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RESUMO 

A projetada escassez de combustíveis fósseis, a alta necessidade energética e as pressões 

ambientais tornaram necessária uma mudança na matriz energética mundial. Nesse sentido, 

verifica-se a expansão do mercado de combustíveis derivados de fontes renováveis, predominando 

o etanol para automóveis e o biodiesel adicionado ao diesel para caminhões, ônibus, tratores e 

transportes marítimos. Além de diversificar a matriz energética, o biodiesel apresenta algumas 

vantagens do ponto de vista ambiental em relação ao diesel de petróleo como por exemplo, maior 

biodegradabilidade. Acidentes ambientais com petróleo e derivados causam danos consideráveis 

ao meio ambiente, gerando uma preocupação pública enorme, que pressiona para soluções rápidas 

e econômicas. Dentre as alternativas de tratamento para quando ocorre um derramamento de 

petróleo, a biorremediação emerge como um processo simples e de baixo custo quando comparado 

a outras alternativas, além se ser menos agressiva e a mais adequada para manutenção do equilíbrio 

ecológico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a biodegradação de misturas de diesel e biodiesel 

nas proporções de 3, 5, 7, 10, 25, 50 e 80% em solo e em meio aquoso, verificando se a adição de 

inóculo da bactéria Bacillus subtilis e a adição do surfactante químico Tween® 80 auxilia na 

biodegradação de tais misturas. Também foi analisada, para as misturas de 5, 25 e 50% de biodiesel 

em diesel, a eficiência do processo de biorremediação, a fitotoxicidade e a diversidade da 

comunidade microbiana. Com os resultados obtidos em testes de respirometria de Bartha e Pramer, 

2,6 diclorofenol-indofenol (DCPIP) e do teste da atividade microbiana com cloreto de 2,3,5-

trifeniltetrazólio (TTC) foi demonstrado que existe uma correlação entre a quantidade de biodiesel 

adicionado ao diesel e a atividade microbiana econtrada nas amostras, sendo esta maior com a 

maior quantidade de biodiesel adicionado. O teste de denaturing gradient gel electrophoresis 

(DGGE) demonstrou que houve uma seleção da microbiota presente nos solos contendo as 

misturas, sendo muito semelhantes as microbiotas das mituras de 25 e 50% de biodiesel em diesel. 

Também foi demonstrado que a adição do inóculo de B. subtilis e do surfactante interferem na 

biodegradação das misturas, sendo que possuem diferentes resultados para cada mistura de 

biodiesel em diesel testada. A maior quantidade de biodiesel nas misturas causou maior 

fitotoxicidade para as sementes de Lactuca sativa, Cucumis sativus e Eruca sativa. 

 

Palavras-chaves: Bacillus subtilis, surfactante, respirometria, diesel, biodiesel, fitotoxicidade.   



 

 

ABSTRACT 

The shortage of fossil fuels, high energy requirements and environmental pressures have made it 

necessary to change the world energy matrix. In this sense, there is the expansion of the market of 

fuels derived from renewable sources, predominating ethanol for automobiles and biodiesel for 

trucks, buses, tractors and maritime transport. In addition to diversifying the energy matrix, 

biodiesel has some advantages from an environmental point of view in relation to petroleum diesel, 

such as higher biodegradability. Environmental accidents with oil and by-products cause 

considerable damage to the environment, generating a huge public concern, pushing for quick and 

cost-effective solutions. Among the treatment alternatives for when an oil spill occurs, 

bioremediation emerges as a simple and low-cost process when compared to other alternatives, as 

well as being less aggressive and more adequate to maintain the ecological balance. The objective 

of this work was to evaluate the biodegradation of diesel and biodiesel mixtures in the proportions 

of 3, 5, 7, 10, 25, 50 and 80% of biodiesel in diesel in soil in aqueous medium, checking if the 

addition of strains of Bacillus subtilis and the addition of the chemical surfactant Tween® 80 

assists in the biodegradation of such mixtures. The efficiency of the bioremediation process 

regarding microbial metabolism, ecotoxicity and diversity of the microbial community was also 

analyzed for blends of 5, 25 and 50% biodiesel in diesel. With the results obtained in Bartha and 

Pramer respirometry tests, 2,6 dichlorophenol-indophenol (DCPIP), the microbial activity test 

with 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) and denaturing gradient gel electrophoresis 

(DGGE) to mixtures of 5, 25 and 50% of biodiesel in diesel, it was shown that there is a correlation 

between the quantity of biodiesel added to diesel and the the microbial activity found in the 

samples. It has also been shown that the addition of the B. subtilis inoculum and the surfactant 

interferes with the biodegradation of the mixtures, and they act differently for each diesel biodiesel 

mixture tested. The higher amount of biodiesel in the mixtures caused higher phytotoxicity for the 

seeds of Lactuca sativa, Cucumis sativus and Eruca sativa. 

 

Key-words: Bacillus subtilis, surfactant, respirometry, fuels, fitotoxicity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Com o aumento do preço do petróleo bruto, as projetadas diminuições de seu 

fornecimento no futuro próximo e a contaminação ambiental devido à combustão e aos derrames 

acidentais de seus derivados, o desenvolvimento de combustíveis alternativos estão recebendo 

grande notoriedade. Um desses combustiveis é o biodiesel, que no Brasil sua adição ao diesel 

tornou-se obrigatória em 2008. 

 O óleo diesel é o combustível derivado de petróleo mais consumido no Brasil, sendo o 

principal na matriz energética nacional. É formado por uma mistura complexa de compostos não 

aquosos e hidrofóbicos como alcanos e hidrocarbonetos de cadeia ramificada. O biodiesel é um 

combustível derivado de óleos vegetais ou animais e possui propriedades similares às do 

petrodiesel, sendo possível realizar misturas desses combustíveis e utilizá-las em automóveis sem 

necessidade de adaptação dos motores.   

 Um grande problema ambiental relacionado aos combustíveis refere-se aos processos de 

transporte e armazenamento dos mesmos, onde podem ocorrer derrames provocando a 

contaminação do solo e águas superficiais e subterrâneas. Quando em contato com o ambiente, os 

derivados de petróleo possuem lenta biodegradação, pois constituiem-se de molecular apolares, ou 

seja, hidrofóbicas.  

 A modificação dessa propriedade pode ser realizada por tensoativos, como o surfactante 

não iônico Tween® 80, resultando na dissolução destas substâncias em água, e assim, 

possibilitando sua biodegradação por micro-organismos (ROCHA, 2006; GRIPPA et al., 2010). 

Um dos micro-organismos conhecidos pela realização da biodegradação de combustíveis é a 

bactéria Bacillus subtilis, que têm demonstrado bons resultados na descontaminação de ambientes 

em casos de derramamentos (CUBITTO et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2000). 

Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a biodegradação de diferentes misturas 

de biodiesel em diesel, e a ação do surfactante Tween® 80 e da bacteria Bacillus subtilis na 

biodegradação de dieferentes misturas diesel/biodiesel.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Diesel  

O petróleo se apresenta de forma natural como uma mistura complexa de compostos 

orgânicos, na ordem de milhares, sendo a maior parte composta por alcanos e uma pequena parte 

de hidrocarbonetos aromáticos, além de elementos como o oxigênio, nitrogênio e enxofre 

(FETTER, 1993; HARAYAMA, 1999). A origem do petróleo é consequência da não completa 

oxidação da matéria orgânica por micro-organismos em condições termoquímicas apropriadas 

(OLLIVIER e MAGOT, 2005).  

O diesel é um combustível derivado do petróleo composto de 75 a 85% de hidrocarbonetos 

saturados (principalmente normais, ramificados e cicloalcanos) e de 15 a 25% de hidrocarbonetos 

aromáticos (principalmente alquilbenzenos). A fórmula química média para o petrodiesel é C12H26, 

variando de aproximadamente C10H22 a C15H32 (YASSINI et al., 2013). É um produto inflamável, 

mediamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em suspensão e com odor forte e 

característico (GALLEGO et al., 2001). 

Em relação à gasolina, o óleo diesel apresenta moléculas com tamanho de cadeias maiores, 

o que confere a este combustível maior massa específica, menor volatilidade e menor solubilidade 

em água. 

2.2 Biodiesel  

O biodiesel pode ser produzido a partir de óleos vegetais de diversas matérias primas e de 

óleos provindos de gorduras animais, os quais possuem estruturas químicas semelhantes às dos 

óleos vegetais. 

Globalmente, existem mais de 350 culturas identificadas como matéria-prima com 

potencial para a indústria de biodiesel (ATABANI et al., 2012; KARMAKAR et al., 2014).  Dentre 

estas fontes, apresentam-se o amendoim, milho, polpa do dendê, amêndoa do coco-de-dendê, 

amêndoa do coco-da-praia, caroço de algodão, amêndoa do coco-de-babaçu, semente de girassol, 

baga de mamona, semente de maracujá, semente de pinhão-manso, polpa de abacate, caroço de 

oiticica, semente de linhaça, semente de tomate, entre muitos outros vegetais em forma de 

sementes, amêndoas ou polpas (TAPANES et al., 2013). No Brasil a maior fonte de matéria-prima 

é o óleo de soja, utilizado para a produção de 71,84% do biodiesel no país (Figura 1).   
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Figura 1. Matérias-primas utilizadas para produção de biodiesel (perfil nacional) 

 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2017).  

É um combustível renovável que pode ser obtido a partir de um processo químico 

denominado transesterificação. Por meio desse processo, os triglicerídeos presentes nos óleos e 

gordura animal reagem com um álcool primário, metanol ou etanol, gerando dois produtos: ésteres 

metílicos ou etílicos de ácidos graxos de cadeia longa e a glicerina (Figura 2). Os ésteres, após 

passarem por processos de purificação para adequação à especificação da qualidade, é 

comercializado como biodiesel (ANP, 2016). 
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Figura 2. Processo de obtenção do biodiesel por transesterificação  

 

Fonte: The John A. Dutton e-Education Institute. 

 

No Brasil sua mistura ao diesel fóssil teve início em 2004 em caráter experimental e a 

comercialização contendo 2% de biodiesel em diesel a ser voluntária. A obrigatoriedade veio no 

artigo 2º da Lei n° 11.097/2005, que introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira. Em 

janeiro de 2008, entrou em vigor a mistura legalmente obrigatória de 2% (B2), em todo o território 

nacional. Com o amadurecimento do mercado brasileiro, esse percentual vem sendo 

sucessivamente ampliado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), estando o atual 

percentual em 8% (ANP, 2016). 

A criação dessa política para o biodiesel é justificada pelas vantagens ambientais, sociais 

e financeiras que a produção do biocombustível fornece. Uma das vantagens ambientais é sua 

maior biodegradabilidade em relação ao óleo diesel, que estaria relacionada à ausência de 

moléculas aromáticas, disponibilidade de pontes éster de alta energia, e às suas propriedades 

higroscópicas (CHESNEAU, 2000; PASSMANN, 2005; BENTO et al., 2006). Além disso, 

apresenta-se como um combustível não tóxico e seguro para se trabalhar e os produtos de 

combustão reduziriam os níveis de substâncias particuladas, pois produz 8,7% menos CO2 por kg 

comparado ao diesel (PETERSON e HUSTRULID, 1998).  

Triglicerídeos  Metanol Ácidos 

Graxos  

Glicerina  

Catálise de 

NaOH 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg%2Fleis%2F2005%2Flei%2011.097%20-%202005.xml
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A sua produção no Brasil alcança a terceira colocação mundial, atrás somente dos Estados 

Unidos e Alemanha. Atualmente existem 51 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP 

para operação no país, correspondendo à uma capacidade total de 20.930 m3/dia (ANP, 2017). Na 

Figura 3 pode-se observar o contínuo aumento da produção do biocombustível a cada ano (ANP, 

2016).   

Figura 3. Evolução anual da produção da produção de biodiesel no país  

 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2016). 

As exportações foram maiores para 2014/15 (de 200.000 toneladas do último mês para 1,37 

milhões de toneladas) e 2015/16 (de 130.000 toneladas do último mês para 1,38 milhões) (USDA, 

2015).   

2.3 Biodegradação de Diesel e Biodiesel  

O processo de biodegradação do óleo diesel inicia-se nas moléculas com estrutura química 

mais simples, ou seja, nos n-alcanos. Assim, a ordem de degradação dos hidrocarbonetos derivados 

de petróleo é a seguinte: n-alcanos > alcanos ramificados > aromáticos de baixa massa molecular 

> ciclo alcanos > aromáticos de alta massa molecular (VIEIRA et al., 2006). As bactérias são os 

agentes mais estudados na biodegradação de petróleo e atuam como principais degradadores em 

casos de derramamentos. Algumas dessas bactérias degradadoras de hidrocarbonetos são 
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pertencentes aos seguintes gêneros: Bacillus sp., Pseudomonas sp., Xantomonas sp., Vibrio sp. 

(RAHMAN et al., 2002).   

Para o biodiesel, uma provável rota para sua biodegradação consiste primeiramente da 

clivagem do metil ou etil éster por uma esterase, produzindo um ácido graxo e um álcool associado 

e posteriormente a quebra do ácido graxo pelo ciclo do ácido tricarboxílico. Nesta segunda etapa 

os ácidos graxos são oxidados via β-oxidação e degradados a ácido acético e a um ácido graxo 

com dois carbonos a menos (VIEIRA et al., 2006; ZHANG et al., 1998). Nesta reação, primeiro 

ocorre a conversão do ácido graxo a éster coenzima A (CoA). O éster-CoA é oxidado e dois átomos 

de carbono do final da molécula são clivados para produzir a acetil-CoA. Este processo de 

encurtamento da molécula continua até o ácido inicial ser degradado completamente a acetil-CoA 

(CHAPELLE, 2001). Diversas bactérias apresentam potencial para biodegradar o biodiesel como 

as Pseudomonas oleovorans, P. mendocina, P. aeruginosa, Marimonas vaga, Escherichia coli, 

Burkholderia gladíolo, Burkholderia ceoacia, Bacillus subtilis entre outras (MANCERA-LÓPEZ 

et al., 2008; NWAOGU et al., 2008).  

Vieira et al. (2006) em estudo realizado com 15 linhagens de bactérias degradadoras de 

óleo diesel verificou que 14 delas apresentaram resultado positivo também para a degradação de 

biodiesel, sendo este observado através da descoloração do 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP). 

Um aumento da biodegradabilidade quando adicionado biodiesel no diesel foi demonstrado 

em muitas investigações (JUNIOR et al., 2009; ZHANG et al., 1998; PETERSON e MOLLER, 

2005; LAPINSKIENE et al., 2006; PASQUALINO et al., 2006; DEMELLO et al., 2007; 

MARIANO et al., 2008a, OWSIANIAK et al., 2009), por outro lado, em outros estudos 

(DEMELLO et al., 2007; MARIANO et al., 2008b, OWSIANIAK et al., 2009) a biodegradação 

dos hidrocarbonetos não foi acelerada pela presença de biodiesel e, de acordo com Mariano et al. 

(2008a), apenas misturas com alta proporção de biodiesel (20%) foram significativamente mais 

biodegradável que apenas diesel em solo.  

2.4 Método colorimétrico  

Ao metabolizar compostos orgânicos no ambiente, os micro-organismos realizam 

processos de oxido-redução, onde a principal via para obtenção de energia é a respiração.  Nos 

processos aeróbicos o é oxigênio o aceptor final de elétrons e nos processos anaeróbios são 
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utilizados outros tipos de aceptores de elétrons, como os nitratos e sulfatos (DÍAZ, 2004; CAO et 

al., 2009; HUTCHINS et al., 1991). 

O método colorimétrico é baseado na substituição desses aceptores de elétrons por um 

mediador sintético, o 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP). O DCPIP é um aceptor final de elétrons 

que é azul na sua forma oxidada e incolor na sua forma reduzida (DAWSON et al., 1986). Devido 

a este fato, as mudanças de cor podem ser monitoradas com um espectrofotômetro, avaliando as 

alterações no valor de absorbância do indicador. Esse monitoramento é realizado a um 

comprimento de onda de 600 nm conforme descrito por Yoshida et al. (2001).  

A mudança de cor é devida à mudança na estrutura da molécula de DCPIP. O átomo de 

nitrogênio no centro da molécula é o aceptor de elétrons onde ocorre a mudança da ligação dupla 

entre nitrogênio e carbono para uma ligação simples (Figura 4). A mudança na ligação faz com 

que uma alteração da molécula ocorra, ocasionando uma mudança de cor de azul escuro para 

incolor.  

Figura 4. Reação de redução do DCPIP  

 

Fonte: Bidoia et al., 2010. 

Alguns estudos avaliaram a sensibilidade do método colorimétrico comparando-o com 

outras metodologias. Em 2008 Kubota et al. (2008) realizou a comparação dos resultados obtidos 

com DCPIP e os resultados da cromatografia gasosa. Nos ensaios em que houve alteração de cor 

do DCPIP a cromatografia detectou biodegradação e os ensaios com DCPIP que permaneceram 

azuis, a cromatografia não detectou biodegradação.  

Em outro estudo, Mariano et al. (2008) testaram diferentes culturas bacterianas e 

consórcios microbianos na biodegradação de óleo diesel por duas metodologias: método 

respirométrico de Bartha (OECD, 2002) e descoloração de DCPIP (HANSON et al., 1993). Seus 

resultados revelaram que ambos os procedimentos foram capazes de avaliar a ação dos diferentes 

micro-organismos no metabolismo deste hidrocarboneto.  
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2.5 Respirometria  

A respirometria é uma das técnicas que pode ser utilizada para o acompanhamento das 

atividades realizadas pelos micro-organismos no solo, e baseia-se na análise do consumo de 

oxigênio ou na produção de dióxido de carbono por unidade de volume e de tempo. 

O respirômetro de Bartha, segundo a ABNT-NBR 14.283 (1999), pode ser utilizado tanto 

para avaliar a tratabilidade de resíduos, quanto para inferir as condições de manejo de sistemas de 

tratamento de resíduos em solo. Tal metodologia já foi utilizada por diversos autores tais como 

NUVOLARI (1996); ALBUQUERQUE (2000); GUERRA e ANGELIS (2005); MELLO (2005); 

MARIANO (2006); MONTAGNOLLI et al. (2009), CRUZ (2013), LOPES (2014) entre outros 

para avaliar a biodegradação de resíduos no solo. 

O respirômetro consiste em um sistema fechado, constituído de duas câmaras interligadas 

(Figura 5), onde ocorrem, na primeira, a biodegradação dos compostos orgânicos por micro-

organismos nativos ou introduzidos no solo e a produção do gás carbônico, o qual é transferido 

para a segunda câmara e se dissolve numa solução de hidróxido de potássio. A quantificação do 

gás carbônico é feita regularmente pela análise da solução de hidróxido de potássio, e essa 

informação pode ser relacionada à taxa de biodegradação e até mesmo a evolução da biomassa 

presente ao longo do tempo (FIÚZA et al., 2004). 
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Figura 5. Esquema de um respirômetro de Bartha e Pramer 

 

Fonte: ABNT (1999). 

2.6 Surfactantes  

Surfactante é uma palavra derivada da contração da expressão "surface active agent", que 

significa agente de atividade superficial (BARROS et al., 2007). São constituídos de uma porção 

hidrofóbica, apolar, e uma porção hidrofílica, polar. A porção apolar é uma cadeia de 

hidrocarbonetos, enquanto a polar pode ser iônica (aniônica e catiônica), não iônica ou anfótera. 

Estes compostos podem ser produzidos quimicamente (surfactantes sintéticos) ou biologicamente 

(biossurfactantes) (ROCHA, 2006; VAN HAME, 2006). 

São produtos com a capacidade de alterar as propriedades superficiais e interfaciais de um 

líquido (BARROS et al., 2007). Sua adição pode diminuir a tensão superficial entre o contaminante 

e o meio, promovendo a sua solubilização e biodisponilidade, o que facilita a sua biodegradação 

(MARIANO et al., 2007; SOUZA, et al., 2010).  

 

2.6.1 Surfactantes químicos  

Um surfactante químico bastante conhecido e disponível comercialmente é o Tween® 80 

(monoleato de sorbitano polioxietileno - C64H124O26). Esse surfactante é utilizado em ambientes 
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contaminados por substâncias apolares, resultando na dissolução destas em água, portando 

possibilitando seus tratamentos físicos e biológicos (GRIPPA et al., 2010). 

Se a adição de surfactantes aumenta ou diminui a degradação do óleo ainda não está claro, 

tendo em vista resultados contraditórios da literatura (LINDSTROM e BRADDOCK, 2002; 

BRAKSTAD et al., 2015). Estudos mostraram o efeito positivo do surfactante Corexit sobre a 

biodegradação do óleo por comunidades bacterianas mistas (VALENTINE et al., 2012). No 

entanto, alguns outros estudos têm relatado efeito negativo do mesmo na biodegradação de óleo 

(HAMDAN e FULMER, 2011). Claramente, a compreensão técnica e científica das interações 

físico-químicas que ocorrem e como elas subsequentemente afetam as atividades biológicas não 

estão completas (RAHSEPAR et al., 2016).  

2.6.2 Biossurfactantes  

Biossurfactantes são metabólitos secundários que apresentam atividade superficial e são 

sintetizados por uma grande variedade de micro-organismos (BANAT et al., 2000; DESAI e 

BANAT, 1997). A maior vantagem destes compostos quando comparado aos surfactantes 

sintéticos reside na sua diversidade estrutural e sua aceitabilidade ambiental por serem 

biodegradáveis, biocompatíveis, menos tóxicos, com maior especificidade, possibilidade de 

produção in situ e também a partir de substratos renováveis e de baixo custo, como resíduos 

agroindustriais, contribuindo para a redução da poluição ambiental e permitindo agregar valor 

comercial nestes produtos (MULLIGAN, 2009). 

Também, os biossurfactantes podem ser aplicados em diferentes processos industriais, 

como produção de fármacos, compostos químicos, cosméticos, biorremediação de ambientes 

poluídos por petróleo e derivados e recuperação terciária do petróleo (BANAT et al., 2000; 

THANOMSUB et al., 2007). 

Linhagens de Bacillus e Pseudomonas têm sido indicadas para bioaumentação em locais 

contaminados com hidrocarbonetos por serem produtores de biossurfactantes (JENNINGS e 

TANNER, 2000; DAS e MUKHERJEE, 2006; MONTAGNOLLI et al., 2011). O biossurfactante 

produzido por Bacillus subtilis, a surfactina, é considerado um dos mais poderosos 

biossurfactantes devido a seu poder de diminuir a tensão superficial da água para até 27 mN.m-1 a 

qual normalmente apresenta tensão superficial em torno de 72,75 mN.m-1 a 20 ºC (COOPER et 

al., 1981).  
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2.7 Biodegradação e toxicidade  

O conhecimento do grau de toxicidade de substâncias químicas permite estabelecer limites 

seguros para o ambiente pois nos fornecem as reações dos organismos vivos à poluição ambiental 

e indica os possíveis efeitos sinergéticos dos diversos poluentes ali presentes (ZAGATTO e 

BERTOLETTI, 2008).  

Para os processos de biodegradação, os ensaios de toxicidade são ferramentas importantes 

pois se pode verificar se o composto orgânico degradado teve sua toxicidade inalterada, reduzida 

ou aumentada (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). Uma maneira simples e rápida para essa avaliação 

são os estudos toxicológicos utilizando sementes no processo de germinação, a qual depende de 

uma sequência de eventos fisiológicos influenciada por fatores externos (ambientais) e internos 

como dormência e inibidores (NASSIF et al., 1998). 

Este teste pode ser aplicado para avaliar a toxicidade de compostos solúveis, de águas 

superficiais como lagos e rios, águas subterrâneas, água tratada, águas residuais domésticas e 

industriais, bem como a lixiviação dos solos, sedimentos, lodo ou outras matrizes sólidas 

(BOWERS et al., 1997, CHEUNG et al., 1989).  

As espécies Lactuca sativa, Eruca sativa e Cucumis sativus possuem germinação fácil e 

rápida, tornando-se possível desenvolver o teste em alguns dias. Este bioensaio de toxicidade tem 

sido recomendado e aplicado por diferentes agências de proteção ambiental para a avaliação 

ecotoxicológica de amostras ambientais e compostos puros, bem como avaliar o efeito fitotóxico 

de pesticidas em espécies não alvo (OCDE, 1984; USEPA, 1989; BOUTIN et al., 1993). 

2.8 Teste da atividade microbiana com cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC) 

Entre todos os grupos enzimáticos do solo, as desidrogenases são uma das mais 

importantes, porque elas ocorrem em todos os micro-organismos vivos. Como são intimamente 

ligadas aos processos redox microbiológicos e não possuem capacidade de acumulação no 

ambiente extracelular, as desidrogenases são muitas vezes consideradas como um índice da 

atividade microbiológica do solo, podendo assim, serem consideradas indicadores de poluição 

(MOESKOPS et al., 2012).  

 Como um grande grupo de desidrogenases tem alta afinidade pelo carreador artificial TTC, 

ele pode ser utilizado para medir a atividade dessas enzimas. O mecanismo baseia-se na 

substituição do aceptor final de elétrons pelo 2,3,5-trifeniltetrazólio, que é incolor, e na medição 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600725/#CR22
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da sua redução enzimática em 1,3,5-trifenilformazan, que possui cor avermelhada (GABRIELSON 

et al., 2002).  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Gerais 

Investigar qual taxa da mistura diesel/biodiesel é mais rapidamente biodegradada em 

ambiente aquático e em solo com a adição de surfactante Tween® 80 e inóculo de Bacillus subtilis.  

3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são dados abaixo: 

• Determinar qual mistura de diesel em biodiesel é mais biodegradável e o tempo necessário 

para a biodegradação completa de cada substrato; 

• Avaliar a toxicidade após a biodegradação com uso de organismos testes; sementes de 

Lactuca sativa (alface), sementes de Eruca sativa (rúcula) e sementes de Cucumis sativus 

(pepino); 

• Verificar mudanças na comunidade microbiana do solo causada pelo processo de 

biodegradação.  

4. MATERIAL  

4.1 Diesel 

O óleo diesel S10 puro foi doado pela Refinaria de Paulínia – Petrobras (REPLAN) na 

cidade de Paulínia - SP.  

4.2 Biodiesel  

O biodiesel 100% vegetal, de soja, foi doado pela Refinaria de Paulínia – Petrobras 

(REPLAN) na cidade de Paulínia - SP.  
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4.3 Misturas Diesel e Biodiesel 

Foram preparadas misturas de diesel e biodiesel nas proporções de 3; 5; 7; 10; 25; 50 e 

80% de biodiesel em diesel que foram denominadas conforme a Tabela 1, sendo que, o diesel puro 

foi denominado D e o biodiesel puro denominado B.  

Tabela 1. Misturas de biodiesel em diesel preparadas em laboratório   

Nomenclatura Mistura 

B3 3% de biodiesel em diesel 

B5 5% de biodiesel em diesel 

B7 7% de biodiesel em diesel 

B10 10% de biodiesel em diesel 

B25 25% de biodiesel em diesel 

B50 50% de biodiesel em diesel 

B80 80% de biodiesel em diesel 

Fonte: Própria autoria. 

4.3 Teste da atividade microbiana com 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP)  

O teste colorimétrico foi realizado com o indicador redox 2,6-diclorofenol-indofenol 

C12H6Cl2NNaO2·xH2O (Vetec P.A.) na concentração de 1,0 g L-1 e com caldo Bushnell Haas 

(BH), composto por: 0,20 g L-1 de sulfato de magnésio, MgSO4.7H2O (Chemco P. A.); 0,02 g L-1 

de cloreto de cálcio, CaCl2.2H2O (Vetec P. A.); 1,00 g   L-1 de fosfato dipotássico, K2HPO4 (Impex 

P.A.); 1,00 g L-1 fosfato mono potássico, KH2PO4 (Dinâmica P. A.); 1,00 g L-1 de nitrato de 

amônia, NH4NO3 (Vetec P.A.) e 0,05 g L-1 de cloreto férrico e FeCl3.6H2O (Dinâmica P.A.) 

(DIFCO, 1984).  

4.4 Organismos testes para ensaio de toxicidade 

Para os testes de toxicidade foram utilizados como organismo-teste as sementes de Lactuca 

sativa (alface), Eruca sativa (rúcula) e Cucumis sativus (pepino).  
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5. MÉTODOS 

5.1 Atividade Microbiana  

5.1.1 Teste da atividade microbiana com 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP)  

5.1.1.1 Análise quantitativa 

O 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP) é um indicador que altera a sua coloração de incolor 

para azul quando oxidado. Desta maneira, é possível estimar a atividade microbiana através da 

mudança de coloração do meio, segundo adaptação da metodologia descrita por Bidoia et al. 

(2010). 

Foram utilizadas misturas de biodiesel em diesel nas proporções 3; 5; 7; 10; 25; 50 e 80% 

e controles correspondem a 100% de diesel e 100% de biodiesel em tubos, adicionando solução 

de DCPIP e caldo Bushnell Haas (BH). O BH contém sais necessários ao crescimento microbiano, 

no entanto não possui nenhuma fonte de carbono. Deste modo, os micro-organismos utilizam o 

contaminante, biodiesel e diesel, como fonte de carbono para crescimento microbiano. 

Os tubos do ensaio de colorimetria foram acondicionados em estufa a 35°C com agitação 

a 3 g (180 rpm). A absorbância dos ensaios foi medida em espectrofotômetro Hach Odissey DR-

2500 a cada 12 h até que a amostra mudasse de coloração azul para incolor.  

Os ensaios foram preparados conforme as Tabelas 2 e 3.  
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Tabela 2. Composição dos testes colorimétricos  

Sistemas Colorimétricos Composição 

Branco (Br) BH 

Controle Meio BH (CM) BH + DCPIP 

Controle B. subtilis (CB) BH + DCPIP + inóculo 

Controle surfactante (CS) BH + DCPIP + surfactante 

Controle B. subtilis + surfactante (CBS) BH + DCPIP + inóculo + surfactante 

D (100% de diesel) BH + DCPIP + diesel  

Db BH + DCPIP + diesel + inóculo 

Ds BH + DCPIP + diesel + surfactante 

Dbs BH + DCPIP + diesel + inóculo + surfactante 

B (100% de biodiesel) BH + DCPIP + biodiesel 

Bb BH + DCPIP + biodiesel + inóculo 

Bs BH + DCPIP + biodiesel + surfactante 

Bbs BH + DCPIP + biodiesel + inóculo + 

surfactante 

B3 BH + DCPIP + B3 

B3b BH + DCPIP + B3 + inóculo 

B3s BH + DCPIP + B3 + surfactante 

B3bs BH + DCPIP + B3 + inóculo + surfactante 

B5 BH + DCPIP + B5 

B5b BH + DCPIP + B5 + inóculo 

B5s BH + DCPIP + B5 + surfactante 

B5bs BH + DCPIP + B5 + inóculo + surfactante 

B7 BH + DCPIP + B7 

B7b BH + DCPIP + B7 + inóculo 

B7s BH + DCPIP + B7 + surfactante 

B7bs BH + DCPIP + B7 + inóculo + surfactante 

B10 BH + DCPIP + B10 

B10b BH + DCPIP + B10 + inóculo 

B10s BH + DCPIP + B10 + surfactante 

B10bs BH + DCPIP + B10 + inóculo + surfactante 

B25 BH + DCPIP + B25 

B25b BH + DCPIP + B25 + inóculo 

B25s BH + DCPIP + B25+ surfactante 

B25bs BH + DCPIP + B25+ inóculo + surfactante 

B50 BH + DCPIP + B50 

B50b BH + DCPIP + B50+ inóculo 

Legenda: BH: meio mineral Bushnell Haas.  Fonte: Própria autoria.  
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Tabela 2 (continuação). Composição dos testes colorimétricos  

Sistemas Colorimétricos Composição 

B50s BH + DCPIP + B50+ surfactante 

B50bs BH + DCPIP + B50+ inóculo + surfactante 

B80 BH + DCPIP + B80  

B80b BH + DCPIP + B80 + inóculo 

B80s BH + DCPIP + B80 + surfactante 

B80bs BH + DCPIP + B80 + inóculo + surfactante 

Fonte: Própria autoria.  

Outro teste de biodegradação das misturas diesel/biodiesel através do DCPIP foi realizado 

com a adição de 1 g de solo, conforme Tabelas 3 e 4. O mesmo solo foi utilizado para o ensaio de 

respirometria de Bartha e Pramer.  

Tabela 3. Composição dos testes colorimétricos em amostras de solo 

Sistemas Colorimétricos Composição 

Branco (Br) BH 

Controle Meio BH (CM) BH + DCPIP 

Controle Solo (CSolo) BH + DCPIP + solo 

Controle B. subtilis (CB) BH + DCPIP + solo + inóculo 

Controle surfactante (CS) BH + DCPIP + solo + surfactante 

Controle B. subtilis + surfactante (CBS) BH + DCPIP + solo + inóculo + surfactante 

B5 BH + DCPIP + solo + B5 

B5b BH + DCPIP + solo + B5 + inóculo  

B5s BH + DCPIP + solo + B5 + surfactante  

B5bs BH + DCPIP + solo + B5 + inóculo + 

surfactante 

B25 BH + DCPIP + solo + B25 

B25b BH + DCPIP + solo + B25 + inóculo 

B25s BH + DCPIP + solo + B25 + surfactante 

B25bs BH + DCPIP + solo + B5 + inóculo + 

surfactante 

B50 BH + DCPIP + solo + B50 

B50b BH + DCPIP + solo + B50 + inóculo 

B50s BH + DCPIP + solo + B50 + surfactante 

B50bs BH + DCPIP + solo + B50 + inóculo + 

surfactante 

Fonte: Própria autoria.  
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Tabela 4. Quantificação dos compostos do teste colorimétrico contendo solo 

 

Sistemas 

Colorimétricos 

Volumes (µL)  

Meio 

BH  

DCPIP  Misturas  Inóculo 

 

Surfactante  Solo 

(g) 

Branco (Br) 7350 - - - - - 

CM 6950 350 - - - - 

CSolo  6950 350 - - - 1 

CB 6750 350 - 100 - - 

CS 6750 350 - - 100 - 

CBS 6550 350  100 100 - 

B5, B25 e B50  6900 350 50 - - 1 

B5b, B25b e B50b  6700 350 50 100 - 1 

B5s, B25s e B50s 6700 350 50 - 100 1 

B5bs, B25bs e 

B50bs 

6500 350 50 100 100 1 

Fonte: Própria autoria. Legenda: CM: controle meio;  CB: controle inóculo; CS: controle 

surfactante; CBS: controle inóculo + surfactante; D: diesel; B: biodiesel;   B3: 3% de biodiesel em 

diesel;  B5: 5% de biodiesel em diesel; B7: 7% de biodiesel em diesel; B10:  10% de biodiesel em 

diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; B80: 80% de biodiesel 

em diesel; B%b: ensaios contendo a mistura e inóculo; B%s: ensaios contendo a mistura e 

surfactante; B%bs: ensaios contendo a mistura + inóculo + surfactante. 

 

Uma curva padrão foi estabelecida para quantificar os valores de DCPIP contido em cada 

ensaio (Equação 1). 

 

[DCPIP] = (15,171 * Abs600) - 0,488      (Equação 1)  

 

Onde:  

[DCPIP] = concentração de DCPIP;  

Abs600 = absorbância da amostra no comprimento de onda em 600 nm.  

 

Para a reta padrão foram realizadas leituras de absorbância em 5 diluições de DCPIP 

apresentadas na Tabela 5 e Figura 6.  
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Tabela 5. Diluições de DCPIP e leitura em absorbância 600 nm para obtenção da reta padrão 

 

Tubos 

 

Volumes/mL 

 

[DCPIP] 

 

Absorbância 

600 nm 

Meio BH DCPIP (mg. L-1) u.a. 

1 4,95 0,05 5,95 0,491 

2 4,90 0,10 8,93 1,108 

3 4,85 0,15 13,39 1,744 

4 4,80 0,20 20,09 2,390 

5 4,75 0,25 30,13 2,993 

Fonte: Própria autoria.  

 

Figura 6. Dados de absorbância em função da concentração de DCPIP com R2 =0,999 

Equação y = a + b*x

Soma de quadrad 4.491E-4
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Pearson
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5.1.1.2 Análise qualitativa  

A análise qualitativa é apenas um complemento da análise quantitativa e tem como objetivo 

demonstrar a mudança de cor no tempo de biodegradação dos contaminantes. A análise é realizada 



31 

 

de forma visual e registrada em fotografias dos tubos analisados nos tempos de leitura, assim como 

feito por Cruz (2013), Tamada (2013), Montagnolli (2011) e Lopes (2014).  

5.1.2 Teste da atividade microbiana com cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio 

(TTC) 

Para se obter uma melhor análise da atividade enzimática do solo foram realizados testes 

utilizando o cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC).  

A atividade de desidrogenase foi determinada no tempo inicial, após 30 e 60 dias de 

incubação do solo. A atividade da desidrogenase nas amostras de solo foi determinada segundo 

metodologia proposta por Alef (1995), que se baseia na estimativa da taxa de redução do TTC ao 

trifeniltetrazólio formazan (TPF), estimando-se colorimetricamente o teor de TPF liberado devido 

à ação da enzima desidrogenase. 

 Para a análise, 2 g de amostras de solo foram retiradas dos frascos respirométricos e 

misturadas com 2 mL de solução de TTC diluído em tampão de Tris-HCl. A mistura foi transferida 

para tubos de ensaio (15 mL) e incubadas a 30 °C por 48 horas. 

Após incubação, foram adicionados 16 mL de acetona para cessar a reação enzimática e, 

depois da homogeneização, o tubo foi deixado no escuro durante 2 horas. A suspensão do solo foi 

filtrada e a absorbância medida a 482 nm. Uma curva padrão foi estabelecida para quantificar os 

valores de TPF, em mL-1, formados em cada amostra (Figura 7). 
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Figura 7. Reta padrão da produção de trifenilformazam (TPF) em µg.mL-1 

 

5.2 Teste qualitativo do DCPIP 

Os testes com DCPIP foram realizados em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 20 mL 

de BH, e as mesmas quantidades das misturas e inóculo utilizadas nos tubos de DCPIP (50 µL das 

misturas e 100 µL  do inóculo) para garantir maior aporte de oxigênio durante o monitoramento 

qualitativo da descoloração do DCPIP. Foram realizados testes para as amostras B5, B25 e B50 

contando o inóculo de B. subtilis e amostras contendo inóculo e surfactante (B5b, B5bs, B25b, 

B25bs, B50b, B50bs).  

5.3 Atividade Respirométrica  

A avaliação da biodegradabilidade do diesel e biodiesel foi realizada mediante ensaios 

respirométricos e seguiu a metodologia sugerida na ABNT-NBR 14.283 (1999). O solo foi 

coletado dentro da Universidade Estadual Paulista – Campus de Rio Claro e previamente peneirado 

em granulometria de 2 mm. 

Nas Tabelas 6 estão descritos o conteúdo dos respirômetros montados para o teste.  
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Tabela 6. Composição respirômetros 

Tratamentos Composição Misturas Inóculo Surfactente  Água 

destilada  

 Voume (mL) 

CSolo Solo + água 

destilada 

- 

 

- - 14 

CB Solo + inóculo + 

água destilada 

- 3 - 11 

CS Solo + surfactante 

+ água destilada 

- - 6 8 

CBS Solo + inóculo + 

surfactante + água 

destilada 

- 3 6 5 

B5 Solo + B5 + água 

destilada 

5 - - 9 

B5b Solo + B5 + 

inóculo + água 

destilada 

5 3 - 6 

B5s Solo + B5 + 

surfactante + água 

destilada 

5 - 6 3 

B5bs Solo + B5 + 

inóculo + 

surfactante  

5 3 6 - 

B25 Solo + B25 + 

água destilada 

5 - - 9 
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Tratamentos Composição Misturas Inóculo Surfactante Água 

destilada 

  Voume (mL) 

B25b Solo + B25 + 

inóculo + água 

destilada 

5 3 - 6 

B25s Solo + B25 + 

surfactante + água 

destilada 

5 - 6 3 

B25bs Solo + B25 + 

inóculo + 

surfactante  

5 3 6 - 

B50 Solo + B50 + 

água destilada 

5 - - 9 

B50b Solo + B50 + 

inóculo + água 

destilada 

5 3 - 6 

B50s Solo + B50 + 

surfactante + água 

destilada 

5 - 6 3 

B50bs Solo + B50 + 

inóculo + 

surfactante 

5 3 6 - 

B50b Solo + B50 + 

inóculo + água 

destilada 

5 3 - 6 

B50s Solo + B50 + 

surfactante + água 

destilada 

5 - 6 3 

Tabela 6 (continuação). Composição respirômetros 
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B50bs Solo + B50 + 

inóculo + 

surfactante 

5 3 6 - 

Fonte: própria autoria.  

O acompanhamento da biodegradação das substâncias dentro dos respirômetros de Bartha 

e Pramer foi realizado por meio da medida da condutividade (STROTMANN et al., 2004; FARIA 

e DE ANGELIS, 2014).  Assim como nos procedimentos de titulação recomendados pela Norma 

ABNT 14283 retirou-se o KOH do braço lateral, porém, ao invés de titulá-los, foi inserido em um 

sensor de condutividade Tecnopon CA150 previamente calibrado. O método considera o balanço 

estequiométrico entre a reação de KOH e K2CO3 para quantificar o CO2 produzido (Equação 1). 

 

2 KOH + 1 CO2                    1 K2CO3 + 1 H2O (Equação 1) 

 

De acordo com a estequiometria da reação, 0,2 M de KOH geram 0,1 M de K2CO3. Logo, 

na medida em que o CO2 é produzido proveniente do metabolismo microbiano, aumenta a 

quantidade de sal na solução, diminuindo assim a condutividade da solução de KOH. 

Na Tabela 7 encontram-se os valores calculados para a realização da curva de calibração 

do KOH e da equação da reta padrão. Com base nela foi possível transformar os valores de 

condutividade em mS para μmol de CO2 (Equação 2).   

Tabela 7. Valores utilizados para a elaboração da reta padrão de KOH e respectivos valores 

correspondentes em mg de CO2 

KOH 0,4 M (mL) K2CO3 0,2 M (mL) Condutividade 

(mS.cm-3) 

mg de CO2 

10,00 0,00 19,80 0,00 

9,00 1,00 19,40 8,80 

8,00 2,00 18,69 17,6 

7,00 3,00 17,70 26,4 

6,00 4,00 16,70 35,2 

5,00 5,00 15,43 44,0 

4,00 6,00 14,20 52,8 

3,00 7,00 12,92 61,6 

2,00 8,00 11,58 70,4 

1,00 9,00 10,15 79,2 

0,00 10,00 8,93 88,0 

Fonte: própria autoria.  

Tabela 6 (continuação). Composição respirômetros 
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Reta padrão:  

y = -7,3201*X+155,05 (Equação 2) 

 

em que: 

y = CO2 produzido 

x = condutividade  

A solução de KOH foi preparada com hidróxido de potássio (P.A. Synth) à 0,4 M devido 

à alta produção de CO2 no início do teste e a solução de K2CO3 foi preparada com carbonato de 

potássio (P.A. Anidrol), ambas com água desionizada livre de CO2. 

5.4 Modelagem matemática   

Os dados de produção de CO2 dos ensaios B5, B25 e B50 foram usados no ajuste de modelo 

matemático que descrevem o processo de biodegradação. A modelagem dos dados permite um 

melhor conhecimento da cinética de biodegradação, permitindo assim prever e otimizar o processo 

(KERNANSHANI et al., 2006). 

A geração de gráficos foi feita pelos softwares SYSTAT SIGMAPLOT 11. Para a 

modelagem dos dados e ajuste em equação foi utilizada a plataforma WOLFRAM 

MATHEMATICA 6.  

O primeiro modelo proposto de melhor ajuste foi uma adaptação da equação logística de 

Schmidt et al. (1985), que foi usado inicialmente pelo autor para descrever o crescimento de 

microrganismos em meios de cultura. A Equação 3 foi adaptada por Montagnolli et al. (2009) para 

fornecer a previsão da máxima produção de CO2 pelos micro-organismos no processo de 

biodegradação. 

 

𝐵=𝐵𝑚𝑎𝑥/(1+[𝐵𝑚𝑎𝑥−𝐵𝑜𝐵𝑜]𝑒−𝑟𝑡) (Equação 3) 

 

em que:  

B = CO2 produzido;  



37 

 

Bmax = produção máxima de CO2; 

Bo = produção inicial de CO2;  

r = taxa máxima de produção especifica para determinado ensaio;  

t = tempo. 

5.6 Teste de toxicidade   

Os solos dos ensaios de respirometria foram avaliados quanto à toxicidade de acordo com 

metodologias propostas por Wang (1990), USEPA (1996), Morales et al. (2004), Lopes et al. 

(2010), Tamada et al. (2012) e Montagnolli et al. (2017) para sementes de L. sativa, C. sativus e 

E. sativa. 

Os ensaios foram realizados em placas de Petri contendo amostras de solo uniformemente 

distribuído, 20 sementes (ISLA) e 3,00 mL de água desionizada. As placas foram incubadas em 

câmara de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) na ausência de luz, a 22 ºC durante 120 horas.  

Para os ensaios de sensibilidade, foram utilizados 2,5 mL de solução de sulfato de zinco 

0,05 M para controle positivo e, 2,5 mL de água destilada como controle negativo. 

Na análise do desenvolvimento da plântula, o método consistiu inicialmente no 

congelamento das plântulas após 120 h de incubação. Este procedimento, além de interromper o 

crescimento das plântulas de modo uniforme, facilita as medições pela diminuição da rigidez dos 

tecidos vegetais, evitando possíveis quebras das plântulas durante a realização das medições. O 

comprimento da raiz das sementes germinadas ao final de cada ensaio foi medido e calculado o 

índice de germinação. As sementes foram consideradas germinadas a partir de 0,3 cm de 

comprimento de raiz. 

Assim, foram determinados: a germinação das sementes, o alongamento da raiz e o índice 

de germinação (IG – Índice de Germinação, fator de germinação de sementes e alongamento da 

raiz relativos ao ensaio controle negativo - CN). Pela contagem de sementes germinadas foi 

calculada a porcentagem de germinação relativa ao CN (%G), dada pela Equação 4 e a 

porcentagem do alongamento das raízes relativa ao CN (%A), dada pela Equação 5. 

(LABOURIAU; AGUDO, 1987): 

 

%𝐺 =
𝑆𝐺𝑎

𝑆𝐺𝑐
∗ 100 (Equação 4) 
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%𝐴 =
𝐴𝑆𝑎

𝐴𝑆𝑐
∗ 100 (Equação 5) 

 

em que, 

SGa = média da germinação das sementes na amostra; 

SGc = média da germinação das sementes no CN; 

ASa = alongamento médio das raízes das sementes germinadas na amostra; 

ASc = alongamento médio das raízes das sementes germinadas no controle.  

 

Os resultados foram expressos pelo índice de germinação (GI), conforme Equação 6.  

 

𝐼𝐺 =
%𝐺∗%𝐴

100
  (Equação 6) 

 

em que, 

%G = germinação relativa da amostra; 

%A = alongamento relativo da amostra. 

 

Para melhor análise dos dados foi realizada a análise estatística com o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis.  

5.7 Quantificação da microbiota  

Os solos contidos nos respirômetros foram utilizados para  a quantificação de sua 

microbiota. Assim, 1,00 g de cada amostra de solo foi adicionado em 9,00 mL de solução salina a 

0,85%. A solução foi mantida por 1 h em mesa agitadora à 180 rpm. Após esse período 1,00 mL 

da solução foi retirada para realização de diluição seriada.       

Para a contagem das bactérias foram utilizadas as diluições de 10-4, 10-5 e 10-6 adicionadas 

em placa junatmento com o meio de cultura Plate Count Agar (PCA). As placas foram incubadas 

à 35º C por 48 horas, segundo Cetesb (1986). 

Para a contagem de fungos foram utilizadas as diluições de 10-3, 10-4 e 10-5 adicionadas em 

placa junatmento com o meio de cultura Sabouraud.  As placas foram incubadas à 28º C por 120 

horas, segundo Cetesb (1986). 
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A quantificação da microbiota das amostras foi expressa em Unidades Formadoras de 

Colônia por mL (UFC/mL).  

5.8 pH do solo 

O pH dos ensaios contidos nos respirômetros foi medido de acordo com Kalra (1995), onde 

10 g de solo foram adicionadas a 25 mL de solução à 0,01 M de CaCl2, agitadas por 1 minuto e 

deixadas em repouso por 1 hora antes da medição em pHmetro Tecnal Digimed.     

 

5.9 Umidade do Solo 

A umidade dos solos contidos nos respirômetros foi determinada segundo ABNT (1999). 

Placas de petri contendo 10,00 g de solo foram mantidas em estufa à 105º C por 24 h. Após, seu 

resfriamento em dessecador foram pesadas e os valores inseridos na Equação 7: 

 

U =
(p+si)−(p+sf)

(p+sf)−p
   (Equação 7) 

em que: 

p = peso placa de petri; 

si = peso solo inicial; 

sf = peso solo após estufa. 

   

5.10 Screening da comunidade microbiana 

5.10.1 Extração de DNA dos solos após teste de respirometria  

O DNA total dos ensaios foi extraído utilizando o kit comercial Power Soil DNA Extraction 

(MoBio Laboratories Inc., Carlsbad, CA, EUA), de acordo com as instruções do fabricante.  

Em balança semianalítica foi pesado 0,40 g de cada amostra e adicionado em tubos 

PowerBead de 2,0 mL, juntamente com 60 μL da solução C1. Os tubos foram invertidos várias 

vezes, e, posteriormente, agitados em agitador de tubos na velocidade máxima por 10 minutos e 

centrifugados a 10.000 g por 30 segundos. O sobrenadante, de aproximadamente 450 μL, foi 

transferido para um novo tubo, adicionado 250 μL da solução C2, agitado por 5 segundos e 

incubado a 4 ºC por 5 minutos.  
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Após este período, os conteúdos dos tubos foram centrifugados a 10.000 g por 1 minuto e 

então 600 μL do sobrenadante foi transferido para um novo tubo e adicionados 200 μL da solução 

C3, seguido com agitação por 5 segundos e incubação a 4 ºC por 5 minutos. Depois, novamente 

centrifugou-se a 10.000 g por 1 minuto e transferiu-se 750 μL do sobrenadante a um novo tubo; 

adicionou-se 1200 μL da solução C4, agitou-se por 5 segundos, e em seguida transferiu-se 675 μL 

da solução no tubo contendo a coluna e, então, centrifugou-se por 1 minuto a 10.000 g. A solução 

coletada no tubo foi descartada e 675 μL foi centrifugado por 1 minuto a 10.000 g. A solução 

coletada no tubo foi novamente descartada e o restante foi aplicado na coluna, centrifugado da 

mesma maneira que nas condições anteriores. Em seguida, adicionou-se 500 μL da solução C5 na 

coluna e centrifugou-se a 10.000 g por 30 segundos; descartou-se o sobrenadante e centrifugou-se 

novamente o tubo vazio por mais 1 minuto a 10.000 g. Realizada esta etapa, a coluna foi transferida 

para um novo tubo com a adição de 100 μL da solução C6 no centro da coluna. Por fim, estes tubos 

foram centrifugados por 30 segundos a 10.000 g e obteve-se o DNA extraído das amostras de solo.  

A integridade do DNA extraído, assim como sua quantificação foi avaliada por meio de 

eletroforese em gel de agarose a 1,0% (m/v) em tampão TAE (400 mM Tris, 20 mM ácido acético 

glacial, 1mM EDTA). Foram aplicados 5 µl dos DNAs extraídos junto à 3 µl do tampão de corrida 

Loading buffer 6x (Azul de bromofenol 0,05% (p/v); Sacarose 40% (p/v); EDTA 0,1 M (pH 8,0); 

SDS 0,025% (p/v). Após a eletroforese, o gel foi corado em solução de base gel red e visualizado 

em luz ultravioleta.  

5.10.2 Amplificação do gene 16S rRNA  

O DNA extraído foi utilizado na reação de amplificação da região V6 do gene 16S rRNA 

bacteriano. Foram utilizados os iniciadores U968⊥GC (5'-CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC 

GGG GCG GGG GCA CGG GGG GAA CGC GAA GAA CCT TA-3') e 1378R (5'-CGG TGT 

GTA CAA CGC CCG GGA ACG-3') (HEUER et al., 1997), originando um fragmento do tamanho 

esperado de 410 pb. As reações foram realizadas em volume de 50 µL, contendo 2,5 mM de MgCl2, 

0,2 mM de cada dNTP, 0,5 µL de formamida (1%), 0,4 mM de cada iniciador, em solução tampão 

para Taq DNA polimerase contendo 1 U da enzima Taq DNA polimerase (Fermentas, São Paulo, 

Brasil) e 1 µL de DNA total; sendo completado o volume com água ultrapura esterilizada. As 

condições de amplificação da PCR foram de desnaturação inicial por 4 minutos a 94oC; seguida 
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por 35 ciclos de 1 minuto a 94oC, 1 minuto a 56 oC, 2 minutos a 72 oC, seguidos de uma extensão 

final por 10 minutos a 72 oC. 

5.10.3 Análise da estrutura da comunidade microbiana pela técnica de PCR-

DGGE 

A análise de DGGE foi realizada no aparelho Ingeny PhorU2 system (Ingeny, Goes, 

Holanda). As soluções estoque utilizadas foram 0 e 80% desnaturantes, onde 100% de 

desnaturação consiste na concentração de 7 M de uréia e 40% de formamida. O gel de DGGE foi 

preparado com soluções de poliacrilamida 6,0%, e o gradiente utilizado foi de 45 a 65%. A 

eletroforese foi mantida por 16 horas em voltagem constante de 100 V numa temperatura de 60 

°C. Após a eletroforese, todos os géis foram corados com SYBR Gold, concentração final de 0,5 

mg L-1 (Invitrogen, Breda, Holanda) e foto-documentados em luz ultravioleta.  

Os perfis de bandas dos géis de DGGE foram transformados em matrizes, onde as bandas 

observadas nos géis de DGGE foram consideradas como populações e suas intensidades relativas 

consideradas como frequência destas espécies. A análise de agrupamento de tais matrizes foi 

realizada por meio de análise dos componentes principais (PCA), realizada no software Canoco 

(Canoco 4.5, Biometris, Wageningen, Holanda). 

5.11 Análise da biodegradação do biodiesel por Cromatografia Gasosa  

Para a análise da biodegradação do Biodiesel por cromatografia gasosa foram utilizados 

frascos de 20 mL contendo 5 mL de BH e 200 µL de biodiesel. O ensaio foi mantido por 7 dias 

em agitação à 180 rpm e 30 ºC.  

Foram realizadas extrações líquidas utilizando heptano e em seguida filtragem com sulfato 

de sódio anidro para retirada da água. 

As amostras foram analisadas em equipamento Agilent 6890 II GC equipado com uma 

coluna capilar HP-INNOWAX (30 m; 0,25 mm d.i e 0,25 μm de espessura do filme) e detector de 

espectrometro de massa Agilent 5973 do departamento de Química da Dublin City University. 

O gás transportador foi o hélio com fluxo de 1 mL/min, a temperatura da entrada e da 

interface do detector foi ajustada a 320 ºC, e a entrada foi operada em modo splitless. O programa 

de temperatura do forno foi: 35 ºC por 3 min, rampa a 5 ºC/min até 250 ºC e 250 ºC por 5 min. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Teste da atividade microbiana com 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP) 

Os dados de colorimetria em meio aquoso estão  apresentados nas Figuras 9 a 12. A medida 

quantitativa de atividade microbiana foi realizada através da leitura de absorbância e esta foi 

convertida em mg de DCPIP, o qual se apresenta azul em sua forma não oxidada e descolore-se 

gradativamente conforme é oxidado.  A Figura 8 indica o estado inicial do DCPIP em estado 

oxidado em seu início (a) e em estado reduzido ao final do teste (b).  

 

 

Figura 8. Estado oxidado (a) e reduzido (b) do 2,6-diclorofenol-indofenol 

 

Fonte: própria autoria. 

 

A análise da absorbância por espectrofotometria dos ensaios de biodegradação relacionou 

a atividade dos micro-organismos com a biodegradação. Foi analisada a influência do inóculo e 

do surfactante adicionados às misturas de 3; 5; 7; 10; 25; 50 e 80% de biodiesel em diesel, além 

de suas formas puras (100% diesel e 100% biodiesel) conforme as curvas das Figuras 9 a 12.  

a a) b) 
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Os valores na Figura 9 estão indicados em porcentagem de descoloração do DCPIP, ou 

seja, o valor obtido pela medida do espectrofotômetro (mg/L de DCPIP) no tempo inicial do teste 

de cada ensaio correspondeu a 100%.   
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Figura 9. Teste de descoloração do indicador DCPIP dos ensaios contendo as misturas de biodiesel e diesel 
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Legenda: CM: controle meio;  CB: controle inóculo; CS: controle surfactante; CBS: controle inóculo + surfactante; D: diesel; B: biodiesel;   B3: 

3% de biodiesel em diesel;  B5: 5% de biodiesel em diesel; B7: 7% de biodiesel em diesel; B10:  10% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel 

em diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; B80: 80% de biodiesel em diesel; B%b: ensaios contendo a mistura e inóculo; B%s: ensaios contendo 

a mistura e surfactante; B%bs: ensaios contendo a mistura + inóculo + surfactante. 



45 

 

Na Figura 10 estão indicados os últimos valores de cada amostra, ou seja, no tempo de 144 

h, também em porcentagem, para comparação do fim da biodegradação das amostras.  

 

Figura 10. Valores da última leitura realizada em 144 h do teste de descoloração do indicador 

DCPIP dos ensaios contendo as misturas de biodiesel e diesel 
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Legenda: CM: controle meio;  CB: controle inóculo; CS: controle surfactante; CBS: controle inóculo + 

surfactante; D: diesel; B: biodiesel;   B3: 3% de biodiesel em diesel;  B5: 5% de biodiesel em diesel; B7: 

7% de biodiesel em diesel; B10:  10% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; B50: 50% 

de biodiesel em diesel; B80: 80% de biodiesel em diesel; B%b: ensaios contendo a mistura e inóculo; B%s: 

ensaios contendo a mistura e surfactante; B%bs: ensaios contendo a mistura + inóculo + surfactante.  

 

 

Como demonstrado na Figura 10, a mistura em que houve maior biodegradação foi a de 

80% de biodiesel em diesel sem adição do surfactante e/ou inóculo (B80), sendo que na última 

leitura do teste em 144 h obteve-se apenas 9,34% de DCPIP em sua forma oxidada.  
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Na Figura 11 estão ilustradas a descoloração do indicador DCPIP em relação ao diesel 

puro e em cada mistura separadamente. Pode-se observar o efeito que as diferentes misturas de 

biodiesel em diesel ocasionam na biodegradação. 

 

Figura 11. Teste de descoloração do indicador DCPIP dos ensaios contendo diesel e as misturas de 

3; 5, 7 e 10% de biodiesel em diesel 

 

Legenda: a) D: diesel; Db: diesel + inóculo; Ds: diesel + surfactante; Dbs: diesel + inóculo + surfactante; B3: 

3% de biodiesel em diesel; B3b: 3% de biodiesel em diesel + inóculo; B3s: 3% de biodiesel em diesel + 

surfactante; B3bs: 3% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. b) D: diesel; Db: diesel + inóculo; Ds: 

diesel + surfactante; Dbs: diesel + inóculo + surfactante; B5: 5% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel 

em diesel + inóculo; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo 

+ surfactante. c) D: diesel; Db: diesel + inóculo; Ds: diesel + surfactante; Dbs: diesel + inóculo + surfactante; 

B7: 7% de biodiesel em diesel; B7b: 7% de biodiesel em diesel + inóculo; B7s: 7% de biodiesel em diesel + 

surfactante; B7bs: 7% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. d) D: diesel; Db: diesel + inóculo; Ds: 

diesel + surfactante; Dbs: diesel + inóculo + surfactante; B10: 10% de biodiesel em diesel; B10b: 10% de 

biodiesel em diesel + inóculo; B10s: 10% de biodiesel em diesel + surfactante; B10bs: 10% de biodiesel em 

diesel + inóculo + surfactante. 
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Observa-se que as misturas B3, B5, B7 e B10 tiveram o mesmo padrão de descoloração 

que o Diesel,  e o mesmo tempo de estabilização da biodegradação, em 72 horas de teste.  

Com a adição do inóculo de B. subtilis ocorreu a turvação dos ensaios em 48 horas de teste 

para as amostras de B5; B7 e B10, porém para o ensaio com B3 a coloração azul do DCPIP 

permaneceu até o final do teste (144 horas).   

A adição de apenas surfactante aumentou a atividade microbiana para essas misturas, sendo 

que foram os ensaios em que houve maior descoloração do DCPIP e, semelhantemente aos ensaios 

puros, estabilizou a descoloração do DCPIP em 72 horas.  

Nos ensaio contendo o inóculo e surfactante juntos (B3bs; B5bs; B7bs e B10bs) ocorreu 

grande proliferação das bactérias tornando o meio turvo, tendo isso ocorrido em 48 horas para os 

ensaios com B3 e para os ensaios com B5, em 36 horas para o ensaio com B7 e em 24 horas para 

o ensaio com B10. Essa observação indica uma rápida biodegradação.  

As Figuras demonstrando a descoloração durante o teste estão ilustradas no Anexo (seção 

9).  

Na Figura 12 abaixo estão indicadas a biodegradação da mistura de 25; 50 e 80% de 

biodiesel em diesel.  
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Figura 12. Teste de descoloração do indicador DCPIP dos ensaios contendo diesel e as misturas 

de 25; 50 e 80% de biodiesel em diesel 

 

Legenda: a) D: diesel; Db: diesel + inóculo; Ds: diesel + surfactante; Dbs: diesel + inóculo + surfactante; 

B25: 25% de biodiesel em diesel; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B25s: 25% de biodiesel em 

diesel + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. b) D: diesel; Db: diesel + 

inóculo; Ds: diesel + surfactante; Dbs: diesel + inóculo + surfactante; B50: 50% de biodiesel em diesel; 

B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; B50bs: 50% 

de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; c) D: diesel; Db: diesel + inóculo; Ds: diesel + surfactante; 

Dbs: diesel + inóculo + surfactante; B80: 80% de biodiesel em diesel; B80b: 80% de biodiesel em diesel + 

inóculo; B80s: 80% de biodiesel em diesel + surfactante; B80bs: 80% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante. 

 

A partir da concentração de 25% de biodiesel em diesel, os ensaios sem adição de inóculo 

e/ou surfactante contendo as misturas obtiveram maior descoloração que o Diesel também sem 

adição de inóculo e/ou surfactante. Esses dados corroboram com Mariano et al. (2008a) que, em 

solo, encontraram que apenas misturas com alta proporção de biodiesel (20%) foram 

significativamente mais biodegradável que apenas diesel.  
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Na amostra B25 houve 85,2% de descoloração do DCPIP, enquanto que no diesel puro (D) 

houve 72,91%. Para a B50 a descoloração do DCPIP ficou em 81,7%, sendo 8,79% a mais que o 

diesel puro (D). Na mistura de 80% de biodiesel em diesel (B80) ocorreu uma grande descoloração 

do DCPIP, sendo a maior descoloração obtida nesse teste. Essa descoloração foi de 90,16%, ou 

seja, 17,25% mais que no diesel puro (D).  

Novamente as misturas contendo o inóculo e surfactente se tornaram turvas. Esse 

turvamento ocorreu em apenas 24 horas de teste para a B25bs, a B50bs e a B80bs.  

O ensaio contendo B25b turvou em 60 horas de teste e contendo B80 em apenas 48 horas 

B50b aumentou a descoloração do DCPIP em 6,46% em relação ao diesel puro com o inóculo (Db). 

A adição do surfactante foi prejudicial para esses ensaios, obtendo maior descoloração nas 

amostras puras (B25; B50 e B80) que com o Tween 80 (B25s; B50s e B80s). Esse impacto negativo 

sobre a microbiota corrobora com resultados encontrados por Rahsepar et al. (2016) onde a adição 

de surfactante químico inibiu a biodegradação do óleo por Rhodococcus qingshengii TUHH-12 

devido à maior concentração de benzeno, tolueno, etil-benzeno e xilenos (BTEX) dissolvidos na 

coluna d’água. 

Na Tabela 8 está descrito se os tratamentos aumentaram (+) ou diminuíram (-) a 

biodegradação das misturas.  

Tabela 8. Síntese dos resultados dos tratamentos para as misturas de diesel/biodiesel 

 Inóculo (b) Surfactante (s) Inóculo + Surfactante 

(bs) 

B3 - + + 

B5 + + + 

B7 + + + 

B10 + + + 

B25 + - + 

B50 + - + 

B80 + - + 

Legenda: B3: 3% de biodiesel em diesel;  B5: 5% de biodiesel em diesel; B7: 7% de biodiesel em 

diesel; B10:  10% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; B50: 50% de biodiesel 

em diesel; B80: 80% de biodiesel em diesel; (+): aumentou a biodegradação; (-): diminuiu a 

biodegradação.  
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A partir desses ensaios iniciais as misturas B5; B25 e B50 e seus respectivos tratamentos 

foram selecionadas para os ensaios subsequentes de biodegradação. A escolha dessas misturas se 

deve à maior diferença encontrada entre esses ensaios nos testes com DCPIP.  

6.1.1 DCPIP Solo 

A influência do inóculo e do surfactante adicionados às misturas de 5; 25; e 50% de 

biodiesel em diesel em solo resultaram nas curvas das Figuras 13 a 15.  

Os valores na Figura 13 estão indicados em porcentagem de descoloração do DCPIP. Neste 

caso os valores iniciais de cada amostra correspondeu a 100%.  

 

Figura 13. Teste de descoloração do indicador DCPIP dos ensaios contendo as misturas de 

biodiesel e diesel em solo 
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Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; 

B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; 

B25: 25% de biodiesel em diesel; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B25s: 25% de biodiesel em 

diesel + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50: 50% de biodiesel em 

diesel; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; B50bs: 

50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante.  
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Na Figura 14 estão indicados os últimos valores de cada amostra, ou seja, no tempo de 22 

h, também em porcentagem para comparação do fim da biodegradação das amostras.  

 

Figura 14. Valores da última leitura realizada em 22 h do teste de descoloração do indicador 

DCPIP dos ensaios contendo as misturas de biodiesel e diesel em solo 
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Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; 

B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; 

B25: 25% de biodiesel em diesel; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B25s: 25% de biodiesel em 

diesel + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50: 50% de biodiesel em 

diesel; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; B50bs: 

50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante.  

 

No teste de descoloração contendo solo, o surfactante influenciou a atividade, visto que as 

menores taxas de DCPIP no final do teste foram nas amostras que o continham. A única exceção 

foi a mistura de 5%, na qual a adição conjunta do surfactante e do inóculo foi melhor.  Assim, a 

ordem de descoloração foi: B5bs > B50s > B5s > B25s > B25bs > B50b > B25, B25b > B50bs > 

B50 > B5b > B5 > CSolo. Todas misturas descoloriram em 22 horas. Essa rápida descoloração 

corrobora com Eriksson et al. (1998) que demonstrou que a biodegradação no solo é mais rápida 

que na água.  
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Alta atividade microbiana no solo tem sido frequentemente reportada em solos 

bioestimulados (SABATÉ et al., 2004; MARGESIN, 2007; CHEMLAL et al., 2012). Segundo 

Nwaogu, et al. (2008) a bioestimulação de solos com isolados de B. subtilis obteve uma melhor 

biodegradação de hidrocarbonetos que a bioestimulação com isolados de Bacillus cereus e duas 

espécies de fungos: Trichoderma harzanuum e Trichothercium roseum. 

Na Figura 15 estão indicados a descoloração do DCPIP para as amostras de 5, 25 e 50% de 

biodiesel em diesel separadamente.  

 

Figura 15. Teste de descoloração do indicador DCPIP dos ensaios contendo as misturas de 

biodiesel e diesel em solo 

 

Legenda: a) CSolo:ontrole solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; 

B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; b) 

B25: 25% de biodiesel em diesel; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B25s: 25% de biodiesel em 

diesel + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; c) B50: 50% de biodiesel 

em diesel; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; 

B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante.  

 

Pode-se observar que o Controle Solo obteve a mais rápida biodegradação, se estabilizando 

com 11 horas de teste. 
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 Nas amostras contendo 5% de biodiesel em diesel (Figura 15 a) a adição de apenas o 

inóculo ocasionou aumento da descoloração do DCPIP de 2,45%. A adição de apenas o surfactante 

ocasionou aumento de 25,68% enquanto o inóculo e surfactante juntos ocasionaram um aumento 

de 27,75% em relação à amostra pura (B5). Sendo assim, a ordem de descoloração foi: B5bs > B5s 

> B5b > B5 > CSolo.  

Nas amostras contendo 25% de biodiesel em diesel (Figura 15 b) a adição de apenas o 

inoculo teve efeito contrário da B5, ele ocasionou diminuição da descoloração do DCPIP de 3,01%. 

Já a adição de apenas o surfactante ocasionou aumento de 5,57% em relação a amostra pura (sem 

inoculo e sem surfactante) e o inoculo e surfactante juntos resultaram em aumento de 3,86% em 

relação a mistura pura (B25). Sendo assim a ordem de descoloração foi: B25s > B25bs > B25b, 

B25 > CSolo.  

Nas amostras contendo 50% de biodiesel em diesel (Figura 15 c) a adição de apenas o 

inoculo ocasionou aumento da descoloração do DCPIP de 6,57%. A adição de apenas o surfactante 

ocasionou aumento de 12,38% e o inoculo e surfactante juntos aumento de 3,62% em relação à 

amostra pura.  Foi observada a seguinte ordem de descoloração: B50s > B50b > B50bs > B50 > 

CSolo.  

Para as três misturas de biodiesel em diesel (B5, B25 e B50) analisadas nesse teste, a adição 

do inóculo e a adição do surfactante foram favoráveis à biodegradação das amostras. Em trabalho 

realizado por Bento et al. (2003) também ficou evidente que o bioaumento na degradação de 

hidrocarbonetos de petróleo apresentava melhores resultados em relação a atenuação natural. Esse 

favorecimento também foi constatado por Ward et al. (2003). 

 

6.1.2 Teste Qualitativo do DCPIP 

Os testes com DCPIP também foram realizados em frascos Erlenmeyer de 125 mL. Dessa 

forma, a grande área de superfície do líquido nesses frascos forneceria um grande aporte de 

oxigênio para a realização do teste.  Foi observada a perda de cor do indicador durante 71 horas. 

Os resultados estão demonstrados na Figura 16.  
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Figura 16. Teste de descoloração do indicador DCPIP realizada em frasco Erlenmeyer para melhor 

oxigenação das amostras amostras B5b, B5bs, B25b, B25bs, B50b, B50bs no: (a) Tempo 0, (b) 

Tempo 4, (c) Tempo 17, (d) Tempo 22, (e) Tempo 29, (f) Tempo 71 

 

Legenda: B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante, B50b: 50% de biodiesel em diesel 

+ inóculo;  B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante.  

 

Nota-se que, em 17 horas, as amostras de B25 e B50 contendo o inóculo e surfactante já 

apresentavam descoloração do indicador. Em 22 horas, a amostra B5 também começou a descolorir 

e, em 29 horas, as três amostras contendo o inóculo e o surfactante apresentavam-se esbranquiçadas 

devido à grande quantidade de bactérias ali presentes. Essa ordem de descoloração coincide com a 

ordem encontrada nos ensaios de DCPIP em tubos Hack apresentados na seção 7.1 acima, onde 

houve uma duração de 24 horas para as amostras B25 e B50 e de 48 horas para a B5.  

Nas amostras contendo apenas inóculo, a ordem de descoloração entre os testes com tubos 

e com Erlenmeyer foi diferente. É possível que a quantidade de oxigênio disponível tenha exercido 

influência na ação das bactérias, o que explicaria a diferença nos resultados.  

De acordo com Díaz (2004), a degradação microbiana do petróleo e seus produtos refinados 

é muito mais rápida em condições aeróbias do que em condições anaeróbicas e a característica 

a) 

a

b) 

c) d) 

e) f) 
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comum de todas as frações do petróleo é a sua baixa solubilidade em água, dificultando a ação 

microbiana em degradá-los (KANALY et al., 2000, YU et al., 2005, CAMEOTRA e SINGH 2009, 

SEO et al., 2009). Sendo assim, a maior área de superfície de contato do líquido e combustível, 

pode ter fornecido melhor contato dos micro-organismos com o óleo e então, a sua utilização no 

metabolismo microbiano. 

Para os testes a seguir as análises foram mais focadas na comparação entre as diferentes 

misturas de biodiesel em diesel (B5; B25 e B50) para se obter melhor entendimento da influência 

do biocombustível na ação microbiológica quando tais combustíveis são dispostos no ambiente.  

6.2 Respirômetros de Bartha e Pramer  

Nas Figuras 17 a 19 estão apresentados os resultados da produção de CO2 acumulados, em 

mg, durante o ensaio de biodegradação das amostras B5; B25 e B50 puras, com adição de inóculo 

(B5b, B25b e B50b), com adição de surfactante (B5s; B25s e B50s) e adição e inóculo e surfactante 

simultaneamente (B5bs, B25bs e B50bs).  

A partir desses dados é possível observar quais dos tratamentos contendo diesel e biodiesel, 

surfactantes químicos e inóculo bacteriano apresentaram maior taxa de biodegradação, e quanto de 

CO2 foi liberado dos sistemas durante e ao término da biodegradação. 

Nas Figuras 17 e 18 os valores de CO2 acumulado está subtraído os valores do CSolo pois 

o mesmo representa apenas uma respiração basal da microbiota indígena do solo.  
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Figura 17. Teste de biodegradação em respirômetro de Bartha e Pramer 

0 20 40 60 80 100 120

0

200

400

600

800

1000

 

 

C
O

2
 a

c
u
m

u
la

d
o
 (

m
g
)

Tempo (dias) 

 CB

 CS

 CBS

 B5

 B5b

 B5s

 B5bs

 B25

 B25b

 B25s

 B25bs

 B50

 B50b

 B50s

 B50bs

 

Legenda: CB: controle inóculo; CS: controle surfactante; CBS: controle inóculo + surfactante; B5: 5% de 

biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; 

B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; b) B25: 25% de biodiesel em diesel; B25b: 25% 

de biodiesel em diesel + inóculo; B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel 

em diesel + inóculo + surfactante; c) B50: 50% de biodiesel em diesel; B50b: 50% de biodiesel em diesel + 

inóculo; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante. 
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Figura 18. Teste de biodegradação em respirômetro de Bartha e Pramer. (a) B5, (b) B25, (c) B50 

e (d) B5, B25, B50 puras 

 

Legenda: B5: 5% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B5s: 5% de biodiesel 

em diesel + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B25: 25% de biodiesel em 

diesel; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B25bs: 

25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50: 50% de biodiesel em diesel; B50b: 50% de biodiesel 

em diesel + inóculo; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + 

inóculo + surfactante.  

 

Na Figura 17 verifica-se aumento da produção acumulada de CO2 para todas os ensaios, 

sendo que o único a estabilizar até o final dos 106 dias teste foi o B25 após 92 dias.   

Houve aumento na produção de CO2 no ensaio B50 puro, produzindo 550 mg/50g a mais 

que as amostras B5 e B25 puras no tempo de 106 horas. No final do teste a produção de CO2 entre 

B5 e B25 se assemelharam (Tabela 9).  
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Tabela 9. CO2 acumulado em mg/50g no último dia de ensaio (subtraído os valores de CSolo) 

Amostra CO2 Acumulado (mg/50g) 

CB -67,56452 

CS 26,60856 

CBS 97,43053 

B5 353,52423 

B25 359,22171 

B50 925,76085 

B5b 170,13132 

B25b 713,42915 

B50b 489,33648 

B5s 469,76742 

B25s 720,98105 

B50s 664,44548 

B5bs 281,43344 

B25bs 584,96139 

B50bs 174,16958 

Legenda: CB: controle inóculo; CS: controle surfactante; CBS: controle inóculo + surfactante; B5: 5% de 

biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de 

biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em 

diesel + inóculo; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 25% de biodiesel em diesel + 

surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante;  B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel 

+ inóculo + surfactante.  

 

Comparando os diferentes tratamentos para as amostras, obteve-se que na B5 a ordem de 

maior produção de CO2 pelos tratamentos foi: B5s > B5 > B5bs > B5b. Para a amostra B25 os 

tratamentos B25b e B25s foram semelhantes, não havendo diferença entre eles ao final do teste, 

assim, a ordem obtida foi: B25b = B25s > B25bs> B25. Para a B50 a ordem foi: B50 > B50s > 

B50b > B50bs.   
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Assim, verifica-se que o inóculo e o surfactante possuem diferentes comportamentos 

dependente da quantidade de biodiesel em diesel. O surfactante apresentou maior produção de CO2 

na amostra B5, sendo 11,29% a mais que na amostra pura, 29,11% na amostra com inóculo e 18,3% 

na amostra com ambos (Tabela 9).  

Na amostra B25 a produção de CO2 contendo surfactante foi semelhante a produção de CO2 

da amostra contendo o inóculo, sendo apenas 0,62% maior. Em relação a amostra pura, a adição 

do surfactante ocasionou um aumento de 28,3%. Para a amostra B50 a adição do surfactante 

acarretou em uma queda na produção de CO2 de 17,6% que na amostra pura, porém foi 14,32% 

maior que na B50b e 40% na B50bs (Tabela 9).    

Na Tabela 10 estão os resultados da análise do solo utilizado no experimento de 

respirometria. 

 

Tabela 10. Análise química do solo utilizado nos respirômetros e no teste de colorimetria 

Determinação Unidade Resultado 

Boro (água quente) mg.dm-3 0,19 

pH CaCl2 - 4,6 

Areia Total  g kg3 676 

Cobre (DTPA) mg.dm-3 1,7 

M.O1 (colorimétrica) g.dm-3 40 

Ferro (DTPA) mg.dm-3 60 

P2 (resina) mg.dm-3 6 

Silte g kg-1 92 

Manganes (DTPA) mg.dm-3 34,1 

S3 (fosfato de cálcio 0,01 mol 

L -1 

mg.dm-3 <4 

K4 (Resina) mmolc.dm-3 1,2 

Zinco (DTPA) mg.dm-3 1 

Ca5 (resina) mmolc.dm-3 10 

Argila (c/ disp) g kg-1 232 

Mg6 (Resina) mmolc.dm-3 5 
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Determinação Unidade Resultado 

Al7 – Colorimetria (KCl 

mol.L-1) 

mmolc.dm-3 4 

H+Al8 (SMP) mmolc.dm-3 52 

Classe de Textura - md-ar 

SB9 mmolc.dm-3 16,2 

CTC10 mmolc.dm-3 68,2 

V11 % 24 

m12  % 20 

Areia g kg-1 676 

Silte g kg-1 92 

Argila g kg-1 232 

Legenda. 1: matéria orgânica; 2: fósforo; 3: enxofre; 4: potássio; 5: cálcio; 6: magnésio; 7: 

alumínio; 8: acidez trocável; 9: soma de bases; 10: capacidade de troca catiônica; 11: percentagem 

por saturação de bases; 12: percentagem de saturação por alumínio.  

 

É um solo arenoso (Tabela 10), que possui menor capacidade de retenção de água e alta 

suscetibilidade à erosão.  

O solo possui altos níveis de matéria orgânica, CTC, soma de bases e de micronutrientes 

como ferro e manganês se comparado aos valores encontrados por Junior et al. (2009) do solo 

utilizado para a biodegradação de misturas de biodiesel no diesel por Candida viswanathii. 

6.2.1 Modelo de cinética em resultados de evolução de CO2 

As Figuras 19 a 22 mostram o modelo cinético de acordo com Schmidt et al. (1985) e 

modificado por Montagnolli et al. (2009). Cada curva obtida gerou um índice de correlação (R²) 

que demonstra a adequação do ajuste dos dados ao modelo e é possível estimar o tempo esperado 

de biodegradação (Tabela 11).  

 

 

Tabela 10 (continuação). Análise química do solo utilizado nos respirômetros e no teste 

de colorimetria 
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Figura 19. Modelagem do modelo de Membré para previsão da produção de CO2 para os ensaios 

B5, B25 e B50 
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Figura 20. Modelagem do modelo de Membré para previsão da produção de CO2 para os ensaios 

B5b, B25b e B50b 
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Figura 21. Modelagem do modelo de Membré para previsão da produção de CO2 para os ensaios 

B5s, B25s e B50s 
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Figura 22. Modelagem do modelo de Membré para previsão da produção de CO2 para os ensaios 

B5bs, B25bs e B50bs 

 

Dado os valores altos de correlação ao ajuste dos dados (R² > 0,800) foi feita a previsão do 

tempo estimado, para o término da biodegradação (BRminT), ou seja, o final do processo de 

biodegradação de cada ensaio previsto pelo modelo ajustado aos dados de respirometria. 

Na Tabela 11 estão demonstrados os valores de R2, do tempo estimado para o término da 

biodegradação (BRminT) e, também, os valores correspondentes a produção máxima de CO2 pelos 

sistemas respirométricos (Bmax).  
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Tabela 11. Resultados da modelagem cinética 

Ensaios Bmax (mg) TBmax (dias) R2 

B5 358,14 138 0,98 

B25 358,49 71 0,97 

B50 923,20 140 0,98 

B5b 167,86 115 0,99 

B25b 714,53 133 0,99 

B50b 524,59 166 0,96 

B5s 465,99 135 0,98 

B25s 740,00 152 0,98 

B50s 625,31 120 0,98 

B5bs 278,75 127 0,99 

B25bs 548,32 119 0,97 

B50bs 167,89 45 0,89 

Legenda: Bmax: produção máxima de CO2 pelos sistemas respirométricos; TBmax: tempo 

necessário para estabilizar a biodegradação; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em 

diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% de biodiesel 

em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; B5s: 5% de biodiesel em diesel + 

surfactante; B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante;  

B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante.  

 

O valor de Bmax é estabelecido quando a curva gerada pelo modelo se estabiliza e não 

ocorre mais aumento significativo no parâmetro B, definido na equação como produção acumulada 

de CO2, ao longo do tempo. Foi considerado como aumento significativo valores de B < 0,99 x 

Bmax. O tempo de término de biodegradação foi considerado, então, como o tempo de produção 

de CO2 igual a B = 0,95 x Bmax (MONTAGNOLLI et al., 2009). 

Comparando-se os valores de TBmax (Tabela 11) tem-se que o primeiro ensaio a ter 

alcançado o equilíbrio da biodegradação foi a B50bs, mostrando que a grande quantidade de 

biodiesel presente juntamente com o inóculo e o surfactante formaram um sistema benéfico para a 

ação dos micro-organismos.  
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Em seguida tem-se o ensaio B25, que no final do teste, passou por um processo de 

estabilização da biodegradação de modo que o modelo calculou 71 dias para completar o processo. 

O ensaio apresentou resultados intermediários entre a baixa taxa de biodegradação encontrada na 

mistura B5 (138 dias) e o grande estoque de matéria orgânica a ser degradado na mistura B50 (140 

dias).  

O longo período necessário para os ensaios contendo B5 estabilizar sua biodegradação 

sugere que o diesel é mais resistente à biodegradação microbiana. De acordo Meyer et al. (2014), 

isso deve-se à presença de compostos alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos, que acarretam numa 

biodegradação mais difícil que os ésteres de cadeia longa presentes no biodiesel. Owsianiak et al. 

(2009) encontrou que para misturas com menos de 10% de biodiesel em diesel, os micro-

organismos degradaram preferencialmente o éster metílico de ácidos graxos (FAME) do biodiesel, 

desencadeando desaceleração da assimilação dos n-alcanos do diesel. DeMello et al. (2007) 

também relata um retardamento do início da biodegradação das misturas de diesel/biodiesel uma 

vez que a presença de metil-ésteres de ácidos graxos, componentes do biodiesel, pode retardar o 

início da biodegradação de alguns compostos do diesel fóssil, apesar de constituírem, juntamente 

com n-alcanos, as frações prontamente biodegradáveis.  

Para os ensaios com B50, o longo período para estabilização da biodegradação deve-se a 

grande quantidade de matéria orgânica disponível para manter uma biodegradação em longo prazo.  

A tendência mais rápida de biodegradação para o ensaio com B25 pode ser explicada pelo 

efeito sinérgico da biodegradação do diesel e biodiesel, conforme explicado por Zhang et al. (1998) 

e Pasqualino et al. (2006) ao utilizarem os ácidos graxos que compõem o biodiesel como fonte de 

energia, os micro-organismos promovem também a degradação do diesel. Prince et al. (2008) 

encontrou resultado semelhante em estudo sobre a biodegradação aeróbia da mistura B20, onde 

verificou que metil-ésteres de ácidos graxos foram degradados a uma velocidade semelhante dos 

n-alcanos presentes no óleo diesel, também constatou uma relação entre a degradação dos ácidos 

graxos e a dos hidrocarbonetos. 

Sendo assim, a concentração de 75% de diesel em B25 foi suficiente para o efeito sinérgico 

discutido por Zhang et al. (1998) e Pasqualino et al. (2006) mas insuficiente para desacelerar a 

biodegradação do diesel observado por DeMello et al. (2007) e Owsianiak et al. (2009), sendo a 

melhor concentração analisada para a biodegradação ocorrer.  
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6.3 Resultados dos testes de fitotoxicidade  

O teste de toxicidade realizado em plantas apresentou resultados antes e depois das 

substâncias de sofrerem o processo de biodegradação. Os resultados encontrados para as sementes 

de L. sativa, C. sativus e E. sativa estão descritos a seguir.   

6.3.1 Resultados dos testes de fitotoxicidade com L. sativa  

A Figura 23 mostra o índice de germinação relativa da análise ecotoxicológica para L. 

sativa dos tratamentos após o processo de biodegradação, incubados a 28 ºC por 120 dias.   
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Figura 23. Índice de germinação de semente de L. sativa para os ensaios contidos nos 

respirômetros 

 
Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; B50: 

50% de biodiesel em diesel; CB: controle inóculo; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% 

de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; CS: controle surfactante; 

B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% 

de biodiesel em diesel + surfactante;  CBS: controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel 

+ inóculo + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de 

biodiesel em diesel + inóculo + surfactante.  

 

Os ensaios puros o Controle Solo obtiveram 32,64% de germinação das sementes, o B5 

17,39% o B25 10,55% e o B50 não apresentou germinação das sementes de L. sativa.  

Para os ensaios contendo inóculo de B. subtilis, houve uma germinação de 51,32% para o 

controle inóculo (CB), 38,8% para o B5b, 1,50% para o B25b e não houve germinação para a 

amostra B50b.  
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Nos ensaios contendo surfactante houve uma germinação de 0,46% para o controle 

surfactante, de 0,01% para o B5s, 0,005% para o B25s e não houve germinação para a amostra 

B50s.  

Os ensaios contendo surfactante e inóculo obtiveram uma germinação de 39,65% para o 

controle CBS, de 2,92% para o B5bs, de 0,45% para o B25bs e não houve germinação para a 

amostra B50bs.  

6.3.2 Resultados dos testes de fitotoxicidade com C. sativus 

Na Figura 24 estão indicados o índice de germinação relativa da análise ecotoxicológica 

para C. sativus dos tratamentos após o processo de biodegradação, incubados a 28 ºC por 120 dias.   
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Figura 24. Índice de germinação de semente de C. sativus para os ensaios contidos nos 

respirômetros 

 
Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; 

B50: 50% de biodiesel em diesel; CB: controle inóculo; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; 

B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; CS: 

controle surfactante; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 25% de biodiesel em 

diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante;  CBS: controle inóculo + 

surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em 

diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. 

 

a c b d 
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O C. sativus mostrou-se mais resistente que a L. sativa para o teste em questão, obtendo 

maior índice de germinação para todas as amostras e apresentando germinação para as amostras 

contendo 50% de biodiesel em diesel, o qual não ocorreu com a semente de L. sativa.  

Para os ensaios puros, não ocorreu inibição da germinação no Controle Solo, o B5 germinou 

26,75%, o B25 12,97% e o B50 apresentou germinação de 10,45%.  

Nos ensaios contendo inóculo de B. subtilis, houve uma germinação de 66,76% para o 

controle inóculo (CB), 37,07% para o B5b, 15,36% para o B25b e 16,56% de germinação para a 

amostra B50b.  

Para os ensaios contendo surfactante houve uma germinação de 78,34% para o controle 

surfactante, de 35,91% para o B5s, 15,82% para o B25s e 9,26% para a amostra B50s.  

Os ensaios contendo inóculo e surfactante obtiveram germinação de 71,35% para o controle 

CBS, de 45,16% para o B5bs, de 8,69% para o B25bs e 10,23% para a amostra B50bs.  

6.3.3 Resultados dos testes de fitotoxicidade com E. sativa 

Na Figura 25 estão indicados o índice de germinação relativa da análise ecotoxicológica 

para E. sativa dos tratamentos após o processo de biodegradação e incubados a 28 ºC por 120 dias.   
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Figura 25. Índice de germinação de semente de C. sativus para os ensaios contidos nos 

respirômetros 

 
Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; 

B50: 50% de biodiesel em diesel; CB: controle inóculo; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; 

B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; CS: 

controle surfactante; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 25% de biodiesel em 

diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante;  CBS: controle inóculo + 

surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em 

diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. 

 

Para os ensaios puros (sem adição de inóculo e/ou surfactante) a germinação no Controle 

Solo foi de 132%, o B5 germinou 17,98%, o B25 0,26% e o B50 apresentou germinação de 0,09%. 

Logo, a E. sativa se mostrou mais sensível como organismo teste que as outras sementes analisadas. 
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Nos ensaios contendo inóculo de B. subtilis, houve uma germinação de 100% para o 

controle inóculo (CB), 2,09% para o B5b, 0,12% para o B25b. Para os contendo surfactante houve 

uma germinação de 109% para o controle surfactante, de 8,36% para o B5s, 0,25% para o B25s. Já 

nos ensaios contendo inóculo e surfactante houve uma germinação de 73,41% para o CBS, de 

32,74% para o B5bs, de 0,18% para o B25bs. Para todos os ensaios da amostra B50 não houve 

germinação das sementes.    

O aumento da quantidade de biodiesel nas misturas ocasionou um aumento na toxicidade 

para as três sementes analisadas e em todos os tratamentos (puros, com inóculo, com surfactante e 

com inóculo e surfactante). Isso pode ser explicado pelo aumento da acidez durante a 

biodegradação do biodiesel, conforme demostrado na seção 6.5. Os ésteres metílicos de ácidos 

graxos, como os ácidos graxos convertidos em compostos ácidos, afetam processos de germinação 

de sementes e desenvolvimento de raízes e hipocótilos (LAPINSKIENE et al., 2006; LEUNG et 

al., 2006).  Em outro estudo utilizando E. sativa, Tamada et al. (2012) encontraram uma toxicidade 

de 90% causada pelo biodiesel.  

Segundo DeMello et al. (2007) a presença dos óleos vegetais aumentou a dissolução e 

dispersão dos hidrocarbonetos de petróleo em ambiente aquoso, em virtude da semelhança 

estrutural dos óleos vegetais com agentes tensoativos, agravando os impactos de contaminação em 

organismos aquático e bentônicos. O mesmo pode ter ocorrido para o solo aqui analisado, onde o 

biodiesel pode ter aumentado a disponibilidade do diesel para as sementes, ocasionando maior 

toxicidade.  

Para garantir que os ensaios de toxicidade mostraram uma diferença significativa em um 

mesmo tratamento, foram feitas comparações entre os resultados obtidos utilizando teste de 

Kruskal-Wallis. Nas Tabelas 12 a 15 estão descritas as análises estatísticas dos testes de 

fitotoxicidade.  
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Tabela 12. Análises estatísticas dos testes de fitotoxicidade com L. sativa, C. sativus e E. sativa 

para as amostras puras (sem inóculo e sem surfactante) 

Amostras L. sativa C. sativus E. sativa 

CSolo – B5 <0,05 <0,05 <0,05 

CSolo – B25 <0,05 <0,05 <0,05 

CSolo – B50 <0,05 <0,05 <0,05 

B5 – B25 ns <0,05 <0,05 

B5 – B50 <0,05 <0,05 <0,05 

B25 – B50  <0,05 ns ns 

<0,05 = diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Kruskal-Wallis, ns = não significativo. 

Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; 

B50: 50% de biodiesel em diesel.  
 

 

Tabela 13. Análises estatísticas dos testes de fitotoxicidade com L. sativa, C. sativus e E. sativa 

para as amostras contendo inóculo de B. subtilis 

Amostras L. sativa C. sativus E. sativa 

CB – B5b ns ns <0,05 

CB – B25b ns <0,05 <0,05 

CB – B50b ns ns <0,05 

B5b – B25b ns ns <0,05 

B5b – B50b ns ns <0,05 

B25b – B50b  ns ns ns 

<0,05 = diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Kruskal-Wallis, ns = não significativo. 

Legenda: CB: controle inóculo; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% de biodiesel 

em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo. 
 

Tabela 14. Análises estatísticas dos testes de fitotoxicidade com L. sativa, C. sativus e E. sativa 

para as amostras contendo surfactante 

Amostras L. sativa C. sativus E. sativa 

CS – B5s ns ns <0,05 

CS – B25s ns ns <0,05 

CS – B50s <0,05 <0,05 <0,05 

B5s – B25s ns ns <0,05 

B5s – B50s ns ns <0,05 

B25s – B50s  ns ns ns 

<0,05 = diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Kruskal-Wallis, ns = não significativo. 

Legenda: CS: controle surfactante; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 25% de 

biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante.  
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Tabela 15. Análises estatísticas dos testes de fitotoxicidade com L. sativa, C. sativus e E. sativa 

para as amostras contendo inóculo de B. subtilis e surfactante 

Amostras L. sativa C. sativus E. sativa 

CBS – B5bs ns ns <0,05 

CBS – B25bs ns ns <0,05 

CBS – B50bs <0,05 ns <0,05 

B5bs – B25bs ns ns <0,05 

B5bs – B50bs ns ns <0,05 

B25bs – B50bs  ns ns ns 

<0,05 = diferenças significativas entre os tratamentos de acordo com o teste de Kruskal-Wallis, ns = não significativo. 

Legenda: CBS: controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel 

em diesel + inóculo + surfactante. 
 

Nas amostras contendo o inóculo de B. subtilis não houve diferença significativa para o 

índice de germinação da L. sativa, porém o C. sativus apresentou diferença significativa entre o 

Controle (CB) e a amostra B25b (Tabela 12). 

Quando adicionado o surfactante nas amostras obteve-se semelhante resultado para as 

espécies L. sativa e C. sativus, sendo que em ambas apresentaram diferença significativa entre o 

Controle Surfactante (CS) e a amostra contendo 50% de biodiesel em diesel (B50s) conforme 

Tabela 13.   

Nos tratamentos contendo inóculo e surfactante simultaneamente, a L. sativa apresentou 

diferença significativa apenas entre o Controle (CBS) e a amostra B50bs. O C. sativus não 

apresentou diferença significativa entre as amostras. 

A semente de E. sativa não apresentou diferença significativa apenas para as amostras B25 

e B50, independentemente do tratamento realizado no teste de biodegradação. Sendo assim, a E. 

sativa mostrou-se mais sensível às diferentes misturas de diesel e biodiesel, podendo ser 

considerada o melhor organismo teste para a realização dos ensaios contendo tais combustíveis.  

Maila e Cleote (2002) e Hawrot-Paw (2011), ao avaliarem o efeito fitotóxico do biodiesel 

com sementes de agrião (Lepidium sativum) e cevada (Hordeum vulgare), encontraram que o índice 

de germinação para ambas espécies diminui com o aumento da contaminação do solo 

independentemente do tipo de biodiesel. Tamada et al. (2012) encontrou que o biodiesel comercial 

foi mais tóxico até mesmo que óleo de soja para sementes de E. sativa e L. sativa.  
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Além dos efeitos fitotóxicos do biodiesel, a sua presença causa um aumento da solubilidade 

do diesel (YASSINE et al., 2013). Por este motivo, o diesel pode ter maior contato com as sementes 

e aumentar a inibição da germinação. Os hidrocarbonetos de petróleo, presentes no diesel, 

modificam as propriedades físico-químicas, bioquímicas e microbiológicas dos solos 

(WYSZKOWSKA e KUCHARSKI, 2000; MERKL et al., 2005; AGBOGIDI et al., 2007; 

TEJADA et al., 2008), afetando negativamente as plantas e também causando contaminação das 

águas subterrânea (SIDDIQUI e ADAMS, 2002; SERRANO et al., 2009). 

Muitos autores relataram uma menor taxa de germinação em solo contaminado pelo 

petróleo ou seus derivados (AMAKIRI e ONOFEGHARA, 1984; ADAM e DUNCAN, 1999, 

SMITH, 2006, SHARIFI et al., 2007; OGBO, 2009). Henner et al. (1999) reporta que os 

hidrocarbonetos de petróleo consistentes em pequenas moléculas e os que são solúveis em água 

possuem maior toxicidade na germinação de sementes.   

6.4 Teste da atividade microbiana com cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC) 

O teste de atividade de desidrogenase mostrou a influência de materiais tóxicos no solo 

indicando a vitalidade dos micro-organismos do solo contra a influência de substâncias tóxicas 

(LAPINSKIENE et al., 2006). Este teste foi feito no tempo inicial, após 30 e 60 dias de incubação 

do solo. 

A Figura 26 mostra a atividade da desidrogenase do Solo Controle e solos contaminados 

com as misturas B5, B25 e B50. A partir desses dados, podemos notar a influência dessas misturas 

na atividade microbiana do solo. A Tabela 16 mostra a análise estatística em 30 e 60 dias de 

produção de CO2 medida por respirometria e em 0, 30 e 60 dias para a atividade da desidrogenase. 
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Figura 26. Atividade da desidrogenase do Controle Solo e solos contaminados com as misturas 

B5, B25 e B50. T0: tempo inicial, T30: após 30 dias e T60: após 60 dias. As barras de erro 

representam o desvio padrão (replica = 3) 
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Legenda: CSolo: controle de solo, B5: mistura contendo 5% de biodiesel em diesel, B25: mistura 

contendo 25% de biodiesel em diesel e B50: mistura contendo 50% de biodiesel em diesel. 

 

Todas as medidas iniciais mostraram uma alta atividade para a desidrogenase. As amostras 

B5 e B25 não apresentaram diferença significativa entre elas, mas mostraram um aumento de 77% 

e 80% em relação ao CSolo (Figura 26). A atividade B50 foi 94% superior à CSolo e teve 3 vezes 

a atividade de B25. Em 30 dias, o B5 teve uma atividade menor do que o CSolo. 

Em T30, o B25 mostrou um aumento de 48% e o B50% um aumento de 70% da atividade 

enzimática acima do CSolo. Ao comparar B25 e B50, observamos que a maior quantidade de 

biodiesel causou um aumento de 42% na atividade da desidrogenase. Em 60 dias de teste, a única 

amostra que diferiu estatisticamente foi a B50, sendo 77% maior do que a CSolo (Tabela 16). 

A quantidade de biodiesel e a produção de CO2 obtida tiveram um aumento correlacionado 

em ambos os dias. Nos 30 dias de teste, o CO2 acumulado aumentou 33% de B5 para B25 e 25% 

de B25 para B50. E em 60 dias aumentou 16% de B5 para B25 e 25% de B25 para B50. 
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Tabela 16. Produção de CO2 em 30 e 60 dias, Medida da Atividade Desidrogenase em 0, 30 e 60 

dias 

Legenda: CSolo: controle de solo, B5: mistura contendo 5% de biodiesel em diesel, B25: mistura 

contendo 25% de biodiesel em diesel e B50: mistura contendo 50% de biodiesel em diesel. 

*letras diferentes (a, b e c) na mesma coluna são estatisticamente diferentes entre tratamentos 

usando o teste Tukey nível P <0,05. 

 

Esses resultados sugerem que a adição de matéria orgânica e nutrientes presentes no 

biodiesel foi decisiva para o aumento observado no metabolismo microbiano. Isso corrobora os 

resultados encontrados por Meyer et al. (2014) em que o aumento da quantidade de nutrientes como 

nitrogênio e fósforo aumentou o metabolismo microbiano. Lapinskiene et al. (2006) também 

relataram que o aumento da porcentagem de biodiesel no solo de 1 a 12% aumentou a atividade da 

desidrogenase ao longo dos 6 dias de incubação. 

Os tratamentos com as maiores taxas de respiração foram também aqueles com maior 

atividade desidrogenase (B50> B25> B5). Esse resultado demostra que a atividade desidrogenase 

também pode ser usada como indicador da biodegradação, como já relatado em outro estudo de 

XU e LU (2010).  

6.5 pH do solo 

O pH do solo foi monitorado no final do teste de respirometria sendo os valores registrados na 

Tabela 17. 

 

 

 

 

 

Amostras 

Produção de CO2   Atividade Desidrogenase  

30 dias 60 dias 0 dia 30 dias 60 dias 

CSolo   52,67a 83,14a 110,93a 

B5 298,11a 600,16a 236,05b 64,90a 134,59a 

B25 450,71b 718,78b 285,45b 159,38b 155,32a 

B50 510,44c 963,49c 869,79c 276,98c 480,94b 
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Tabela 17. pH do solo contido nos frascos e mantidos a 28 ºC por 120 dias 

Amostras pH Amostras pH Amostras pH Amostras pH 

CSolo 4,6 CB 4,24 CS 4,37 CBS 4,21 

B5 4,74 B5b 4,61 B5s 4,55 B5bs 4,53 

B25 4,47 B25b 4,59 B25s 4,45 B25bs 4,48 

B50 3,93 B50b 3,90 B50s 4,00 B50bs 4,03 

Fonte: Própria autoria. Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% 

de biodiesel em diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; CB: controle inóculo; B5b: 5% de 

biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel 

em diesel + inóculo; CS: controle surfactante; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 

25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante;  CBS: 

controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B25bs: 

25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo 

+ surfactante. 

 

Ao início do teste o pH do solo era de 4,6 e ao final esse pH decaiu para 4,24. Em todos os 

tratamentos, a adição de B5 ocasionou um aumento do pH em relação aos seus respectivos 

controles (CSolo, CB, CS e CBS). Para as outras misturas (25 e 50% de biodiesel em diesel), quanto 

mais biodiesel menor o pH, para todos os tratamentos. Esse aumento da acidez é esperado na 

degradação do biodiesel pois, primeiramente, os ésteres são oxidados formando peróxidos, os quais 

passam por complexas reações que, por fim, oxidam-se em forma de ácidos (BOUAID et al., 2007). 

O pH afeta diretamente a atividade dos micro-organismos pelos efeitos do íon H+ na 

permeabilidade das células e na atividade enzimática dos mesmos e, indiretamente, pela influência 

na disponibilidade de macro e micronutrientes e na solubilidade de metais (CALDWELL, 2000).  

6.6 Contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) no solo no tempo final  

Após o período de incubação (106 dias), as placas foram analisadas quanto ao número de 

UFC em cada uma das réplicas levando em consideração o fator de diluição. Os dados obtidos no 

plaqueamento estão nas Figuras 27 e 28. 
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Figura 27. Contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) de bactérias dos solos contidos 

nos ensaios de respirometria de Bartha e Pramer ao final da biodegradação. O gráfico corresponde 

ao número de UFC em meio plate count agar (PCA) e diluição 10-5 
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Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; B50: 

50% de biodiesel em diesel; CB: controle inóculo; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% 

de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; CS: controle surfactante; 

B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% 

de biodiesel em diesel + surfactante;  CBS: controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel 

+ inóculo + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de 

biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. 
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Figura 28. Contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) de fungos dos solos contidos nos 

ensaios de respirometria de Bartha e Pramer ao final da biodegradação. O gráfico corresponde ao 

número de UFC em meio sabouraud e diluição 10-3 
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Legenda: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel em diesel; B50: 

50% de biodiesel em diesel; CB: controle inóculo; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% 

de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; CS: controle surfactante; 

B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% 

de biodiesel em diesel + surfactante;  CBS: controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel 

+ inóculo + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de 

biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. 

 

Os resultados demonstraram que o grupo mais prevalente nas amostras de solo foi o de 

bactérias. De acordo com Rahman et al. (2002) as bactérias são os agentes mais ativos neste 

processo de biodegradação de petróleo e derivados.  

Para as amostras contendo 50% de biodiesel em diesel (B50) houve um impacto severo na 

comunidade microbiana do solo pois o valor observado foi inferior a 103 UFC/g mesmo em 

amostras sem diluição. Silva et al. (2012) observou uma redução no número de UFC após 60 dias 

de biodegradação de biodiesel no solo. Os autores atribuem esses resultados à seleção de grupos 
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microbianos específicos para consumir biodiesel. Tal inibição pode também estar relacionada ao 

baixo pH (demonstrado na seção 6.5) e umidade do solo (demonstrado na seção 6.7) observados 

ao final do experimento. No entanto, é importante destacar que outros metabólitos podem ter 

influência na inibição do crescimento microbiano, visto que apenas o baixo valor de pH não afetaria 

o crescimento de fungos como ocorrido. Portanto, os compostos gerados na biodegradação do 

biodiesel como moléculas de ácidos graxos livres e moléculas de álcoois foram capazes de inibir o 

crescimento de fungos (YANG et al., 2004; SOUSA et al., 2007; POHL et al., 2011).   

Essa inibição da microbiota causada pelo biodiesel também foi encontrada em outros 

estudos. Hawrot-Paw et al. (2010) verificaram uma redução do conteúdo de biomassa abaixo dos 

valores de controle ao utilizar uma quantidade de 10% de biodiesel no solo.  

Comparando os diferentes tratamentos para cada mistura, tem-se que a adição de inóculo 

de B. subtilis e surfactante juntos obteve a maior quantificação de bactérias encontradas (B25bs). 

Isso demonstra como a adição de ambos é benéfica para a microbiota do solo e consequentemente 

para a realização da biodegradação dos poluentes ali presentes, o que corrobora com o equilíbrio 

na biodegradação mais rápido encontrado na amostra de B50bs (seção 6.2.1).  

6.7 Umidade Final do Solo   

Ao final do teste de biodegradação foi notável a diferença de umidade do solo nos ensaios. 

Assim, foi realizado um teste para a verificação da mesma, onde os valores confirmaram a menor 

umidade nos ensaios contendo maior quantidade de biodiesel (Tabela 18).  

Tabela 18. Umidade do solo contido nos frascos e mantidos a 28 ºC por 120 dias 

Amostras Umidade 

(%) 

Amostras Umidade 

(%) 

Amostras Umidade 

(%) 

Amostras Umidade 

(%) 

CSolo 20 CB 17 CS 25 CBS 22 

B5 11 B5b 12 B5s 14 B5bs 19 

B25 11 B25b 12 B25s 14 B25bs 19 

B50 3 B50b 6 B50s 8 B50bs 15 

Fonte: Própria autoria. Legenda: CSolo: controle solo; CB: controle inóculo; CS: controle solo; CBS: 

controle inóculo + surfactante; B5: 5% de biodiesel em diesel; B5b: 5% de biodiesel em diesel + inóculo; 

B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; 

B25: 25% de biodiesel em diesel; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B25s: 25% de biodiesel em 

diesel + surfactante; B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50: 50% de biodiesel em 

diesel; B50b: 50% de biodiesel em diesel + inóculo; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; B50bs: 

50% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante. 
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Para o mesmo tratamento pode-se verificar que a adição das misturas no solo ocasionou 

queda de umidade comparando-os com seus respectivos controles, porém sem diferença entre os 

ensaios contendo as amostras B5 e B25. Já para os ensaios contendo a amostra B50 ocorreu uma 

maior queda de umidade. 

Comparando-se os tratamentos para cada amostra, nota-se que a adição do inóculo de B. 

subtilis, de surfactante ocasionaram um aumento na umidade dos ensaios.  

O biodiesel é mais hidrofílico que diesel, portanto em mistura com maior quantidade de 

biodiesel, intui-se uma maior a quantidade de água. Segundo Harris e Robson (1916) há maior 

evaporação em solos completamente saturados do que do solo úmido e até de superfície de água 

livre. 

6.8 Screening da comunidade microbiana 

6.8.1 Extração de DNA 

A extração de DNA deixou claro a diminuição da microbiota com o aumento do volume de 

biodiesel adicionado (Figura 29).  

Figura 29. Gel de agarose com as bandas de DNAs obtidos dos solos após o processo de 

biodegradação 

 

Legenda: CS1, CS2 e CS3 Controles Solo; B5 1, B5 2 e B5 3 amostras contendo 5% de biodiesel 

em diesel; B25 1, B25 2 e B25 3 amostras contendo 25% de biodiesel em diesel; B50 1, B50 2 e 

B50 3 amostras contendo 50% de biodiesel em diesel.  
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Essa diminuição da microbiota deve-se ao baixo valor de pH ocasionado pelo 

biocombustível. Segundo Rousk et al. (2009), em pH abaixo de 4,5 há uma inibição de todas 

variáveis microbianas, provavelmente pela disponibilidade de alumínio livre em baixos valores de 

pH. Pode-se notar que a banda mais proeminente são as da amostra B5, seguidas da B25 e da B50, 

o que condiz com o maior para o menor pH obtidos ao final da biodegradação (B5 = 4,74; B25 = 

4,47 e B50 = 3,93). Além disso, a variação na intensidade de algumas bandas sugere que houve 

uma seleção de determinados grupos bacterianos. 

6.8.2 Amplificação de genes específicos do DNA  

O perfil de bandas oriundos da reação de PCR usando o marcador 16DNAr para bactérias 

totais está demonstrado na Figura 30.  

Figura 30. Perfil de bandas oriundos da reação de PCR usando o marcador 16DNAr para bactérias 

totais 

 

Legenda: CS1, CS2 e CS3: Controles Solo; B5 1, B5 2 e B5 3: amostras contendo 5% de biodiesel 

em diesel; B25 1, B25 2 e B25 3: amostras contendo 25% de biodiesel em diesel; B50 1, B50 2 e 

B50 3: amostras contendo 50% de biodiesel em diesel; M - 1Kb: marcador de 1000 pb; seta: bandas 

de interesse no tamanho estimado de 420 pb. 
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A partir desse resultado foi possível realizar a análise pela técnica de PCR-DGGE.  

6.8.3 Análise da estrutura da comunidade microbiana pela técnica de PCR-

DGGE 

Por meio da análise de dendrograma do gel foi possível observar alterações nos perfis 

obtidos em relação aos distintos tratamentos, sendo essa comunidade bacteriana responsiva as 

diferentes concentrações de biodiesel (Figura 31).  

 

Figura 31. Correlação das amostras com base nos perfis de DGGE obtido com iniciadores para os 

grupos bactérias totais  

 

Legenda: B5 1, B5 2 e B5 3: amostras contendo 5% de biodiesel em diesel; B25 1, B25 2 e B25 

3: amostras contendo 25% de biodiesel em diesel; B50 1, B50 2 e B50 3: amostras contendo 50% 

de biodiesel em diesel; CS1, CS2 e CS3: Controles Solo. 

A análise do dendrograma revelou a formação de dois grandes grupos, onde um desses 

grupos compreende as amostras com biodiesel 5% (B5) e biodiesel 25% (B25) e outro grupo 

compreende as amostras de biodiesel 50% (B50). Adicionalmente, foi possível observar uma 

separação das amostras do controle em relação as demais (Figura 31). 
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Além da análise do dendrograma foi realizada a análise de componentes principais (PCA). 

Nessa análise foi possível observar a separação das amostras em relação as diferentes fontes de 

biodiesel inseridas nos solos (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Análise de componentes principais (PCA) dos perfis de DGGE de bactéria total 

 

Legenda: B5 1, B5 2 e B5 3: amostras contendo 5% de biodiesel em diesel; B25 1, B25 2 e B25 

3: amostras contendo 25% de biodiesel em diesel; B50 1, B50 2 e B50 3: amostras contendo 50% 

de biodiesel em diesel; CS1, CS2 e CS3: Controles Solo. 
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Na análise de diversidade, podemos observar a formação de três clusters distintos, um 

representando o Controle Solo, outro as amostras B5 e B25 e outro representando a amostra B50 

(Figura 32). Logo, a comunidade bacteriana sofreu alteração em sua estrutura em função da 

presença do poluente. Este resultado corresponde à conclusão de Andreoni et al. (2004) que a 

microbiota é muito sensível mesmo à baixa concentração de um contaminante e, portanto, responde 

rapidamente quando ocorre uma perturbação no ambiente. 

A similaridade da comunidade bacteriana das amostras B5 e B25 é condizente com a 

similaridade na biodegradação das amostras, onde ambas obtiveram valores muitos próximos ao 

final dos testes. No solo contaminado com 50% de biodiesel a separação da comunidade bacteriana 

foi bastante evidente, o que também condiz com a diferente taxa de biodegradação encontrada para 

a amostra.  

Hamamura et al. (2006) realizando testes em solo também relataram que a presença de 

misturas de hidrocarbonetos exerce influência direta na estrutura da população microbiana do 

mesmo, pois em contaminações, mudanças nas propriedades do solo como envelhecimento, sorção 

de nutrientes e toxicidade ocasionam uma seleção da comunidade microbiana para micro-

organismos degradadores de hidrocarbonetos. Muitos outros trabalhos avaliando a contaminação 

de ambientes costeiros por petróleo reportam grande alteração da microbiota (HEAD et al., 2006; 

KOSTKA et al., 201;1 BIK et al., 2012; LAMENDELLA et al., 2014; RODRIGUEZ-R et al., 

2015). Tais trabalhos descrevem um padrão de alterações bastante característico como a redução 

da diversidade microbiana e sucessão de populações microbianas associadas às mudanças na 

composição dos hidrocarbonetos de petróleo. Isso indica que o mesmo também tenha ocorrido com 

as misturas de diesel e biodiesel aqui testadas.    

6.9 Análise da biodegradação do biodiesel por Cromatografia Gasosa  

Os cromatogramas que representam a separação de componentes em uma amostra pura de 

biodiesel no tempo inicial (a) e após 7 dias de biodegradação (b) em meio BH são mostrados na 

Figura 33. 
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Figura 33. Cromatogramas de Biodiesel em a) Tempo Inicial e b) após 7 dias de biodegradação 

 

Podemos observar que, após 7 dias de teste, a área total dos compostos diminuiu em 93% 

após a biodegradação.  Zhang et al. (1998) comparando a biodegradação do biodiesel e do diesel 

também por cromatografia gasosa, mostraram que a máxima biodegradabilidade do éster metílico 

de canola, éster etílico de canola, éster metílico de soja e o éster etílico de soja era de 88,5 % em 

28 dias e a máxima biodegradabilidade do óleo diesel após 28 dias era de aproximadamente 26,2%. 

Em outro estudo, Eriksson et al. (1998) a biodegradação do diesel analisada por GC levou 3 

semanas.  

Segundo os autores, essa rápida biodegradação do biodiesel indica que ele é “prontamente 

biodegradável” devido a produtos naturais que consistem exclusivamente em ácidos graxos, que 

são biologicamente ativos, sendo reconhecidos e atacados imediatamente por enzimas como a 

acetil-CoA desidrogenase. 

7. CONCLUSÕES  

• De acordo com os testes de respirometria  de Bartha e Pramer, DCPIP e do teste de 

desidrogenase concluiu-se que existe uma correlação entre a quantidade de biodiesel adicionado 

ao diesel e o aumento da atividade microbiana.  

• A partir da mistura B25 que há maior biodegradação das misturas de diesel e biodiesel que em 

diesel puro.  

• A B25 obteve o melhor resultado de biodegradação entre todas as misturas testadas.  
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• A ação do surfactante favoreceu as misturas B5, B7 e B10 e prejudicou as misturas B25, B50 e 

B80. 

• A adição do inóculo e surfactante juntos ocasionaram rápida descoloração do DCPIP e grande 

proliferação de bactérias. 

• A maior quantidade de biodiesel causou maior fitotoxicidade para as sementes de L. sativa, C. 

sativus e E. sativa. 

• A atividade da desidrogenase forneceu uma informação rápida sobre o impacto das misturas na 

atividade da microbiota do solo, confirmando os resultados obtidos nos ensaios respirométricos.  

• A modelagem cinética proporcionou o tempo máximo de biodegradação das amostras. 

• A seleção da microbiota do solo pela adição dos combustíveis determinou a taxa de 

biodegradação das amostras. 

• Segundo resultados obtidos nas análises de respirometria e de DGGE, nas amostras B5 e B25 

ocorre uma seleção de microbiota que se assemelham e, assim, possuem próximas taxas de 

biodegradação.   
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9. ANEXO 

Figura 34. Descoloração do indicador DCPIP nos ensaios contendo 3% de biodiesel em diesel. Da 

esquerda para a direita nos tubos de ensaio estão contidos caldo BH, C.M, C.B, C.S, C.B.S, D, Db, 

Ds, Dbs, B, Bb, Bs, Bbs, 3%, 3b, 3s e 3bs. O tempo de captura das imagens foi de 1 h (a), 12 h (b), 

24 h (c), 36 h (d), 48 h (e) 60 h (f), 72 h (g), 84 h (h), 96 h (i), 108 h (j), 120 h (k), 132 h (l), 144 h 

(m)  

 

BH   CM  CB  CS   CBS  D    Db    Ds  Dbs   B    Bb  Bs   Bbs  B3  B3b   B3s   B3bs BH   CM  CB   CS CBS   D    Db Ds  Dbs     B     Bb   Bs    Bbs B3  B3b     B3s   B3bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 
BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 
BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B3  B3b  B3s  B3bs 
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Figura 35. Descoloração do indicador DCPIP nos ensaios contendo 5% de biodiesel em diesel. Da 

esquerda para a direita nos tubos de ensaio estão contidos caldo BH, C.M, C.B, C.S., C.B.S, D, Db, 

Ds, Dbs, B, Bb, Bs, Bbs, 5%, 5b, 5s e 5bs. O tempo de captura das imagens foi de 1 h (a), 12 h (b), 

24 h (c), 36 h (d), 48 h (e) 60 h (f), 72 h (g), 84 h (h), 96 h (i), 108 h (j), 120 h (k), 132 h (l), 144 h 

(m)  

 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs BH   CM CB CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs 

BH   CM CB  CS CBS    D     Db   Ds  Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs BH   CM CB    CS CBS    D   Db  Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs   B5  B5b  B5s  B5bs 

BH   CM CB    CS CBS    D     Db   Ds   Dbs  B      Bb   Bs    Bbs  B5  B5b  B5s  B5bs 
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Figura 36. Descoloração do indicador DCPIP nos ensaios contendo 7% de biodiesel em diesel. Da 

esquerda para a direita nos tubos de ensaio estão contidos caldo BH, C.M, C.B, C.S., C.B.S, D, Db, 

Ds, Dbs, B, Bb, Bs, Bbs, 7%, 7b, 7s e 7bs. O tempo de captura das imagens foi de 1 h (a), 12 h (b), 

24 h (c), 36 h (d), 48 h (e) 60 h (f), 72 h (g), 84 h (h), 96 h (i), 108 h (j), 120 h (k), 132 h (l), 144 h 

(m)   

 

 

 

BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs B7  B7b  B7s   B7bs BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs B7  B7b  B7s   B7bs 

BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs B7  B7b  B7s   B7bs BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs  B7   B7b  B7s   B7bs 

BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs B7  B7b  B7s   B7bs BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs B7  B7b  B7s   B7bs 

BH CM  CB  CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs    Bbs  B7   B7b  B7s   B7bs BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs B7  B7b  B7s   B7bs 

BH  CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb   Bs     Bbs    B7   B7b   B7s   B7bs BH   CM  CB   CS  CBS   D   Db    Ds  Dbs   B    Bb    Bs   Bbs  B7  B7b  B7s   B7bs 

BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds   Dbs   B    Bb    Bs   Bbs B7  B7b  B7s   B7bs BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db  Ds   Dbs   B    Bb    Bs    Bbs   B7  B7b  B7s   B7bs 

BH   CM  CB   CS  CBS   D    Db    Ds  Dbs  B    Bb    Bs    Bbs  B7  B7b  B7s   B7bs 
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Figura 37. Descoloração do indicador DCPIP nos ensaios contendo 10% de biodiesel em diesel. 

Da esquerda para a direita nos tubos de ensaio estão contidos caldo BH, C.M, C.B, C.S., C.B.S, D, 

Db, Ds, Dbs, B, Bb, Bs, Bbs, 10%, 10b, 10s e 10bs. O tempo de captura das imagens foi de 1 h (a), 

12 h (b), 24 h (c), 36 h (d), 48 h (e) 60 h (f), 72 h (g), 84 h (h), 96 h (i), 108 h (j), 120 h (k), 132 h 

(l), 144 h (m)   

 

 

 

BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs  

BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 
BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 

BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 

BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 

BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 

BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 

BH   CM     CB   CS    CBS   D    Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 

BH   CM   CB   CS    CBS   D       Db   Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 

BH   CM     CB   CS    CBS   D       Db    Ds     Dbs    B      Bb      Bs     Bbs   B10  B10b B10s  B10bs 
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Figura 38. Descoloração do indicador DCPIP nos ensaios contendo 25% de biodiesel em diesel. 

Da esquerda para a direita nos tubos de ensaio estão contidos c3aldo BH, C.M, C.B, C.S., C.B.S, 

D, Db, Ds, Dbs, B, Bb, Bs, Bbs, 25%, 25b, 25s e 25bs. O tempo de captura das imagens foi de 1 h 

(a), 12 h (b), 24 h (c), 36 h (d), 48 h (e) 60 h (f), 72 h (g), 84 h (h), 96 h (i), 108 h (j), 120 h (k), 

132 h (l), 144 h (m)   

 

 

 

BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs 

BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs 

BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs 

BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs 

BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs   Bbs   B25   B25b B25s  B25bs BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs    B      Bb     Bs      Bbs   B25  B25b B25s B25bs 

BH   CM   CB    CS    CBS    D     Db     Ds     Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs 

BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs BH   CM    CB   CS    CBS   D     Db       Ds   Dbs    B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs 

BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db      Ds   Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs BH   CM    CB    CS    CBS   D     Db   Ds    Dbs     B      Bb     Bs       Bbs   B25  B25b B25s B25bs 
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Figura 39. Descoloração do indicador DCPIP nos ensaios contendo 50% de biodiesel em diesel. 

Da esquerda para a direita nos tubos de ensaio estão contidos caldo BH, C.M, C.B, C.S., C.B.S, D, 

Db, Ds, Dbs, B, Bb, Bs, Bbs, 50%, 50b, 50s e 50bs. O tempo de captura das imagens foi de 1 h (a), 

12 h (b), 24 h (c), 36 h (d), 48 h (e) 60 h (f), 72 h (g), 84 h (h), 96 h (i), 108 h (j), 120 h (k), 132 h 

(l), 144 h (m)   
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 BH  CM CB  CS    CBS   D    Db    Ds  Dbs   B    Bb   Bs   Bbs  B50 B50b B50s B50bs 
 BH   CM  CB  CS  CBS   D    Db  Ds  Dbs   B     Bb   Bs   Bbs  B50 B50b B50s B50bs 

 BH   CM  CB  CS  CBS   D    Db    Ds  Dbs   B    Bb   Bs   Bbs  B50 B50b B50s B50bs 
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Figura 40. Descoloração do indicador DCPIP nos ensaios contendo 80% de biodiesel em diesel. 

Da esquerda para a direita nos tubos de ensaio estão contidos caldo BH, C.M, C.B, C.S., C.B.S, D, 

Db, Ds, Dbs, B, Bb, Bs, Bbs, 80%, 80b, 80s e 80bs. O tempo de captura das imagens foi de 1 h (a), 

12 h (b), 24 h (c), 36 h (d), 48 h (e) 60 h (f), 72 h (g), 84 h (h), 96 h (i), 108 h (j), 120 h (k), 132 h 

(l), 144 h (m)   

 

 

 

 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs  B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 
 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH   CM  CB   CS  CBS D   Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 
 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH CM  CB   CS  CBS   D    Db   Ds   Dbs   B     Bb   Bs     Bbs  B80 B80bB80sB80bs 
 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH   CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH CM  CB   CS  CBS D    Db    Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 

 BH  CM CB   CS  CBS  D    Db    Ds   Dbs   B    Bb   Bs    Bbs   B80 B80b B80s B80bs  BH   CM  CB   CS  CBS D    Db  Ds   Dbs   B   Bb   Bs    Bbs  B80 B80b B80s B80bs 
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Figura 41. Germinação de semente de L. sativa para os ensaios contidos nos respirômetros 

 

 

 

Legenda: a) ordem das placas: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel 

em diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; b) ordem das placas: CB: controle inóculo; B5b: 5% de 

biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em 
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diesel + inóculo; c) ordem das placas: CS: controle surfactante; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; 

B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; d) ordem 

das placas: CBS: controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; 

B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante. 
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Figura 42. Germinação de semente de C. sativus para os ensaios contidos nos respirômetros 

 

 

 

Legenda: a) ordem das placas: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel 

em diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; b) ordem das placas: CB: controle inóculo; B5b: 5% de 

biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em 
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b) 

c) 
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diesel + inóculo; c) ordem das placas: CS: controle surfactante; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; 

B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; d) ordem 

das placas: CBS: controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; 

B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante.  
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Figura 43. Germinação de semente de E. sativa para os ensaios contidos nos respirômetros 

 

 

 

Legenda: a) ordem das placas: CSolo: controle solo; B5: 5% de biodiesel em diesel; B25: 25% de biodiesel 

em diesel; B50: 50% de biodiesel em diesel; b) ordem das placas: CB: controle inóculo; B5b: 5% de 
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biodiesel em diesel + inóculo; B25b: 25% de biodiesel em diesel + inóculo; B50b: 50% de biodiesel em 

diesel + inóculo; c) ordem das placas: CS: controle surfactante; B5s: 5% de biodiesel em diesel + surfactante; 

B25s: 25% de biodiesel em diesel + surfactante; B50s: 50% de biodiesel em diesel + surfactante; d) ordem 

das placas: CBS: controle inóculo + surfactante; B5bs: 5% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; 

B25bs: 25% de biodiesel em diesel + inóculo + surfactante; B50bs: 50% de biodiesel em diesel + inóculo + 

surfactante.  

 

 


