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RESUMO 

 

A poluição ambiental causada pela liberação de hidrocarbonetos, decorrente das atividades 

industriais e dos derramamentos acidentais de petróleo e seus derivados apresenta grande 

risco aos ecossistemas aquáticos e terrestres. Este tipo de poluição é um problema de 

escala industrial e a cada ano as demandas de uso vem aumentando, assim como os riscos 

potenciais de contaminação do ambiente. Os tratamentos tradicionais, tais como: contenção 

e recolhimento através de barreiras flutuantes, adsorção de materiais naturais ou sintéticos, 

entre outros, não visam à degradação do petróleo. Uma das formas de degradar resíduos 

de petróleo presentes no meio ambiente é utilizar o seu próprio potencial de reação contra 

essas substâncias. O interesse pelo estudo da contaminação por hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos e seus derivados reside no fato de que muitos deles são 

potencialmente carcinogênicos e mutagênicos. Os HPAs estão entre aqueles poluentes 

ambientais que apresentam atividade cancerígena e mutagênica, podendo provocar 

tumoração em animais e mutação em bactérias. Nesse sentido, os microrganismos 

desempenham um importante papel, uma vez que utilizam essas substâncias como fonte de 

energia podendo, portanto, desempenhar a função de restauração dos padrões ambientais. 

Neste contexto destacam-se os processos de biorremediação, que tem como principal 

finalidade controlar os processos de contaminação, com baixos custos e com impactos 

mínimos aos ecossistemas. Em estudo já realizado, os fungos selecionados foram 

reativados em meio BH contendo petróleo bruto pela técnica baseada no indicador redox 2,6 

- diclorofenol indofenol (DCPIP), por meio da ocorrência da oxidação biológica indicada pela 

mudança na coloração do meio de cultivo. E também se verificou o potencial para a 

produção de biossurfactantes através da avaliação da atividade de emulsificação, onde 

foram observados que os fungos codificados como F1, F46 e F47 foram os que 

apresentaram atividade de emulsificação de moderada a alta, observada através da 

formação do halo indicador da produção de biossurfactantes. Para avaliar o comportamento 

da degradação do petróleo pelos fungos foi verificada a produção de compostos 

hidrocarbonetos alifáticos e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) a partir da 

realização de ensaios e métodos analíticos, como: a extração líquido-líquido de amostra de 

água na presença de petróleo, e sob a ação dos fungos; em seguida realizando-se o 

fracionamento de F1- hidrocarbonetos alifáticos (n-C10 a n-C40) compostos do grupo apolar, 

e de F2- HPAs, considerados compostos de média polaridade; e como última etapa ainda 

não efetivada, determinar a concentração individual dos hidrocarbonetos por CG-DIC e CG-

EM. Esses resultados possibilitarão observar o comportamento da degradação do óleo 
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pelos fungos analisando alíquotas do experimento nos tempos 24 horas, 7 e 14 dias. Até o 

momento, realizam-se os métodos de extração e fracionamento de amostras de água do Rio 

Negro com adição de extratos microbianos e padrões certificados de hidrocarbonetos para 

estabelecer metodologias analíticas.  

 

Palavras Chaves: hidrocarbonetos de petróleo, contaminação, biorremediação, macrófita 

aquática, métodos analíticos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o setor petrolífero constitui a principal fonte energética, sendo 

responsável pela geração de 40% de toda energia mundial. Com a exploração e 

comercialização do petróleo e de seus derivados, vazamentos indevidos e acidentais vêm 

gerando grave dano ao meio ambiente o que torna imprescindível o desenvolvimento de 

novas tecnologias para reduzir esses efeitos (ROSATO, 1997). 

 Neste contexto destacam-se os processos de biorremediação, que utiliza 

microrganismos para minimizar ou remover poluentes do ambiente, incluindo a limpeza de 

águas subterrâneas, solos, lagos, processos para tratamento de esgoto e principalmente 

hidrocarbonetos de petróleo (ELLIS, 1992).  

A eficiência do processo de biorremediação pode ser determinada pela avaliação de 

hidrocarbonetos saturados e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), pois são 

marcadores moleculares indicadores de poluição e de processos de degradação de petróleo 

e seus derivados no ambiente. A identificação de distribuição característica e predominante 

da serie de n-alcanos (n-C12 a n-C40), pristano e fitano e a mistura de moléculas complexas 

não resolvidas (MCNR), no grupo de hidrocarbonetos saturados, podem auxiliar na 

avaliação de degradação de petróleo (PETERS & MOLDOWAN, 1993; PETERS, WALTER, 

MOLDOWAN, 2004).  

  Os microrganismos que realizam a biorremediação utilizam o carbono dos 

hidrocarbonetos, processando essas moléculas e transformando-as em compostos inócuos 

ao ambiente. Utilizar o potencial metabólito de certos microrganismos para minimizar ou 

remover poluentes de hidrocarbonetos do petróleo é um dos principais objetivos da 

biorremediação. Entretanto, como qualquer outro ser vivo, também necessitam de nutrientes 

(nitrogênio, fosfato, carbono, energia e outros minerais) para sua sobrevivência (DUTKA, 

1989). 

Este projeto apresenta a proposta de estudo da ação biorremediadora de 

microrganismos associados à macrófita aquática Eichornia crassipes sp, coletada em áreas 

contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. A escolha destes vegetais neste trabalho 

deve-se a um aspecto de especial interesse que é a presença destas plantas em ambientes 

contaminados e poluídos. Acredita-se que com a compreensão do poder de ação de 

microrganismos degradadores dos grupos de hidrocarbonetos saturados e hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, seja possível ampliar este potencial em escala industrial, tornando 

possível encontrar alternativas viáveis para a descontaminação, em especial de ambientes 

aquáticos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e outras substâncias, 

resultantes de processos físico-químicos sofridos pela matéria orgânica, que se depositou 

juntamente com fragmentos de rochas durante a formação de estruturas sedimentares, 

milhões de anos atrás. A poluição ambiental causada pela liberação de hidrocarbonetos, 

decorrente das atividades industriais e dos derramamentos acidentais de petróleo e seus 

derivados apresentam grandes riscos aos ecossistemas aquáticos e terrestres. Os 

hidrocarbonetos alifáticos e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) (Figura 1 e 2) 

são grandemente utilizados em estudos ambientais para indicar a origem da matéria 

orgânica como indicadores de contaminação de petróleo, pois podem apresentar a origem 

de matéria orgânica na amostra ambiental pela predominância dos compostos presentes 

(PETERS & MOLDOWAN, 1993). 

LOPES (2010) estudou esses hidrocarbonetos no sedimento de fundo do rio Negro, 

na orla de Manaus e observou hidrocarbonetos predominantes de fontes mistas de matéria 

orgânica, destacando-se a origem biogênica, ou seja, pela degradação de biomassa, como 

de origem petrogênica, pela presença e degradação de óleo. Estes foram mais 

predominantes nos pontos de coleta próximo às drenagens dos igarapés São Raimundo e 

Educandos, os quais são os igarapés que recebem maior influência de efluentes domésticos 

e industriais. 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) constituem um grupo de 

compostos contendo dois ou mais anéis aromáticos condensados. Estes compostos são 

formados, principalmente, pela combustão incompleta da matéria orgânica. Os estudos em 

cobaias têm demonstrado que muito desses compostos, incluindo o benzo(a)pireno (BaP), 

são carcinogênicos e mutagênicos, sendo também considerados potencialmente 

genotóxicos e carcinogênicos para os humanos (CARUSO & ALABURDA, 2008).  

O benzoapireno (BaP) é um dos HPAs mais estudados e é utilizado como indicador 

da presença de outros HPAs. Esse composto é um contaminante de ampla distribuição 

ambiental, presente em diversas matrizes, como solo, água, ar e alimentos. A 

biorremediação vem sendo utilizada na recuperação de ambientes impactados por 

hidrocarbonetos de petróleo, por utilizar microrganismos do próprio ambiente a fim de 

diminuir a toxicidade de determinados compostos (LOPES, 2010). 
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Figura 1 – Hidrocarbonetos saturados                   Figura 2- Exemplo de HPA (Benzoapireno) 

 

Segundo MELO & AZEVEDO (1997), a atividade microbiana é reconhecida como um 

dos fatores mais importantes na eliminação de produtos químicos do ambiente. É 

característica de determinados ambientes poluídos, a contaminação por metais pesados. 

Todos os microrganismos absorvem e acumulam metais do ambiente onde proliferam, uma 

vez que os metais, como o ferro, o zinco, cobre, molibdênio, entre outros, são componentes 

essenciais de um grande número de enzimas e outras moléculas biológicas.  

A especificidade do processo de biodegradação de hidrocarbonetos pode ser 

descrita como o potencial genético de um microrganismo em particular em introduzir uma 

molécula de oxigênio em uma de hidrocarboneto e, com relativamente poucas reações, 

gerar produtos intermediários que na sequência entram na via catabólica da célula 

(ROSATO, 1997). 

A biodegradação do petróleo é bastante complexa, dependendo da natureza do óleo, 

da natureza da comunidade microbiana e da variedade de fatores ambientais que 

influenciam a comunidade microbiana (ATLAS, 1994). De acordo com Peixoto et al. (2008), 

várias condições têm que ser satisfeitas para que a biodegradação aconteça em 

determinado ambiente, entre as quais, citam: a) existência de organismos que possuam 

enzimas necessárias para que os processos ocorram; b) que estes organismos estejam 

presentes no ambiente que contenha as substâncias a serem biodegradadas e c) as 

substâncias devem estar acessíveis ao organismo que contém estas enzimas.  

A degradação dos hidrocarbonetos está diretamente relacionada à produção de 

moléculas com poder de solubilizar estes compostos, tornando-os disponíveis no meio, os 

surfactantes. Essas moléculas são polímeros anfipáticos que atuam reduzindo a tensão 

superficial em sistemas aquosos. Com base na crescente preocupação ambiental, a busca 

por surfactantes de origem natural, os biossurfactantes, tem crescido consideravelmente 

(LIMA et al., 1998). A origem desses biossurfactantes está nos microrganismos 

degradadores de hidrocarbonetos que potencialmente sintetizam estes compostos. 
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Uma investigação mais detalhada sobre a contaminação por hidrocarbonetos requer 

a quantificação de compostos individuais nas frações de alifáticos e de aromáticos, a fim de 

(i) se obter dados mais exatos sobre a concentração total desses compostos, e (ii) calcular 

diversos índices indicativos de origem que auxiliam na avaliação da importância relativa das 

fontes predominantes dos hidrocarbonetos encontrados (CERNIGLIA, C.E. & GIBSON, 

1997).  

Biodegradação de hidrocarbonetos pode ser entendida como a quebra destes 

componentes do petróleo para componentes de menor peso molecular ou mais polares por 

ação de microrganismos (ROSATO, 1997).  

Os microrganismos envolvidos na degradação de compostos xenobióticos podem ser 

classificados em dois grupos: os microrganismos primários e os secundários. Os primários 

são aqueles capazes de metabolizar o substrato principal fornecido ao sistema, enquanto os 

secundários não utilizam o substrato principal, porém, os produtos liberados pelos 

microrganismos primários, o que é denominado cometabolismo (MARIANO, 2006). 

Os métodos existentes são baseados em cromatografia líquida e cromatografia 

gasosa com detecção por ionização de chama (CG/DIC) ou associada à espectrometria de 

massa (CG/EM) – este último é o método requerido para identificação e quantificação dos 

HPA. 

As macrófitas aquáticas têm sido utilizadas em sistemas de tratamento de efluentes 

e na recuperação de ambientes degradados. São, ainda, grandes armazenadoras de 

nutrientes e toleram ambientes impactados, sendo assim consideradas excelentes 

bioindicadoras, inclusive da toxicidade do petróleo e de seus derivados (POMPÊO, 2003). 

A espécie Eichhornia crassipes sp é conhecida como mureru ou aguapé e pertence à 

família Ponteriaceae. É uma espécie que sobrevive tanto em áreas degradadas quanto em 

áreas não degradadas, sugerindo a existência de interações desta espécie com uma 

microbiota epifítica (habitam os tecidos externos) e endofítica (vivem em seu interior) com 

potencial para conferir determinadas vantagens que auxiliariam na sobrevivência da planta 

hospedeira (AZEVEDO, 1999). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

• Avaliar o estudo da ação biorremediadora de fungos associados à macrófita aquática 

Eichornia crassipes sp, coletada em áreas contaminadas por resíduos de petróleo. 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Reativar fungos selecionados em meio de cultura contendo petróleo; 

• Avaliar o potencial biorremediador através da utilização da técnica do indicador redox 2,6-

diclorofenol-indofenol (DCPIP) em teste para caracterização de potenciais 

biodegradadores em água do rio Negro em zona portuária da cidade de Manaus. 

• Determinar hidrocarbonetos saturados, n-alcanos (n-C10 a n-C40) e MCNR nas amostras 

sob atuação de fungos na biorremediação.  

• Determinar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) nas amostras. 

 

 

4. MATERIAL E METODOLOGIA 

 

4.1 Preparação de Amostras para Avaliação do Efeito de Biorremediação de 

Hidrocarbonetos 

 

Para a avaliação da eficiência dos processos de biorremediação, as análises dos 

hidrocarbonetos de petróleo são realizadas em três tipos de amostras:  

a. Amostras de água sem adição de petróleo e microrganismo;  

b. Amostras de água com adição de quantidade conhecida de petróleo, sem a presença de 

microrganismo;  

c. Amostras de água com quantidade conhecida de petróleo e de microrganismo, sob efeito 

do processo de Biorremediação, sendo que estas amostras foram obtidas em estudo 

anterior, do qual observou-se a degradação do óleo bruto pelos fungos nos tempos 24 

horas, 7 e 14 dias e nesta etapa espera-se analisar alíquotas de cada dia por meio dos 

métodos analíticos descritos a seguir. 
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4.2 Análise de Hidrocarbonetos  

 

4.2.1 Extração 

Após a preparação das amostras, estas são submetidas à extração por solventes. O 

protocolo analítico usado para a extração líquido-líquido de amostras de água baseia-se no 

método EPA 3510C, visando à obtenção de fase orgânica da amostra. Nesta etapa 

adiciona-se padrão certificado (d-C16 e d-C30 para os hidrocarbonetos alifáticos e p-terfenil-

d14 para os HPA) para controle de eficiência dos métodos.  

No processo de extração utiliza-se funil de separação com uma alíquota da mistura 

1:1 de hexano e diclorometano HPLC, por agitação, vigorosa e constante da mistura, em 

cerca de 3 minutos, seguido de repouso por 10 minutos. Repete-se procedimento três vezes 

para melhor eficiência na extração da fase orgânica que será recolhida em balão de vidro. 

Após extração, procede-se a concentração do extrato com evaporador rotativo e 

posteriormente a aplicação de fluxo contínuo de gás nitrogênio para redução do extrato até 

aproximadamente 1 mL. 

 

4.2.2 Fracionamento 

 Os processos de limpeza e fracionamento do extrato são realizados em coluna de 

cromatografia líquida de vidro, com sílica gel ativada, 1 g de alumina 5% desativada (p/v). A 

fração contendo os compostos saturados, de menor polaridade elui-se com hexano para 

obtenção da primeira fração (F1) onde são recolhidos os hidrocarbonetos alifáticos (n-

alcanos); e a segunda fração (F2) contendo os compostos aromáticos, de polaridade 

intermediária elui-se com mistura (1:1) de hexano e diclorometano. Em seguida procede-se 

a concentração das duas frações em evaporador rotativo e posteriormente a aplicação de 

fluxo contínuo de gás nitrogênio para redução do volume das frações até aproximadamente 

1 mL. 

 

4.2.3 Determinação Individual de Hidrocarbonetos 

 

Os hidrocarbonetos saturados e aromáticos serão determinados seguindo método 

EPA 8270 D. Em balão volumétrico as duas frações receberão adição de padrão interno em 

concentração pré-determinada. Curvas de calibração com padrões certificados, para cada 
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grupo de hidrocarbonetos (saturados na faixa de 500 a 5000 ng L-1 e aromáticos na faixa de 

5 a 1000 ng L-1), farão parte do pré-ajuste analítico nos equipamento para as 

determinações.  

Os hidrocarbonetos saturados serão determinados por cromatografia gasosa com 

detector de ionização de chama de hidrogênio (CG-DIC), utilizando coluna capilar HP5 (30 

m x 0,32 mm).  Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos serão determinados por 

cromatografia gasosa acoplado a espectrômetro de massa do tipo íon trap, utilizando coluna 

capilar DB5MSD (30 m x 0,25 mm). 

As condições instrumentais de análise, como as condições de temperatura da coluna 

capilar serão estabelecidas para a análise. As concentrações de hidrocarbonetos obtidas 

nas diferentes amostras, após a atuação dos fungos, poderão apresentar as variações nas 

concentrações e presença de indicadores de degradação dos compostos estudados. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Teste qualitativo do colapso da gota de óleo 

 

Em estudos realizados anteriormente, por meio da avaliação das atividades de 

emulsificação dos fungos crescidos em meio com petróleo obtiveram-se resultados positivos 

segundo a análise realizada de acordo com a atividade emulsificadora de cada fungo. Os 

fungos analisados apresentaram atividades emulsificante de moderada a alta, com valores 

variados de 2,46 e 3,92 para o tempo zero e entre 1,50 e 2,96 para o tempo 24 horas. Os 

fungos F1, F6, F23, F46 e F47 foram os que melhor se destacaram na formação do halo 

indicador da produção de surfactantes. Também se verificou a ocorrência de oxidação 

biológica em todas as amostras testadas com variação entre 24 a 72 horas de incubação  

no meio de cultivo a 30 ± 1ºC, sinalizada pela mudança de coloração do indicador redox 2,6 

diclorofenol-indofenol (DCPIP). Realizou-se o teste de colapso da gota de óleo onde se 

verificou o potencial dos fungos na produção de biossurfactantes e foi demonstrado que os 

fungos analisados sintetizam algum tipo de surfactante. Fato que foi observado pela 

transformação da gota de óleo em micro emulsões após uma semana de crescimento, 

conforme demostra a figura abaixo. Sendo que esse comportamento da degradação do óleo 

pelos fungos foi observado nos tempos 24 horas, 7 e 14 dias e gradualmente as  alíquotas 

desse teste serão analisadas por meio de procedimentos analíticos já iniciados em ensaios 

com amostras de água. 
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5.2. Extração por meio da técnica de partição líquido-líquido 

 

Alíquotas de 50 mL de amostras de água foram retiradas e submetidas a um 

processo de extração líquido-líquido. O processo de extração foi realizado com 40 mL da 

mistura de solventes, hexano e diclorometano, na composição 1:1 (v/v), que foi dividida em 

três partes. O frasco foi agitado em Vórtex por cerca de um minuto no modo contínuo e 

transferido todo o conteúdo para um funil de separação de 125 mL. A agitação foi realizada 

durante 3 minutos e a pausa foi de 10 minutos para observar as separações das fases. 

Após agitação vigorosa e a separação das fases, foi retirada a fase orgânica, ou seja, a 

cada etapa de agitação e pausa o registro foi aberto de forma a deixar que a fase densa 

evacuar restando apenas à fase etérea no funil e descartando-se o extrato aquoso. Em 

seguida reduziu-se o volume do solvente em um evaporador rotativo para a concentração 

dos compostos orgânicos de interesse. A amostra foi concentrada até 1 mL, e em seguida 

foi armazenado em frasco vial para a análise em cromatógrafo com fase gasosa acoplado 

ao espectrômetro de massa (CG/EM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2.2 – Extração do solvente por meio 

de um evaporador rotativo 
Figura 5.2.1 – Partição líquido-líquido por 

meio de um funil de separação 

A B 

Figura 5.1 – Teste da gota de óleo no tempo zero: A – Tempo 24 horas; B – 7 dias 
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5.3 Ensaios para fracionamento por Cromatografia em Coluna (CC) 

 

Utilizou-se a técnica de cromatografia em coluna para a divisão por frações dos 

hidrocarbonetos. Com o auxílio de uma vareta de alumínio introduziu-se um chumaço de 

algodão na base inferior da coluna para evitar a passagem do suporte sólido. Para o 

empacotamento da coluna cromatográfica pesou-se 11 g de sílica gel, transferiu-se para um 

béquer e agitaram-se até se obter uma suspensão acinzentada com adição de hexano, 

introduzindo-se lentamente a fase estacionária na coluna com este solvente, tendo-se o 

cuidado de se retirar as pequenas bolhas de ar surgidas na sua introdução. 

Logo após adicionou-se 1g de alumina (Al2O3) 5% desativada e em seguida a 

amostra (extrato concentrado) foi colocado cuidadosamente na coluna para eluir. Para fase 

móvel foi utilizado hexano (F1) e uma mistura (1:1) de hexano e diclorometano (F2), no fim 

do processo foram obtidas duas frações as quais foram devidamente rotuladas e 

armazenadas. Para posterior análise por cromatografia gasosa e espectrometria de massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cromatografia em coluna é uma técnica pela qual os componentes de uma amostra 

ou mistura são separados com base nas diferenças de velocidade nas quais são 

transportados através de uma fase estacionária pelo fluxo da fase móvel e as separações 

ocorrem com base nas diferenças de velocidade de migração entre os componentes da fase 

móvel. Logo, a eluição é um processo pelo qual os solutos são lavados através da fase  

estácionária pelo movimento de uma fase móvel ( SKOOG et al, 2008).  

É válido ressaltar que a sílica finamente dividida e alumina são as únicas fases 

estacionárias empregadas extensivamente em cromatografia por adsorção. Portanto, neste 

Figura 5.3.2 – Início do fracionamento em 
coluna cromatográfica 

Figura 5.3.1 – Empacotamento da sílica gel 
na coluna cromatográfica 
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tipo de separação os componentes da amostra são adsorvidos sob a superfície de um 

recheio polar. Neste tipo de recheio, o analito compete com a fase móvel pelos sítios da 

superfície do recheio e a retenção resulta das forças de adsorção (SKOOG et al, 2008)..  

A técnica cromatográfica por adsorção foi desenvolvida ulizando-se como fase 

estacionária a sílica gel, empacotando-a numa coluna com o solvente hexano e como fase 

móvel foram utilizados solventes de polaridades diferentes, pois como a amostra é 

composta por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos (apolares) e HPAs (polar e apolar), 

logo é imprecindível a escolha de uma fase móvel adequada. Sendo assim a primeira fração 

obtida é apolar e o solvente utilizado é o hexano enquanto a segunda fração necessita de 

um solvente de polaridade intermediária já que os componentes polares ficaram retidos na 

sílica devido a presença de grupos polares, logo é utiliza-se a mistura 1:1 de hexano e 

diclometano. 

Realizaram-se os métodos de extração e fracionamento em amostras de água do 

Rio Negro com adição de padrões certificados de hidrocarbonetos para estabelecer 

metodologias analíticas. As extrações líquido-líquido de amostra de água, na presença de 

petróleo e adição 100 μL de padrão certificado de hidrocarbonetos e sob a ação dos fungos 

e fracionamento obtendo-se duas frações: a F1- hidrocarbonetos alifáticos (n-C10 a n-C40) 

compostos do grupo apolar e F2- HPAs, considerados compostos de média polaridade.  

 

5.4 Análises químicas por CG/EM  

 

 A análise foi realizada pela injeção de 1 μL da amostra em um cromatógrafo a gás 

(Shimadzu 2010) acoplado a um espectrômetro de massas (CG-EM Shimadzu QP 2010). O 

equipamento operou no modo de monitoramento seletivo de íons (SIM) (70eV) com 

temperatura da interface a 220°C e a fonte de íons a 220°C. A coluna capilar utilizada foi a 

RTX 5 MS da Restec de 30 m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno com fase 

estacionária (5% difenil 95% dimetil polisiloxano) de 0,25 um. A rampa de temperatura 

utilizada na separação dos compostos iniciou em 40°C mantendo-se por um minuto, 

aumentando 5°C/min até 200°C e isotérmico por três minutos. 

Como o petróleo presente nas amostras de água contendo extratos dos fungos, F1, 

F46 e F47, tem uma composição complexa de diversas classes de hidrocarbonetos, admitiu-

se para a avaliação do potencial de degradação apenas os HPAs. Na literatura foi 

constatada a importância do estudo destes compostos em matrizes ambientais em razão 

dos seus efeitos toxicológicos, mutagênicos e carcinogênicos no homem e nos animais 



16 

 

devido à possibilidade destes compostos reagirem diretamente ou após transformações 

metabólicas (ativações) com o DNA (LUZ, 2011; JACQUES, 2005). 

Para a avaliação dos resultados foram analisadas as concentrações dos HPAs totais 

cujos compostos foram identificados de acordo com o perfil cromatográfico do petróleo 

utilizado nos experimentos. Desse modo foi possível relacionar os tempos de retenção e os 

fragmentos de massa dos HPAs com o perfil cromatográfico das amostras obtidas a partir 

dos ensaios de biodegradação. Os compostos detectados foram o naftaleno e seus 

alquilados, acenafteno, alquilados do fluoreno, fenantreno, alquilados do fenantreno e 

alquilados do benzotiofeno. Porém, houve um atraso na produção do relatório geral dos 

cromatogramas gerados pelo programa do equipamento. Sendo assim, estes não puderam 

ser apresentados neste trabalho. E até o presente momento não foi possível quantificar os 

hidrocarbonetos alifáticos, os quais só poderão ser analisados por cromatografia gasosa 

com detector de ionização de chama (CG-DIC).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir das amostras de água foram estudados três microrganismos, sendo os  

fungos: F1, F46 e F47, capazes de crescer em meio seletivo contendo  óleo bruto como 

única fonte de carbono. Foi otimizado o procedimento metodológico para determinar o 

potencial de biodegradação. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que os fungos 

avaliados tem potencial para degradar derivados de petróleo, pois apresentaram uma taxa 

de biodegradação alta dos hidrocarbonetos presentes no óleo bruto ao final de 14 dias de 

experimento, assim, possui características promissoras para o emprego em biorremediação. 

Logo, no presente estudo realizou-se a quantificação de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs), por cromatografia gasosa, que está em fase de quantificação de 

concentrações e geração de relatórios de cromatogramas. O atraso na apresentação de 

todos os resultados proposto deve-se à dificuldade na aquisição de materiais e reagentes 

imprescindíveis para a realização dessa fase do estudo (segue cronograma no Anexo I).  
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8 – Anexo I: CRONOGRAMA EXECUTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nº Descrição Ago 
2011 

Set Out Nov Dez Jan 
2012 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

1. Obtenção de 
Resultados Finais e 
Apresentação Final 

R R            

2. Aplicação de 
Metodologias e 

Apresentação Parcial 
do Projeto 

 R R R          

3. Preparo de Amostras 
com Adição de 

Petróleo e Fungos para 
análise de 

hidrocarbonetos 

   R R R        

4. Execução de 
protocolos analíticos de 
extração de amostras e 
fracionamento/ Entrega 

do Relatório Parcial 

    R R R R R     

5. Determinação de 
Hidrocarbonetos por 

Cromatografia Gasosa 

         R R R  

6. Identificação e 
Quantificação de 
Hidrocarbonetos 

          R R R 

7. Elaboração do Resumo 
e Relatório Final 

           R R 

8. Submissão de 
Resultados à Revista 

Científica 

            R 

9. Preparação da 
Apresentação Final 
para o Congresso 

            R 

R = Atividade realizada. 
X = A ser realizado. 


