenção à obtenção de
consórcios microbianos, comparado às culturas puras. Esses têm-se mostrado mais
eficientes na degradação destes compostos com maior efetividade na utilização dos
HPAs como fonte de carbono, podendo mineralizar completamente estes compostos
por sua complementaridade metabólica, transformando assim os HPAs em CO 2 e
água, através da ação de mais um microrganismo. Neste trabalho, avaliamos a
bactéria Pseudonomas aeruginosa e os fungos Aspergillus flavus, Candida albicans
e Fusarium sp.

2.4.1.1 Taxonomia da bactéria Pseudonomas aeruginosa

Segundo Pelczar, et. al (1980), a taxonomia é definida como o sinônimo de
sistemática, ou seja, é pertinente à classificação de organismos arranjados em
grupos ou categorias.
Segundo Coelho (2006), a bactéria Pseudonomas aeruginosa é uma bactéria
móvel, em forma de bastonete, medindo cerca de 0,6 x 2,0 mm. É classificada como
Gram-negativas, aeróbia e ocorre como bactéria isolada, em pares, e em certas
ocasiões, em cadeias curtas. É encontrada em diversos ambientes, principalmente
no solo e água, ou ainda associada a plantas e animais. A figura 6 a seguir
apresenta uma visão microscópica da bactéria Pseudonomas:
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Figura 6: Visão microscópica da bactéria Pseudonomas aeruginosa

Fonte: Bioquell microbiology, 2013

Dentre suas principais características morfológicas destaca-se a produção de
pigmentos, sobretudo a piocianina, de cor azulada. Algumas amostras podem
apresentar colônias de cor avermelhada ou negra, devido à síntese de piorrubina ou
piomelanina,respectivamente. Outro pigmento que pode ser produzido é a
pioverdina, de fácil difusão em meios sólidos, e responsável pela cor esverdeada
que o meio adquire durante o crescimento desta bactéria (Coutinho, 2008).
Em seres humanos causa infecções imunocomprometidos, como pacientes
com AIDS, câncer, vítimas de queimaduras e portadores de fibrose cística. Devido a
sua característica de resistência natural, existe um número grande de antibióticos e
antisépticos, sendo ela uma das responsáveis pelas infecções hospitalares. Este
comportamento de alta resistência está associada devido à baixa permeabilidade da
membrana externa e aos sistemas de efluxo multidrogas (Siqueira, 2002).
Um aspecto importante da bactéria Pseudomonas aeruginosa é a grande
capacidade de formação de biofilmes, principalmente, em encanamentos. Quando
isso ocorre, é necessária à realização da desinfecção, podendo ocorrer à
contaminação da água pela bactéria.

2.4.1.2 Taxonomia dos fungos Aspergillus flavus, Candida albicans e Fusarium sp.

O fungo Aspergillus flavus foi catalogado em 1729 pelo padre italiano e
biólogo Pietro Antonio Micheli, a partir da visualização do fungo no microscópio,
Micheli lembrou-se da forma de um aspergillum (borrifador de água santa). Estas
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espécies são aeróbicas e encontradas em ambientes ricos em oxigênio, onde
geralmente crescem na superfície onde vivem (Caixeta, 2010).
A espécie flavus mais comumente implica na contaminação de produtos
agrícolas em diferentes fases, como pré-colheita, colheita, processamento e
manuseio. Desenvolve-se em grãos de amendoim, soja, castanha e outras plantas
em regiões com climas tropicais e subtropicais. Produz a substância carcinogênica
aflatoxina, também utilizada na produção do antibiótico flavicina. A figura 7 a seguir
apresenta a visão microscópica do fungo Aspergillus flavus:
Figura 7: Visão microscópica do fungo Aspergillus flavus

Fonte: Bioquell microbiology, 2013

Dentre
macroscópicas

suas
como

características
distintos

morfológicas,

tons

de

verde,

destacam-se
amarelo,

características

branco

e

preto.

Microscopicamente são observadas cabeças hemisféricas e esporos rugosos.
É responsável por infecções como a aspergilose provocando alergias
respiratórias, assim como reações de hipersensibilidade (aspergilose alérgica) até
formas pulmonares e cerebrais (aspergiloma ou bola fúngica).
É um excelente produtor de enzimas de interesse alimentício, utilizadas para
clarificação de sucos de frutas, amilases para fabricação de xaropes e a produção
de ácido cítrico (Caixeta, 2010).
Em 1936, Negroni descreve sua primeira observação quanto à variação da
morfologia de lisa-rugosa na colônia de Candida albicans. Em 1968, BrownThomsen estudou características variáveis importantes nas colônias desta espécie,
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padronizou condições fisiológicas e descreveu diferentes aspectos morfológicos
(Herculano, 2006).
Candida albicans é uma levedura com notável índice de variação fenotípica e
genotípica, dando origem a biotivos diversos. São organismos comumente
encontrados na cavidade oral de indivíduos saudáveis ou doentes. A região mais
freqüentemente afetada é o dorso da língua, também pode ser encontrada na
bochecha, gengiva, palato, bolsas periodontais e lesões refratárias. A figura 8 a
seguir apresenta a visão microscópica desta espécie:
Figura 8: Visão microscópica do fungo Candida albicans

Fonte: Bioquell microbiology, 2013

Em características morfológicas, as colônias se apresentam cremosas de
coloração branca ou bege. Para observação de estruturas microscópicas as
leveduras devem ser cultivadas em meios como o agar fubá e o agar batata. Como
um microrganismo polimórfico, esta espécie pode formar células esféricas e produzir
filamentos os quais podem se desenvolverem pseudo-hifas ou hifas verdadeiras
(Herculano, 2006).
A virulência e patogenicidade da Candida albicans estão ligadas a diversos
fatores, sendo a formação de hifas, a estrutura da sua superfície celular que, durante
o contacto com células do hospedeiro, se adapta, (determinante para uma eficaz
adesão e penetração), alterações fenotípicas (transição espontânea entre a forma
típica de levedura, branca e circular, e uma forma opaca, em forma de pequenos
bastões) e produção de enzimas extracelulares hidrolíticas os mais estudados ao
longo dos últimos anos (Mayer, et. al 2013).
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A identificação de espécies de Fusarium sp. é baseada na morfologia dos
macro e microconídios, conidióforos, clamidosporos e na disposição dos conídios no
conidióforo. As características morfológicas sofrem influência do ambiente e das
condições nutricionais do substrato. Especialistas no gênero utilizam meios de
cultura e condições padronizadas para identificação (Sousa, 2010).
Segundo o mesmo autor, a presença das espécies de Fusarium sp. Estão
associadas a várias espécies de plantas, no Brasil, como: abacate, abacaxi, alface,
algodão, alho, bananeira, angico, arroz, dendê, manga, milho, quibo, uva, trigo, soja
e ervilha. Algumas espécies de Fusarium sp., produzem esporodóquios, são
patógenos de humanos, insetos, plantas e são abundantes no ar e no solo. A figura
9 a seguir apresenta a visão microscópica do fungo:
Figura 9: Visão microscópica do fungo Fusarium sp.

Fonte: Bioquell microbiology, 2013

É fácil identificar os isolados do gênero devido à sua característica. No
entanto a variabilidade enorme no tamanho dos conídios microconídios e
macroconídios, torna difícil para a especiação. Espécies de Fusarium sp. incluem
importantes fitopatógenos, causadores de murchas, podridões, morte de plântulas,
aborto de flores, podridões de armazenamento e outras doenças. De ocorrência
cosmopolita, freqüentemente estão associados com sementes. Algumas espécies
são produtoras de importantes micotoxinas (Martins, 2005).
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2.5 MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO

Para determinação da biorremediação, são necessárias análises que
comprovem a atividade microbiológica e/ou a quantificação do contaminante.
Jaques (2005) em sua pesquisa teve como objetivo isolar, identificar,
caracterizar microrganismos degradadores e

mineralizadores de antraceno,

fenantreno e pireno (outros HPAs listados pela US-EPA), assim como avaliar fatores
físico-químicos para uma biorremediação. Utilizou uma contaminação laboratorial,
porém incubou neste solo contaminado, um solo de landfarming (com diversas
espécies

de

petroquímicos,

microrganismos)
objetivando

degradores destes HPAs.

uma

utilizado
posterior

para

biorremediação

identificação

de

resíduos

dos microrganismos

Em seu estudo, comprovou uma degradação de

antraceno, fenantreno e pireno de 48, 67 e 22% respectivamente, analisados por
cromatografia gasosa. A mineralização foi avaliada via respirometria, obtendo mais
de 78%. A fim de identificar e caracterizar os microrganismos, utilizou
sequenciamento do gene via RNAr.
Em estudo mais recente, desenvolvido por Mao, et. al. (2012), foi utilizado um
solo contaminado pelos 16 HPAs listados na US-EPA retirado de uma área industrial
da China. Os microrganismos foram enriquecidos por 6 meses em um agitador
rotativo no escuro à 28°C. A biorremediação foi comprovada pela análise de
sequenciamento do gene RNAr, análise em cadeia da polimerose via PCR e pela
análise de grupos de bactérias dominantes por DGGE. Neste estudo foi obtido uma
degradação de 20,2% com adição de 10% do consórcio bacteriano e de 35,8% com
a adição de 20% do mesmo consórcio. Teve como objetivo avaliar o comportamento
da biorremediação com estes consórcios, ou seja, mistura de mais de uma espécie
bacteriana. Estes autores concluiram que o processo com consórcios é muito
promissor para biorremediação destacando as espécies: Mesorhizobium sp.,
Alcaligenes sp. e Bacillus sp.
Em estudo focado para B[a]P, Mohandass e colaboradores (2012), avaliaram
um consórcio bacteriano com capacidade de utilizar o carbono orgânico deste

39

contaminante como fonte de energia e avaliar a degradação do mesmo. O solo foi
recolhido de uma área industrial petroquímica na Índia e incubado com um substrato
enriquecido com os microrganismos, identificados por PCR. Este estudo destacou os
microrganismos Bacillus Cereus e Bacillus Vereti como favoráveis a um processo de
biorremediação para B[a]P. Neste estudo foi obtida uma degradação de 58,98% do
contaminante, avaliada via GC-MS.

2.5.1 Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS)

A cromatografia gasosa foi introduzida em 1952 por James e Martin, mas os
primeiros relatos utilizando a cromatografia gasosa acoplada com massas foi de
Gohlke em 1959, sendo hoje uma técnica muito difundida (Souza, 2008).
A cromatografia gasosa acoplada à espectroscopia de massas, que utiliza a
sigla em inglês GC-MS (gas chromatography – mass spectrometry), é uma técnica
com alto poder de resolução, sendo capaz de separar dezenas de substâncias em
uma

mesma

análise,

tornando-se

uma

excelente

técnica

quantitativa.

O

acoplamento de um cromatógrafo com o espectrômetro de massas combina as
vantagens da cromatografia (alta seletividade e eficiência de separação) com as
vantagens da espectrometria de massas (obtenção de informação estrutural, massa
molar e aumento adicional da seletividade) (Chiaradia, et al, 2008).
A cromatografia é um método físico de separação, no qual os componentes a
serem separados são distribuídos entre duas fases: a fase estacionária, e a fase
móvel. A fase móvel é responsável por carregar a amostra, que logo será
previamente vaporizada no injetor pela coluna que é a fase estacionária (Pereira,
2012).
Os gases de arraste, utilizados como fase móvel, frequentemente são o hélio,
hidrogênio, nitrogênio ou argônio, que obrigatoriamente devem ter alta pureza para
não interagir com a fase estacionária e ser compatível com o detector, assim como
não interagir na análise.
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Segundo Souza (2011), a introdução da amostra se dá através da injeção e o
volume desta amostra é variável em função do tipo e dimensões da coluna,
juntamente com a sensibilidade do detector. A coluna cromatográfica é localizada no
forno e possui temperatura controlada, podendo permanecer constante ou
aumentada linearmente. Com o acréscimo da temperatura, os componentes com
maior ponto de ebulição e afinidade com a fase estacionária são liberados, atingindo
a detecção em diferentes tempos de retenção e, consequentemente, cromatogramas
são obtidos.
Segundo o mesmo autor, após este processo, o analito passa para a segunda
técnica analítica. Podemos destacar dentro da espectroscopia de massas três
principais componentes: o analisador de massas, a fonte de íons e o sistema de
aquisição de dados (detector). O princípio desta técnica consiste na produção de
íons na fase gasosa, sendo detectados de acordo com a relação massa-carga (m/z).
O resultado é dado em um gráfico onde a abundância relativa dos íons gerados em
função da relação m/z (Souza, 2008).
Os métodos de ionização mais empregados em GC-MS são: Ionização por
impacto de elétrons ("electron ionization") - IE e a ionização química ("chemical
ionization") – IQ. Na IE o analito de interesse, em fase gasosa, é bombardeado com
elétrons de alta energia. As moléculas do analito absorvem esta energia
desencadeando vários processos, dentre os quais o mais simples é aquele em que o
analito é ionizado pela remoção de um único elétron (M +). Já na IQ, o princípio desta
técnica é aumentar a produção do íon molecular e reduzir as fragmentações
associadas à ionização por elétrons. As moléculas do analito, em fase gasosa, são
introduzidas na câmara de ionização do espectrômetro de massas, que contém um
gás reagente. Esta mistura (moléculas do analito + gás reagente) é bombardeada
com elétrons, assim como na IE. Mas, como o gás reagente está em excesso em
relação ao analito, ele é ionizado quase que exclusivamente e passam a ocorrer
reações entre os íons em fase gasosa do gás reagente e as moléculas neutras do
analito, dando origem aos íons pseudo-moleculares do analito [M+H]+. Por este
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processo ser relativamente de baixa energia, quase não é observada fragmentação
(Pereira, 2012).
Para que os compostos sejam ionizados por meio dos processos descritos
acima (IE e IQ), eles devem ser voláteis e termicamente estáveis nas temperaturas
elevadas empregadas durante o processo de separação cromatográfica. Esta
característica são as mesmas necessárias para que seja aplicada a técnica de GCMS (Chiaradia, 2008).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS E REAGENTES

O solo utilizado neste projeto foi proveniente do Instituto de Agronomia da
UFRGS, o mesmo é classificado como solo inerte, ou seja, sem a presença de
contaminante e um pH regulado (6,5 - 7,0). O contaminante B[a]P foi adquirido da
empresa SIGMA – Aldrich Brasil Ltda com ˃ 96% - alta pureza para cromatografia.
A bactéria Pseudomonas aeruginosa e os fungos Candida albicans,
Aspergillus flavus e Fusarium sp. foram cedidas pelo Centro de Microbiologia da
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA. Para
incubação das bactérias no solo foi utilizado eppendorf de 1mL, micropipetadores
automáticos (0,01-10mL), placas de Petri, microtubos, cápsulas de porcelana, estufa
de Cultura Tecnal, modelo TE 392/1, bico de bunsen, autoclave Vertical Phoenix,
alça de platina, contador de colônias mecânico Phoenix CP 600, balão de fundo
redondo de 50mL, PCA (meio de cultura em placa), agar batata dextrose e água
peptonada.
Para as análises cromatográficas e processo de extração do composto B[a]P
foi utilizada uma lavadora ultrassônica Unique, rotavapor Tecnal, vials 1 mL,
cromatógrafo gasoso acoplado a espectroscopia de massas da Shimadzu modelo
GC-MS – QP2010S. Foram utilizadas água deionizada e destilada, benzo[a]pireno –
D12 utilizado como padrão interno adquirido da empresa SIGMA – Aldrich Brasil
Ltda com 98 atm %. O solvente utilizado para o cromatógrafo foi o diclorometano
(SIGMA – Aldrich Brasil Ltda; HPLC > 99,9%) e acetona (Honeywell – Burdick &
Jackson, HPLC = 99,98%) para análises cromatográficas e contaminação do solo
(solução).
As análises microbiológicas e quantificações foram realizadas no Laboratório
de

Processamento

Mineral

–

LAPROM/UFRGS.

A

quantificação

final

do

benzo[a]pireno no solo para comparação dos resultados (via externa) foi realizada
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na empresa Bioensaios, localizada em Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Esta
empresa realiza análises e estudos de água, solos, sedimentos, resíduos, alimentos
e meio ambiente. Possui todas as acreditações e habilitações no ramo analítico

3.2 METODOLOGIA

A primeira etapa consistiu no desenvolvimento analítico, ou seja, uma
otimização das metodologias a serem aplicadas, objetivando avaliar os resultados a
partir de testes no equipamento. A segunda etapa consistiu na preparação das
amostras. Nesta etapa foi realizado o peneiramento do solo, preparação e
identificação nos frascos. A terceira etapa foi realizada a contaminação do solo com
a solução de B[a]P previamente preparada. Posteriormente, na quarta etapa, foi
realizada a quantificação inicial destas amostras. A quinta etapa consistiu na
inoculação e incubação dos microrganismos, com todo o seu monitoramento de
temperatura e crescimento a cada sete dias. E por fim, a sexta etapa, consistiu na
quantificação final das amostras, onde foram comparadas as concentrações iniciais
com as finais comprovando assim a biorremediação.
O fluxograma a seguir apresentado na figura 10 ilustra estas etapas de forma
simplificada:
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Figura 10: Fluxograma das etapas da metodologia

Otimização metodologia
analítica (GC-MS)

Preparação das amostras

Contaminação laboratorial

Quantificação Inicial

Inoculação, incubação e
monitoramento microbiano

Quantificação Final Biorremediação
Fonte: Autoria própria, 2013

3.2.1 Otimização da metodologia analítica (GC-MS)

A otimização da metodologia analítica foi desenvolvida a fim de avaliarmos a
eficiência da metodologia e as condições dos equipamentos. Nesta etapa foram
realizadas análises de metodologias de contaminação do solo, metodologia de
quantificação do B[a]P, assim como a extração do mesmo via ultrassom e rotavapor
com o solvente diclorometano (DCM).
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3.2.1.1 Preparação dos padrões

A preparação dos padrões foi realizada para testes de quantificação no
equipamento GC-MS utilizando concentrações conhecidas. Para o Padrão 1, pesouse 0,0047 g de B[a]P (SIGMA – Aldrich Brasil Ltda com ˃ 96%), dissolveu-se em um
balão volumétrico de 10 mL em diclorometano (DCM) e a partir da equação usual
para concentrações (m x 1000/ V) x ( pureza/ 100) obteve-se a concentração 451 mg
L-1. Para o Padrão 2, foi preparado da mesma forma, porém pesou-se 0,00330g do
contaminante, que no final obteve-se uma concentração de 316 mg L-1.

3.2.1.2 Teste de quantificação do B[a]P utilizando GC-MS via contra-padrão

O objetivo desta otimização foi avaliar a possibilidade da quantificação do
B[a]P via metodologia contra-padrão. A quantificação do B[a]P foi realizada via
análise das áreas dos picos dos cromatogramas, ou seja, comparação da área do
pico do Padrão 1 com a área do pico do Padrão 2. Com as concentrações
previamente conhecidas tornou-se possível a confirmação dos parâmetros.
Esta metodologia conhecida como contra-padrão é muito utilizada em
grandes indústrias, como por exemplo, a Braskem, por ter uma resposta imediata e
uma otimização do tempo, principalmente em análises sem amostrador automático.
A correlação da área do pico é relacionada ao “Padrão Referência”, o padrão
com concentração conhecida. A partir de uma regra de três, baseada na média dos
resultados obtidos do Padrão Referência é possível calcular a concentração da
amostra em questão.
A confirmação da eficiência desta metodologia foi realizada através da
aplicação em dois testes. O primeiro teste consistiu na aplicação considerado o
Padrão 2 como o Padrão Referência, aplicando regra ao Padrão 1. No segundo
momento, foi aplicado o inverso, o Padrão 1 como Padrão Referência sob o Padrão
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2. Como os padrões para aplicação tinham suas concentrações conhecidas, foi
possível avaliar com a aplicação desta metodologia, se a concentração obtida foi
próxima da concentração real preparada.
Para média das áreas do pico dos Padrões Referência e dos padrões de
aplicação, foi calculado a partir de injeções em triplicata de cada um.

3.2.1.3 Condições do instrumento

As condições do instrumento utilizado nesta pesquisa fazem parte da
metodologia de quantificação. As condições que foram inseridas no software do
instrumento para detecção do B[a]P, são apresentadas na Tabela 2:
Tabela 2: Condições GC-MS

GC
Temperatura injeção
Modo de injeção
Volume de injeção

200°C
Splitless
1µL

COLUNA
Temperatura forno
Pressão coluna
Descrição
Comprimento
Espessura
MS

150°C
84 Kpa
Rtx - 5MS
30m
0,25mm

Temperatura fonte de íon
Temperatura interface
Técnica de monitoramento
Início m/z
Fim m/z

200°C
315°C
SCAN
200
300
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3.2.1.4 Avaliação da metodologia de extração do B[a]P para análise via GC-MS

Existem diversas técnicas de extração por solvente na extração de HPA em
solo e em sedimentos. Os mais utilizados são via soxhlet, ultra-som e agitação
mecânica. Cada técnica tem suas vantagens e desvantagens, fazendo com que a
escolha seja dada em função do custo, facilidade na operação, consumo de tempo e
material também devem ser analisados (Cavalvante, 2007).
Para avaliação desta metodologia, o solo foi contaminado com o padrão de
B[a]P, em uma única via de teste. Pesou-se 10 g de solo e adicionou-se 2 mL da
solução do contaminante. Levou-se para a estufa por 3h em 50 ºC em repouso por
24h.
Após o processo de contaminação, realizou-se a extração, seguindo a
metodologia de acordo com estudos desenvolvidos por Cavalcante (2007). Neste
caso, adicionou-se 50 mL da solução 1:1 Diclorometano/Acetona e foi realizada a
extração no ultrassom em quatro tempos de 10 minutos, com intervalo de 5 minutos
de repouso. No último intervalo, foi realizada uma filtração em papel filtro e levado a
um evaporador rotativo, com temperatura de 50ºC até completa secagem. O analito
foi reconstituído por 1 mL de solvente e colocado em um vial para posterior análise
no cromatógrafo.

3.2.2 Preparo das amostras de solo

A preparação das amostras consistiu primeiramente na limpeza dos frascos e
na pesagem do solo. Todos os frascos foram lavados com água, sabão e água
deionizada, logo após foi adicionado o solvente acetona grau HPLC em toda a
vidraria, seguidos de secagem em estufa por 3h com temperatura de 100 ºC. Em
cada frasco foi pesado aproximadamente 55 g do solo inerte. Um esquema desta
metodologia é apresentada na figura 11:

48

Figura 11: Esquema da metodologia do preparo das amostras

24 amostras

G1

G2

G3

Via 1

Via 1

Via 1

Via 2

Via 2

Via 2

Via 3

Via 3

Via 3

Via 4

Via 4

Via 4

28° dia de incubação

Via 5

Via 5

Via 5

35° dia de incubação

Via 6

Via 6

Via 6

Via 7

Via 7

Via 7

Via 8

Via 8

Via 8

7° dia de incubação
14° dia de incubação
21° dia de incubação

42° dia de incubação
Quantificação
Branco
Fonte: Autoria própria, 2013

Ao total foram vinte e quatro amostras, estas foram divididas em três grupos:
G1 – Grupo 1, G2 – Grupo 2 e G3 – Grupo 3. Para cada grupo foram utilizadas oito
vias, da via 1 a via 6, conforme períodos de incubação dos microrganismos
indicados no esquema, foi analisado o crescimento microbiano, ou seja, toda via 1
foi retirada após o sétimo dia de incubação para análise do crescimento microbiano
e assim ocorreu sucessivamente a cada sete dias. A via 7 foi para análises
cromatográficas, análise inicial antes da incubação dos microrganismos e análise
final, após a incubação. A última e via 8, foi o branco, uma amostra onde não foi
adicionado o contaminante, somente a bactéria e os fungos, para posterior avaliação
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do comportamento microbiano pelas curvas do crescimento. Este procedimento foi
realizado em triplicata, ou seja, o que foi feito no G1, foi repetido no G2 e G3 para
garantir a eficiência do método.
Cada um dos 24 frascos foram identificados, para estas identificações foi
utilizada a letra “G”, correspondente ao grupo e o “A” correspondente a amostra, a
Tabela 3 irá apresentar as identificações dos frascos:
Tabela 3: Identificação dos frascos

Frasco

Identificação

Frasco

Identificação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

G1 A1
G1 A2
G1 A3
G1 A4
G1 A5
G1 A6
G1 A7
G1 A8
G2 A1
G2 A2
G2 A3
G2 A4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

G2 A5
G2 A6
G2 A7
G2 A8
G3 A1
G3 A2
G3 A3
G3 A4
G3 A5
G3 A6
G3 A7
G3 A8

Para a contaminação laboratorial foi preparada uma solução padrão com
concentração de 6,2 mg L-1 do contaminante B[a]P em diclorometano (DCM). A
escolha desta concentração foi baseada nas legislações do Brasil referente aos
limites para o B[a]P. Conforme anteriormente destacado, a resolução do CONAMA
Nº 420/2009 o limite para prevenção é de 0,052 mg L-1 e para investigação é de 3,5
mg L-1 e na Cetesb, a concentração máxima em solo deve ser de 1,5 mg L -1, ou seja,
valores acima destes citados necessita uma ação remediadora (CONAMA, Cetesb,
2013). Portanto, para ser considerado um solo contaminado, saturamos o solo com
uma concentração superior ao limite da legislação.
Para cada frasco, foi adicionado 10 mL desta solução e com um bastão de
vidro homogeinizou-se bem. Logo após, os frascos ficaram em banho maria por 30
minutos à 100ºC, seguido secagem em estufa por 3h à 100ºC para completa
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evaporação do solvente. É importante ressaltar que para as oitavas vias de cada
grupo (branco) não houve a contaminação.

3.2.3 Quantificação inicial das amostras contaminadas com B[a]P para
posterior processo de biorremediação

Para o procedimento de quantificação inicial, primeiramente foi injetado o
padrão da contaminação com concentração de 6,2 mg L -1 (cinco vezes), logo após a
contaminação foi realizada a extração conforme metodologia descrita no item
3.2.1.4, e injetado três vezes o analito extraído de cada grupo, ou seja, para cada
três extrações (Grupo 1, 2 e 3) da via 7, foi analisado a média de três injeções. A
figura 12 apresenta o esquema da metodologia de quantificação inicial utilizando a
via 7 e as letras G e V para representar “ grupo” e “via”, respectivamente:
Figura 12: Esquema da metodologia analítica (GC-MS)

Padrão – (média de 5 vias)

Quantificação Inicial

G1 V7

G2 V7

Extração 1 (3 vias)

G3 V7

Extração 2 (3 vias)

Extração 3 (3 vias)

Resultados: G1 V7 – V1, V2 e V3
G2 V7 – V1, V2 e V3
G3 V7 – V1, V2 e V3

Média das 9 vias = Concentração
inicial do contaminante no solo.
Fonte: Autoria própria, 2013
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A concentração final foi determinada conforme a correlação da área do pico
com os resultados obtidos com o padrão.

3.2.4 Estudos de biorremediação

Para melhor entendimento, esta etapa foi dividida para cada procedimento
realizado referente aos microrganismos.

3.2.4.1 Inoculação e Incubação dos microrganismos

A inoculação seguiu procedimento descrito pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) para exames microbiológicos e foi realizada na
Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, onde inoculação foi
pesado 2,8g de caldo de BHI (Brain Heart Infusion), adicionou-se 75 mL de água
deionizada em erlemeyer de 125 mL. Tampou-se com papel de alumínio juntamente
com papel pardo (Figura 13). Colocou-se na autoclave à 121ºC por 15 minutos.
Após, colocou-se uma aliquete de cada uma das colônias separadas em cada
erlemeyer, Pseudonomas aeruginosa, Aspergillus flavus, Candida albicans e
Fusarium sp. contendo os meios de cultura, fechou-se com uma camada de papel
alumínio e papel pardo, logo após foi levado para a estufa à 32ºC, ficando em
repouso por 3 dias.
Figura 13: Procedimento de inoculação dos microrganismos

Fonte: Autoria própria, 2013
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A incubação foi realizada no LAPROM – Laboratório de Processamento
Mineral da UFRGS, onde microrganismos foram utilizadas as espécies descritas
anteriormente. Em cada um dos dezoito frascos foi adicionado 800µL de solução
contendo o consórcio, que consiste na mistura dos microrganismos, neste caso,
200µL de cada solução contendo a espécie específica. Após, homogeinizou-se bem
de forma manual, levando à estufa em temperatura constante de 35°C por 50 dias.

3.2.4.2 Monitoramento do crescimento microbiano

O procedimento da contagem dos microrganismos foi realizado a cada sete
dias de incubação. A técnica utilizada foi “Pour Plate”, ou seja, contagem via placas.
Este método consiste em colocar um inóculo de uma cultura com quantidade
desconhecida de células em uma placa com meio de cultura. Contando as colônias
que cresceram após a incubação das placas, teremos o número de Unidades
Formadoras de Colônias por volume (UFCs/mL) da cultura avaliada.
Porém, como em geral, pretende-se contar as células de culturas de
crescimento denso, torna-se necessário fazer diluições do inóculo, a fim de que
apareça nas placas um número final de colônias entre trinta e trezentas, o que
facilitará a contagem e fornecerá uma aproximação mais exata da população
microbiana.
Neste caso, o método descrito pela Agência Nacional Vigilância Sanitária
(ANVISA) foi seguido, onde oi pesado aproximadamente 0,1g de solo em eppendorf.
Após iniciou-se a diluição de cada uma destas alíquotas com água peptonada
esterilizada, adicionando-se 100 μL na original. Procedeu-se diluição seriada até 103

. Em cada diluição, cada alíquota foi misturada, para melhor solubilização. Após

este processo, a solução das alíquotas foram transferidas para uma placa de Petri
com PCA (Plate Count Agar) esterilizado, para contagem das colônias das bactérias
e também foram colocadas em uma placa com ágar batata esterilizado para
contagem das colônias dos fungos, com pH neutralizado.
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As condições foram utilizadas de acordo com o Standard Methods for the
Examination of Water and Wasterwater (APHA, 1992): contagem padrão de
bactérias heterotróficas mesófilas a 35 °C por 48 h; Contagem de fungos
filamentosos e leveduras a 25 °C por 5 a 7 dias. Após este período as placas foram
levadas ao Contador de Colônias. A contagem foi feita apenas nas colônias que
possibilitaram a sua visualização macroscópica e que possuíam a caracterização
bem definida. A figura 14 representa uma das contagens realizadas, no décimo
quarto dia após a incubação, em PCA (colônias de bactérias) com a via
representante do grupo 3 (G3):
Figura 14: Ilustração UFC (Unidades Formadoras de Colônias) com PCA - 14° dia G3

Fonte: Autoria própria, 2013

Todos os procedimentos foram realizados da mesma forma em triplicata.
Todo material utilizado foi esterilizado previamente em autoclave por quinze minutos
na temperatura de 121°C. Todo procedimento foi feito em triplicata, ou seja, uma via
de cada grupo, tendo assim o valor exato mais próximo.

3.2.5 Quantificação final do solo contaminado com B[a]P após processo de
biorremediação

O procedimento de quantificação final do solo procedeu-se conforme
metodologia testada descrita no item 3.2.1 e aplicada também na quantificação
inicial. Entretanto, para determinar a eficiência da recuperação da extração, foi
utilizado um padrão interno (PI) denominado de B[a]P – D12, ou seja, no
cromatograma ele apresenta um tempo de retenção (TR) diferente do contaminante,
porém muito próximo, caracterizando outro íon (264), sendo que o B[a]P é 252, com
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isso facilita a detecção para uma posterior análise da concentração inicial e final
obtida após o processo.
Neste caso, primeiramente foi injetado o padrão interno (PI) com uma
concentração de 18,63 mg L-1 (quintuplicado). Após, foi realizada a extração
conforme metodologia descrita no item 3.2.1.4.

O esquema desta metodologia

segue da mesma forma apresentada na quantificação inicial, no item 3.2.4. O cálculo
da concentração final do B[a]P, foi obtido pela média dos nove resultados obtidos da
triplicata de cada extração.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Otimização da metodologia analítica GC-MS

Os resultados obtidos nesta etapa foram determinantes para esta pesquisa. A
partir destes testes foi possível avaliar a eficiência da metodologia analítica e
condições do equipamento. A seguir serão apresentados os resultados referentes a
metodologia de quantificação do HPA B[a]P, assim como a extração do mesmo para
posterior análise.

4.1.1 Teste de quantificação do B[a]P utilizando GC-MS via contra-padrão

Os valores destes resultados foram obtidos pelo GC-MS a partir dos
cromatogramas. Os valores calculados pelo sistema para cada área da amostra
injetada constam no APÊNDICE B. A tabela utilizada como cálculo pelas áreas do
pico consta no APÊNDICE A. A Tabela 4 apresenta as médias dos resultados
obtidos das concentrações baseadas na metodologia de contra-padrão:
Tabela 4: Resultado testes de quantificação via contra-padrão
-1

Teste
1
2

Padrão (mg L )
C Referência
316
451

-1

Padrão (mg L )
Aplicação
451
316

-1

Média Final (mg L )
453,33
317,62

Os resultados apresentados acima descrevem a média final obtida para as
concentrações via regra contra-padrão. No teste 1, foi aplicado a regra para o
Padrão 1 (451 mg L-1) sob referência o Padrão 2 (316 mg L-1). Foi considerado
somente uma concentração conhecida (padrão 2), a partir da média da área do pico
e sua concentração. Foi analisado qual resultado daria efetivamente para o Padrão 1
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se a concentração não fosse conhecida e obteve-se uma concentração de 453,33
mg L-1. Analisando este resultado, esta metodologia estaria bem próxima a
concentração real (451 mg L-1), caso não fosse possível determinar esta
concentração.
Um dado importante que deve ser levado em consideração é que em todas as
análises realizadas no GC-MS, as injeções foram feitas manualmente, ou seja,
quantitativamente é bem possível ter pequenas diferenças no resultado, como o
acima apresentado.
No teste 2, a aplicação ocorreu inversamente ao teste 1. O Padrão 1 sob
referência o Padrão 2, levando em consideração as médias das áreas dos picos
obtidas de 317,62 mg L-1. Foi avaliado novamente que aplicando esta metodologia,
estaria bem próxima a concentração real (316 mg L-1). A partir destes resultados
obtidos no GC-MS, concluiu-se que esta metodologia poderia ser aplicada para a
quantificação do B[a]P.

4.1.2 Avaliação da metodologia de extração do B[a]P para análise via GC-MS

Os resultados para a metodologia da extração do B[a]P foram considerados
satisfatórios. Para avaliar a eficiência da extração, foi analisado o resultado final da
recuperação do B[a]P, ou seja, quanto se recuperou o contaminante no final do
processo. Esta aplicação foi realizada em uma única amostra de teste, como
descrita no item 3.2.1.4. A tabela que apresenta os cálculos pelas áreas do pico
obtidas nos cromatogramas consta no APÊNDICE A.
A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos após a aplicação da metodologia:
Tabela 5: Resultados da eficiência da extração do B[a]P

[Referência]

Média [final obtida]
-1

Padrão 1 (mg L ) após extração (mg Kg-1)
451
341

Eficiência (%)
75,60
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A tabela acima apresenta a concentração do Padrão utilizado na
contaminação de teste (451 mg L-1) e a concentração final obtida após o processo
de extração descrito no item 3.2.1.4. A concentração final apresentada tem como
média 341 mg Kg-1. Este resultado representa uma eficiência do processo de
75,60%.
Avaliando este resultado da extração de HPA com Diclorometano/Acetona,
Cavalcante, et al. (2008) apresentou uma variação da eficiência de 33,9 a 89,9% em
processos de extração de HPAs. Helaleh et al. (2005) apresentou uma variação de
65,6 a 91,8% e Song, et al. (2002) apresentou em seu estudo uma variação entre
42,6 a 90,3%. Frente a estes resultados, o valor obtido nesta pesquisa (75,60%) foi
considerado satisfatório comparado aos estudos citados.

4.2 Quantificação inicial das amostras de solo contaminadas com B[a]P para
posterior processo de biorremediação

A tabela com as áreas do pico e seus respectivos cálculos encontram-se no
APÊNDICE A. A Tabela 6 apresenta os resultados finais da primeira quantificação
do solo anterior ao processo.
Tabela 6: Resultado quantificação inicial do solo

[padrão]

Média [final obtida]
-1

contaminação (mg L )
6,20

após extração (mg Kg -1)
3,74

Desvio Padrão (S)
0,63

A quantificação inicial foi realizada na sétima via dos três grupos (G1, G2 e
G3). Para cada grupo foram realizadas extrações separadas. A partir da
concentração do padrão de contaminação, obtivemos as concentrações referentes a
cada via, obtendo uma média total destas concentrações de 3,74 mg Kg-1.
Com este resultado, observou-se que de 6,2 mg L-1 da contaminação
laboratorial inicial, somente 3,74 mg Kg-1 foi adsorvido pelo solo após, ou seja, após
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o processo de extração e posterior análise via GC-MS. Com esta concentração
menor comparada a concentração inicial, ainda assim este solo é considerado pelas
legislações brasileiras um solo contaminado. Para futuras comparações, utilizaremos
este resultado como referência para correlações no final do processo.

4.3 Monitoramento do crescimento microbiano

As Tabelas 7 e 8 apresentam os resultados obtidos no monitoramento do
crescimento bacteriano e fúngico, respectivamente, durante o período dos estudos.
Tabela 7: Resultados do crescimento bacteriano
Dias de Incubação

Grupo 1

Grupo 2

7

9,00 x 10

3

14

3,23 x 10

5

21

2,51 x 105 2,61 x 105 2,73 x 105 2,12 x 105 1,90 x 105 1,70 x 105
5

Grupo 3

1,00 x 10

4

5,08 x 10

5

8,00 x 10

3

7,05 x 10

5

4

3,67 x 10

5

4

2,89 x 10

5

4

3,10 x 10

5

9,00 x 10

1,50 x 10

1,20 x 10

_

3,90 x 10

_

Média Grupos Média Branco

4

5,50 x 104 1,16 x 105 1,07 x 105 2,50 x 104 8,00 x 103 1,40 x 104

42

3,10 x 10

4

1,30 x 10

35

4

4,70 x 10

4

1,10 x 10

Branco 3

2,45 x 10

4

2,52 x 10

5

1,00 x 10

Branco 2

28

3

2,36 x 10

5

Branco 1

9,00 x 10

3

1,13 x 10

4

5,12 x 10

5

3,22 x 10

5

2,62 x 105

1,91 x 105

5

3,90 x 104

9,27 x 104

1,57 x 104

2,43 x 10
1,20 x 10

_

4

_

* Resultados em UFC/g

Tabela 8: Resultados do crescimento fúngico
Dias de Incubação

Grupo 1

7

5,00 x 10

3

8,00 x 10

3

9,00 x 10

3

14

3,80 x 10

4

8,90 x 10

4

1,15 x 10

4

21

8,40 x 10

4

7,00 x 10

4

7,50 x 10

4

28

4,90 x 10

4

2,80 x 10

4

6,20 x 10

4

35

2,30 x 104

2,10 x 104

1,80 x 104

3

3

3

42

5,00 x 10

Grupo 2

4,00 x 10

Grupo 3

4,00 x 10

Branco 1

Branco 2

5,00 x 10

3

5,00 x 10

3

7,00 x 10

3

7,33 x 10

3

5,67 x 10

3,10 x 10

4

5,00 x 10

4

9,20 x 10

3

4,62 x 10

4

3,01 x 104

4,90 x 10

4

6,10 x 10

4

6,90 x 10

4

8,00 x 10

4

5,97 x 10

2,00 x 10

4

1,00 x 10

3

1,50 x 10

4

4,63 x 10

4

1,20 x 104

_
_

_
_

Branco 3

Média Grupos Média Branco

_

2,07 x 104

_

4,33 x 10

3

* Resultados em UFC/g

Com base nestes resultados apresentados nas Tabelas 7 e 8, foi possível
criar uma curva do crescimento para a bactéria e para os fungos. As Figuras 15 e 16
apresentam as curvas do crescimento bacteriano e fúngico, respectivamente:

_
_

3

4
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Figura 15: Curva do crescimento bacteriano

Fonte: Autoria própria, 2013
Figura 16: Curva do crescimento fúngico

Fonte: Autoria própria, 2013

Observando

primeiramente

os

resultados

da

bactéria

Pseudonomas

aeruginosa apresentados na Tabela 7 e na Figura 15, foi possível verificar que a
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máxima do crescimento bacteriano ocorreu no 14° dia, a partir deste ponto iniciou o
decréscimo. No grupo sem a presença do B[a]P, foi observado que no 42° dia não
havia mais Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por grama nas placas.
Observando a curva da Figura 15, observou-se a diferença do comportamento
dos dois grupos. A curva referente ao grupo sem a presença do contaminante
começa de uma forma regular, porém após o 35° dia o decréscimo é repentino e
brusco, o que demonstrou que não havia mais a formação de colônias neste período
neste grupo.
Observando os resultados do grupo dos fungos (Candida albicans, Aspergillus
flavus e Fusarium sp.) apresentados na Tabela 8 e na Figura 16, foi possível
verificar que a máxima do crescimento fúngico ocorreu no 21° dia, decaindo no
período seguinte. O comportamento observado na bactéria foi semelhante
observado no grupo dos fungos em relação à presença do B[a]P. No grupo na
ausência do contaminante já no 35° dia não havia mais Unidades Formadoras de
Colônias (UFC) por grama nas placas, demonstrando uma maior dificuldade dos
fungos em relação ao tempo de vida.
Observando a curva apresentada na Figura 16 foi possível ver esta diferença,
onde até o 28° dia o comportamento é semelhante no crescimento, porém depois
deste período o decrescimento é repentino e brusco, assim como observado no
comportamento bacteriano, demonstrando que não havia mais a formação de
colônias neste período neste grupo.
Os

comportamentos

discutidos

serão

relacionados,

levando-se

em

consideração que tanto o comportamento bacteriano quanto o comportamento
fúngico apresentaram semelhanças.
Observando os resultados dos microrganismos, observou-se que tanto a
bactéria

(Pseudonomas aeruginosa)

quanto

os

fungos

(Candida

albicans,

Aspergillus flavus e Fusarium sp.) obtiveram um crescimento e um tempo de vida
maior na presença do B[a]P.
O decrescimento das culturas a partir do 35° dia pode estar relacionado à
complexidade química, biológica e física do solo, que determina o declínio do
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crescimento da população inoculada. Fatores como pH, disponibilidade de água, ar
e temperatura podem gerar uma dificuldade de utilização do carbono orgânico do
contaminante como fonte de energia, ainda mais se tratando do B[a]P, pouco solúvel
em água podendo causar uma redução na biodisponibilidade (Jaques, et al. 2007).
É Interessante destacar também, que na segunda semana do crescimento
bacteriano, as amostras que continham o contaminante B[a]P, obtiveram um
crescimento de quase nove vezes maior do que as que não continham o mesmo,
ocasionando um tempo de vida maior que do outro grupo (em torno de sete dias).
Alguns autores (Jaques, 2005; Ruberto et al. 2006; Mao, et al. 2012)
destacaram que nos últimos anos os consórcios microbianos têm apresentado
melhores resultados que as culturas puras na degradação de compostos orgânicos,
pois são mais efetivos pela capacidade de utilizar o carbono orgânico como fonte de
energia, atuando na complementaridade metabólica, possibilitando assim um
processo de biorremediação.
Obervando estes comportamentos microbianos é de se esperar que haja
realmente a utilização parcial dos carbonos orgânicos do B[a]P como fonte de
energia, demonstrando assim a possibilidade do processo de biorremediação.

4.5 Quantificação final do solo contaminado com B[a]P após processo de
biorremediação

A tabela com as áreas do pico e seus respectivos cálculos encontramse no APÊNDICE A. A Tabela 9 a seguir apresenta os resultados finais da primeira
quantificação do solo para o padrão interno utilizado, tornando-se possível ver a
eficiência da extração da quantificação final.
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Tabela 9: Resultado eficiência da quantificação final
[padrão interno]
-1

Média [final obtida]

D-12 (mg L )

após extração (mg Kg-1)

18,62

14,10

Desvio Padrão (S)

Eficiência (% )

3,25

75,72

Observando esta média final de 14,10 mg Kg-1, podemos avaliar que a
recuperação do analito foi satisfatória. Foi colocado um padrão (PI) de 18,62 mg L-1
e no final de todo o processo de extração foi obtido o resultado da eficiência da
extração final de 75,72%. Este dado foi importante para avaliarmos a eficiência da
quantificação final, comparado a estudos semelhantes.
Avaliando este resultado com outros estudos referente a extração de HPA
com Diclorometano/Acetona, Cavalcante, et al. (2008) apresentou uma variação da
eficiência de 33,9 a 89,9% em processos de extração de HPAs. Helaleh et al. (2005)
apresentou uma variação de 65,6 a 91,8% e Song, et al. (2002) apresentou em seu
estudo uma variação entre 42,6 a 90,3%. Frente a estes resultados, o obtido neste
processo foi considerado satisfatório comparado aos estudos citados.
A Tabela 10 apresenta os resultados da quantificação final do solo
contaminado com B[a]P comparado à quantificação inicial da mesma amostra. Os
cálculos para este resultado encontram-se no APÊNDICE I:
Tabela 10: Resultados da comparação das quantificações

Média [Inicial] Desvio Padrão
(mg Kg-1)
(S)
3,74

0,63

Média [Final]
(mg Kg-1)

Desvio Padrão

Degradação

(S)

(% )

1,29

0,32

65,51±0,95

Como podemos observar pela Tabela 10, inicialmente foi considerado a
concentração em solo de 3,74 mg Kg-1, apresentado na tabela 6 da seção 4.2, e
após o processo de incubação dos microrganismos (biorremediação) foi obtido uma
concentração final do contaminante de 1,29 mg Kg-1, concluiu-se que o valor da
degradação deste contaminante foi de 65,51% ± 0,95.
A concentração de B[a]P inicial no solo foi considerada alta conforma a
legislação brasileira. Após o processo de biorremediação, foi obtido um valor final
de 1,29 mg Kg-1, este valor, conforme as legislações já citadas, esta concentração
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final está enquadrada em um solo com limites de prevenção, não necessitando mais
uma ação remediadora.
Comparando os resultados da biorremediação obtida nesta pesquisa com
estudos de outros autores (Jaques, 2005; Ruberto et al. 2006; Mao et al., 2012;
Mohandass, et al., 2012), a degradação do contaminante em torno de 65,51%, foi
considerada satisfatória e positiva. Lembrando que as metodologias aplicadas foram
diferentes, tendo objetivos diferenciados dentro da grande área.
Avaliando estes resultados, concluiu-se que com o consórcio microbiano
(Pseudonomas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus flavus e Fusarium sp.), foi
possível biorremediar o solo contaminado em laboratório, ou seja, esta metodologia
pode ser melhorada e aperfeiçoada para futuras aplicações em solos reais. A
degradação do contaminante foi considerada positiva devido ao fato de estar em
concentração permitida para legislações brasileiras.

4.5.1 Comparação dos resultados – quantificação externa

Para uma melhor confiabilidade na parte analítica, foi enviada a mesma
amostra final utilizada para quantificação para um laboratório externo à UFRGS. A
quantificação final do solo contaminado por B[a]P desta pesquisa totalizou em uma
média final de 1,29 mg Kg-1. As amostras (G1V7, G2V7 e G3V7) encaminhadas ao
laboratório externo, totalizou em uma concentração média de 0,66852 mg Kg-1. O
laudo analítico com o resultado encontra-se no Anexo I e o cromatograma obtido
encontra-se no Anexo B.
Avaliando os dois resultados, foi observado que a concentração analisada no
laboratório externo ficou menor do que a que foi obtida. Pode-se destacar que a
diferença dos equipamentos, tanto da extração quanto o próprio cromatógrafo (GCMS Shimadzu QP 2010 – Ultra) com amostrador automático. É Importante destacar
que um cromatógrafo com amostrador automático aumenta a exatidão, utilizando a
injeção manualmente, ou seja, o volume da seringa da injeção um pouco alterada
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nos traz diferenças nos resultados também. No laboratório externo todas as
metodologias (extração e quantificação) são focadas na identificação dos 16 HPAs,
a utilizada nesta pesquisa foi focada na identificação somente do B[a]P.
É importante destacar que mesmo tendo realizado uma homegeinização das
amostras, não significa que a fração do solo enviada para análise externa tinha a
mesma concentração que a analisada nesta pesquisa, quimicamente em uma
amostra de solo é impossível obter em todas as frações exatamente a mesma
concentração, considerando uma diferença de menos de 1 mg Kg-1.
Portanto, todos os fatores analíticos devem ser levados em consideração
tratando-se de análises quantitativas, porém a partir deste resultado, concluiu-se que
a metodologia aplicada para identificação do B[a]P via cromatografia gasosa
acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), assim como seu processo de
extração, ambos foram considerados satisfatórios e eficientes.
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5. CONCLUSÕES

A metodologia utilizada para quantificação, incluindo a extração, mostrou-se
eficaz para a determinação do B[a]P em solo. A eficiência da extração variou em
torno 75,72%, frente a outros estudos, foi considerado satisfatório. Na quantificação
do B[a]P na cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), o
resultado obtido na pesquisa em comparação ao obtido no laboratório externo à
UFRGS, foi considerado satisfatório, apresentando uma pequena variação
associadas aos instrumentos, diferenças metodológicas e fração do solo analisada.
Avaliando o crescimento microbiano na presença e na ausência do
contaminante, tanto a bactéria (Pseudonomas aeruginosa) como os fungos (Candida
albicans, Aspergillus flavus e Fusarium sp.) obtiveram comportamentos similares.
Nas amostras que não continham o B[a]P, os microrganismos obtiveram um menor
crescimento e um decrescimento repentino e brusco não formando mais colônias a
partir do 42° dia para a bactéria e 35° dia para o grupo dos fungos. Avaliando estes
comportamentos, concluiu-se que possivelmente, estes microrganismos utilizaram o
B[a]P como fonte de energia, através do carbono orgânico presente no composto.
O decrescimento repentino e brusco nas amostras sem a ausência do
contaminante pode estar relacionado não somente a falta do carbono orgânico como
fonte de energia, como também a falta de nutrientes, disponibilidade de água no solo
dentre outros considerados fundamentais ao desenvolvimento microbiano. Com o
uso de uma maior quantidade do contaminante, promoveria possivelmente uma
maior degradação.
O estudo desenvolvido proposto nesta pesquisa com o consórcio microbiano
(Pseudonomas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus flavus e Fusarium sp.), foi
possível biorremediar o solo contaminado em laboratório. Esta metodologia pode ser
melhorada e aperfeiçoada para futuras aplicações em solos reais. A degradação
microbiana do contaminante benzo[a]pireno em 65,51%± 0,93, totalizando em uma
concentração do B[a]P em 1,29 mg Kg-1, foi considerada positiva devido ao fato de
estar em concentração permitida para as legislações brasileiras.
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6. SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

A fim de dar prosseguimento a esta dissertação, seria interessante aplicar
esta metodologia em solo real contaminado (próximo a termelétricas), juntamente
com um levantamento da pluma de contaminação. Seria interessante avaliar a
cinética de adsorção do B[a]P, juntamente com estudos de controle. Na parte
microbiológica, seria interessante trabalhar com mais opções de espécies, assim
como monitorar o processo respirométrico destes microrganismos, possibilitando o
levantamento de CO2 liberado no local de tratamento, avaliando juntamente com o
uso de nutrientes para um melhor desenvolvimento microbiano, possibilitando uma
maior degradação do contaminante. Além disso, seria de extrema importância
avaliar a viabilidade técnica e econômica para uma aplicação da biorremediação em
escala piloto em fontes diretas de emissão destes compostos, como por exemplo,
em fly ash retido em filtro de mangas em usinas termelétricas, anterior à
comercialização.
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APÊNDICE A - Tabelas contendo resultados dos cálculos das áreas do pico

Tabela 11: Cálculos via contra-padrão para teste de quantificação – Aplicação para Padrão 1
Teste
1
2
3

Área do Pico

Área do Pico

C Referência

Padrão 1
703020
632589
681604

Padrão 2
455665
511345
447305

Padrão 2 (mg L-1)
316
316
316

-1

-1

C Obtida (mg L ) Média (mg L )
487,54
390,93
481,52

453,33

Tabela 12: Cálculos via contra-padrão para teste de quantificação – Aplicação para Padrão 2
Teste
1
2
3

Área do Pico

Área do Pico

C Referência

Padrão 1
703020
632589
681604

Padrão 2
455665
511345
447305

Padrão 1 (mg L )
451
451
451

-1

-1

-1

C Obtida (mg L ) Média (mg L )
292,32
364,56
295,97

317,62

Tabela 13: Cálculos via contra-padrão para eficiência da extração do B[a]P

Média do Pico
Padrão 1
672404

C Referência

Média do Pico
-1

Padrão 1 (mg L )
451

analito extraído
508304

C analito (mg L-1)

Eficiência (%)

341

75,60

Tabela 14: Cálculos para referência do padrão de contaminação 6,2 mg L-1

Via
1
2
3
4
5

Área do Pico Média
10117
12091
7255
10075
14876

10882,8

-1

C Referência (mg L )

6,2
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Tabela 15: Cálculos via contra-padrão para quantificação inicial das amostras contaminadas por
B[a]P

Área do pico C Referência

Grupo Via

G1

G2

G3

extraído

1
2
3
1
2
3
1

5131
5901
6227
6101
7255
6234
7321

2
3

8900
6007

-1

(mg Kg )

6,20

C

Média

10882,8

Média
-1

-1

(mg Kg )
2,92
3,36
3,55
3,48
4,13
3,55
4,17
5,07
3,42

Desvio Padrão (S)

(mg Kg )

3,74

0,63

Tabela 16: Cálculos para referência do padrão interno – D12 de 18,62 mg L-1

Via

Área do Pico

Média

C Referência (mg L-1)

1
2
3
4
5

12339
11196
10041
11141
20267

12996,8

18,62

Tabela 17: Cálculos via contra-padrão para quantificação final do padrão interno das amostras
contaminadas por B[a]P
Grupo

G1

G2

G3

Via
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Área do pico C Referência
(PI)
9203
8551
9201
6364
7225
11741
11322
12341
12606

-1

(mg L )

Média
Referência

C PI

Média PI
-1

(mg Kg )

-1

Desvio Padrão (S)

(mg Kg )

(PI)

14,10

3,25

13,18

18,62

12996,8

12,25
13,18
9,12
10,35
16,82
16,22
17,68
18,06
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Tabela 18: Cálculos via contra-padrão para quantificação final das amostras contaminadas por B[a]P
Grupo

G1

G2

G3

Via
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Área do pico C Referência
-1

Média

(BaP)

(mg L )

Referência

1051
658
889
681
610
1277
925
960
1076

18,62

12996,8

C BaP
-1

(mg Kg )
1,51
0,94
1,27
0,98
0,87
1,83
1,33
1,38
1,54

Média BaP Desvio Padrão (S)
-1

(mg Kg )

(BaP)

1,29

0,32
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APÊNDICE B - Cromatogramas com o tempo de retenção e as áreas dos picos

Figura 17: Resultados do teste 1 para Padrão 1

Figura 18: Resultados do teste 2 para Padrão 1

Figura 19: Resultados do teste 3 para Padrão 1
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Figura 20: Resultados do teste 1 para Padrão 2

Figura 21: Resultados do teste 2 para Padrão 2

Figura 22: Resultados do teste 3 para Padrão 2
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Figura 23: Resultados do teste da extração – Via 1

Figura 24: Resultados do teste da extração – Via 2

Figura 25: Resultados do teste da extração – Via 3
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Figura 26: Resultados Padrão 6,2 – Via 1

Figura 27: Resultados Padrão 6,2 – Via 2

Figura 28: Resultados Padrão 6,2 – Via 3
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Figura 29: Resultados Padrão 6,2 – Via 4

Figura 30: Resultados Padrão 6,2 – Via 5

Figura 31: Resultados 1ª extração – G1 – Via 1
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Figura 32: Resultados 1ª extração – G1 – Via 2

Figura 33: Resultados 1ª extração – G1 – Via 3

Figura 34: Resultados 1ª extração – G2 – Via 1
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Figura 35: Resultados 1ª extração – G2 – Via 2

Figura 36: Resultados 1ª extração – G2 – Via 3

Figura 37: Resultados 1ª extração – G3 – Via 1
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Figura 38: Resultados 1ª extração – G3 – Via 2

Figura 39: Resultados 1ª extração – G3 – Via 3

Figura 40: Resultados Padrão Interno (D-12) – Via 1
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Figura 41: Resultados Padrão Interno (D-12) – Via 2

Figura 42: Resultados Padrão Interno (D-12) – Via 3

Figura 43: Resultados Padrão Interno (D-12) – Via 4
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Figura 44: Resultados Padrão Interno (D-12) – Via 5

Figura 45: Resultados Extração Final – G1 – Via 1

Figura 46: Resultados Extração Final – G1 – Via 2
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Figura 47: Resultados Extração Final – G1 – Via 3

Figura 48: Resultados Extração Final – G2 – Via 1
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Figura 49: Resultados Extração Final – G2 – Via 2

Figura 50: Resultados Extração Final – G2 – Via 3

Figura 51: Resultados Extração Final – G3 – Via 1
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Figura 52: Resultados Extração Final – G3 – Via 2

Figura 53: Resultados Extração Final – G3 – Via 3
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ANEXO A – Laudo analítico quantificação final do solo contaminado com
benzo[a]pireno após processo de biorremediação - Bioensaios
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ANEXO B: Cromatograma quantificação final do solo contaminado por
benzo[a]pireno após processo de biorremediação- Bioensaios

