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EXTRATO

SILVA, Gislaine S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Janeiro de 2016.
Impacto do biodiesel sobre a comunidade microbiana de solo de Mata Atlântica.
Orientadora: Rachel Passos Rezende. Co-orientadora: Carla Cristina Romano

O biodiesel é uma fonte de energia renovável e biodegradável que vem sendo
produzida em diferentes países. Contudo, a contaminação dos ambientes por este
composto não é desejável, necessitando de estratégias de biorremediação no
tratamento de áreas contaminadas. Para uma maior eficiência deste processo,
estudos da biodegradabilidade do biodiesel são necessários. O objetivo deste
trabalho foi estudar o comportamento dos micro-organismos presentes no solo de
Mata Atlântica diante da presença do biodiesel puro (B100) e misturado ao diesel
convencional (B20). Neste estudo foram considerados dois fatores que podem
interferir na biodegradabilidade do biocomposto, a sua composição e concentração.
Utilizou-se de técnicas como respiração basal, cromatografia gasosa (GC) e
eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) para um estudo completo da
degradação do biodiesel. Ao analisar o fator composição, três tipos de biodiesel foram
utilizados, o biodiesel puro (B100) produzido a partir de óleo de soja, girassol e
canola. Em relação a estes três tipos de biodiesel praticamente não houve diferença
no comportamento microbiano presente no solo estudado. Ao analisar o fator
concentração, foram consideradas as concentrações 1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%
(v/v), tanto do biodiesel de soja puro, quanto no biodiesel misturado ao diesel (B20).
Em relação à concentração, foi observado que o B20 na concentração maior, 15%,
apresentou resultados mais satisfatórios que o B100. O B100 apresentou boa
x

biodegradabilidade nas concentrações de 1% a 10%, principalmente na 1%, mas na
concentração 15% sua biodegradabilidade foi inferior. Estes resultados mostram que
apesar da composição do biodiesel interferir pouco no processo de biodegradação, a
sua concentração no meio interfere bastante, tornando necessária uma atenção maior
quanto ao processo de monitoramento e tratamento de áreas impactadas pelo
biodiesel.

Palavras-chave: biocombustível, biodegradabilidade, micro-organismos.
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ABSTRACT

SILVA, Gislaine S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Janeiro de 2016.
Biodiesel impact on the microbial community of Atlantic Forest soil. Orientadora:
Rachel Passos Rezende. Co-orientadora: Carla Cristina Romano
Biodiesel is a renewable and biodegradable energy that has been produced in
different countries. However, the contamination of environments by this compound is
undesirable, requiring bioremediation strategies in the treatment of contaminated
areas. For greater efficiency of this process, biodiesel biodegradability studies are
needed. The objective of this work was to study the behavior of microorganisms in the
Atlantic Forest soil in the presence of pure biodiesel (B100) and blended with
conventional diesel (B20). In this study were considered two factors that could affect
the biodegradability of biocompound, its composition and concentration. It was used
as basal respiration techniques, gas chromatography (GC) and gel electrophoresis
denaturing gradient (DGGE) for a complete study of biodiesel degradation. By
analyzing the composition factor, three types of biodiesel were used, pure biodiesel
(B100) produced from soybean oil, sunflower and canola. For these three types of
biodiesel practically no difference in microbial behavior present in the studied soil. By
analyzing the concentration factor were considered the concentrations 1%, 3%, 5%,
7%, 10% and 15% (v / v), both from biodiesel pure soy, and in biodiesel mixed with
diesel fuel (B20) . Concerning the concentration, it was observed that the highest B20
concentration, 15%, showed better results than B100. The B100 showed good
biodegradability in concentrations from 1% to 10%, especially at 1%, but the
concentration 15%, their biodegradability was inferior. These results show that

xii

although the composition of biodiesel little interfere in the biodegradation process, their
concentration in the medium interferes greatly, making it necessary, more attention on
the monitoring and treatment of areas impacted by the biodiesel process.

Key-words: biofuel, biodegradable, microorganisms.
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1. INTRODUÇÃO

A busca por novas fontes de energia tem se intensificado em diversos países ao longo dos
anos. O grande interesse em fontes que sejam preferencialmente renováveis é devido às reservas
de petróleo ser limitadas. O biodiesel é uma fonte de energia alternativa ao combustível de origem
fóssil, o diesel, não apenas por ser uma fonte renovável de energia, mas também por ser mais
ambientalmente favorável, em comparação ao diesel comum.
O biocombustível, além de possuir uma composição livre de enxofre e compostos
aromáticos, a sua combustão emite menos CO2 que o diesel. Outra característica do biodiesel
bastante importante é a sua biodegradabilidade. Contudo, durante os processos de produção,
transporte e armazenamento, podem ocorrer vazamentos deste biocombustível. Mesmo sendo
biodegradável, estratégias de biorremediação são necessárias para tratar as áreas afetadas, sendo
o solo a área mais propícia de ser contaminada, visto que estes processos de produção, transporte
e armazenamento ocorre principalmente no ambiente terrestre.
Dentre as estratégias de remediação, a biorremediação é uma das mais promissoras por ser
eficiente, barata e que promove menos efeitos danosos ao ambiente. A biorremediação é um
processo de degradação de compostos contaminantes realizada pelos micro-organismos. Os
micro-organismos devido a sua grande diversidade metabólica apresentam uma grande
capacidade de degradar diferentes tipos de compostos.
Muitos trabalhos têm estudado a diversidade microbiana de ambientes contaminados com
petróleo e diesel, mas quanto a ambientes contaminados com biodiesel, pouco se sabe a respeito
do comportamento da microbiota na presença deste biocomposto.
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Apesar de o biodiesel ser considerado um composto biodegradável, é importante verificar
os efeitos que este combustível pode provocar na diversidade microbiana, pois mesmo sendo
degradado pelos micro-organismos, o biocombustível pode promover alterações que afetem a
atividade microbiana, podendo diminuir ou aumentar a sua diversidade. Para tanto, neste estudo foi
dada devida atenção a alguns fatores que podem interferir no processo de biodegradação do
biodiesel, a sua constituição e sua concentração.
Este trabalho teve como proposta, ampliar este estudo para contribuir com a compreensão
dessa área de conhecimento ainda pouco explorada. O entendimento do efeito deste
biocombustível é extremamente importante para o melhoramento de medidas de biorremediação
em áreas contaminadas.

2

2. OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO GERAL
Avaliar o impacto do biodiesel sobre a comunidade microbiana em solo de Mata Atlântica.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS


Avaliar a biodegradabilidade do biodiesel de soja, girassol e canola em sistemas de
microcosmos;



Avaliar o efeito dos tipos diferentes de biodiesel sobre o crescimento bacteriano;



Avaliar a biodegradabilidade de diferentes concentrações do biodiesel puro (B100) e da mistura
B20 a partir de sistemas de microcosmos em biodiesel de soja;



Avaliar o efeito do biodiesel de soja B100 e do B20 em diferentes concentrações sobre o
crescimento bacteriano;



Analisar a diversidade bacteriana frente à contaminação do solo por diferentes tipos e
concentrações de biodiesel através da técnica de DGGE.
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3. HIPÓTESE

A composição e a concentração do biodiesel interferem na sua biodegradação.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

O biodiesel derivado de óleos vegetais é um combustível alternativo e promissor, com a
diminuição dos recursos petrolíferos se tornando uma realidade, o biocomposto tem atraindo a
atenção no mercado de combustíveis. No Brasil, o biodiesel já é comercializado como um
componente em menor concentração na mistura com o diesel e diversos estudos têm abordado a
busca de novos recursos renováveis para produção de biodiesel, para que possa se tornar um
combustível alternativo ao diesel convencional. O Brasil é um dos principais produtores de soja, um
produto que é predominantemente utilizado para alimentação humana e animal e para produzir
óleo. O biodiesel derivado da soja ganhou muita atenção visto que o maior percentual de óleo
produzido no Brasil é obtido da soja, o que torna esta oleaginosa a principal matéria-prima
disponível para a produção de biodiesel em larga escala (PARENTE, 2003).
O biodiesel apresenta vantagens sobre o diesel, pois trata-se de uma fonte de energia
renovável, reduz a poluição ambiental causada pela fuligem, SO2 e halogênios e diminui a emissão
de gases do efeito estufa, este biocombustível é livre de enxofre e seu uso emite menos CO
(KAIEDA et al., 1999). O biodiesel também favorece o ciclo do carbono, no processo de fixação de
CO2 pelas plantas, o CO2 liberado na combustão do biodiesel é fixado pelas matérias-primas
cultivadas para a obtenção do óleo utilizado na produção do biodiesel (MUDGE; PEREIRA, 1999).
Por ser obtido de óleo vegetal que é mais biodegradável que o óleo mineral, o biodiesel é
ambientalmente menos impactante (NEWMAN; BIRCHALL, 1995). Essa boa biodegradabilidade é
devido a sua configuração, pois consiste de ésteres de ácidos graxos de cadeia curta, substâncias
que existem naturalmente no meio ambiente (MUDGE; PEREIRA, 1999). Contudo, acidentes
podem ocorrer durante a produção, armazenamento e transporte deste biocombustível, e apesar
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de suas vantagens ambientais em relação ao diesel, a permanência do biodiesel no ambiente
afetado é indesejável.
A biorremediação é um dos principais métodos de tratamento de áreas contaminadas. Além
do baixo custo, este método consiste na atuação dos micro-organismos sobre o composto químico
podendo reduzi-lo a um composto menos tóxico ou promovendo a mineralização completa do
mesmo (PRINCE et al., 1993; CUNHA; LEITE 2000; LANGWALTDT E PUHAKKA, 2000). Para
obter resultados mais satisfatórios com esse método, é necessário estudar de forma mais
aprofundada o processo de degradação do composto de interesse pelos micro-organismos.
Os micro-organismos do solo são importantes para o ecossistema da rizosfera, pois contribui
para a nutrição e saúde das plantas, estrutura e fertilidade do solo (GEORGE et al., 1995;
TIMONEN et al., 1996;; FILION et al., 1999; YAO et al., 2000). A diversidade metabólica dos microorganismos contribui não apenas para a manutenção da funcionalidade do solo e das plantas, mas
também os tornam os principais responsáveis pela degradação de poluentes e xenobióticos
(GAYLARDE et al., 2005). Acredita-se que uma população diversificada de organismos é mais
resistente ao estresse e mais capaz de se adaptar a mudanças ambientais. No entanto, apesar da
grande capacidade de degradação e adaptação em condições adversas, compostos como
biodiesel pode atuar como fator estressante, inibindo os micro-organismos e seus processos,
podendo com isso comprometer a qualidade ambiental dos ambientes afetados.

2.1. Biodiesel
A energia tornou-se um fator indispensável para a humanidade sendo fundamental tanto na
preservação do crescimento econômico quanto na manutenção do padrão de vida (LIN et al.,
2011). A invenção de um motor alimentado por óleo vegetal extraído do amendoim ocorreu no ano
de 1900 por Rudolf Diesel, contudo a exploração deste combustível, hoje denominado biodiesel só
6

veio depois de muitos anos, como consequência do interesse por fontes de energia renováveis
para reduzir a liberação de gases do efeito estufa e amenizar o problema da futura escassez das
reservas de combustíveis fósseis (PARENTE, 2003; SHAY, 1993). Como consequência do
crescimento nos setores de transportes e das indústrias o consumo de energia está aumentando
rapidamente ao longo dos anos (RIZWANUL FATTAH et al., 2013). Diante desta realidade, tem
sido dada atenção considerável para os combustíveis alternativos. Dentre estes combustíveis, o
biodiesel é considerado uma alternativa promissora (MEHER et al 2006). Não é tóxico, seu uso
reduz as emissões de material particulado, monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos e óxidos
de enxofre (SO2 e SO3), além de ser biodegradável e produzido a partir de fontes de energia
renováveis, tais como óleos vegetais e gorduras animais (DORADO et al., 2003; KHAN et al.,
2009). O biodiesel tem sido usado em muitos países, como Estados Unidos da América, Malásia,
Indonésia, Brasil, Alemanha, França e outros países europeus (JANAUN E ELLIS, 2010; ATABANI
et al., 2012).
No Brasil, o biodiesel foi introduzido na matriz energética em 2005, com a publicação da Lei
11.097 que estabeleceu a obrigatoriedade da adição de um percentual mínimo de biodiesel ao óleo
diesel comercializado ao consumidor, em qualquer parte do território nacional. Esse percentual
obrigatório seria de 5% oito anos após a publicação da referida lei, havendo um percentual
obrigatório intermediário de 2% três anos após a publicação da mesma. Atualmente já é produzido
o B5, adição de 5% de biodiesel ao diesel convencional.
O Biodiesel é um composto éster alquil de ácidos graxos, dentre eles o oléico, palmítico,
esteárico, linoléico e linolênico (Tabela 1), derivados de uma diversidade de oleaginosas tais como,
soja, dendê, mamona, canola, girassol e de gordura animal (PINTO et al., 2005). Diferente do
biodiesel, o óleo diesel contém 2000 a 4000 hidrocarbonetos, uma complexa mistura de alcanos e
compostos aromáticos obtidos do processo de separação do petróleo (GALLEGO et al., 2001;
MARIANO et al., 2008).
7

Tabela 1. Estruturas dos principais ácidos graxos encontrados nos óleos vegetais
Nomenclatura IUPAC

Nome comum

Símbolo

Fórmula

Hexadecanoico

Palmítico

C16:0

C16H32O2

Octadecanoico

Esteárico

C18:0

C18H36O2

Oléico

C18:1

C18H34O2

Octadecadienoico

Linoléico

C18:2

C18H32O2

Octadecatrienoico

Linolênico

C18:3

C18H30O2

Saturados

Mono-insaturados
Octadecenoico
Poli-insaturados

Adaptado de Dalai 2014

A transesterificação (Figura 1) é o processo mais utilizado para produzir biodiesel, é um
processo simples e de baixo custo, sendo considerado o melhor método (SHAHID AND JAMAL,
2011; SHARMA AND SINGH, 2009; BALAT AND BALAT, 2010). A transesterificação é constituída
por uma série de reações reversíveis e consecutivas, estimuladas por catalisadores. Nestas
reações, os triglicerídeos são convertidos a diglicerídeos, monoglicerídeos e, finalmente, glicerina e
biodiesel. Nesta reação, metanol e etanol são os dois principais álcoois utilizados para o processo
de transesterificação. Apesar de o etanol ser obtido de fontes renováveis e ser menos impactante,
o metanol é usado com mais frequência por causa de seu baixo custo e apresentar vantagens
físicas e químicas (polar; álcool de cadeia mais curta) (SINHA et al., 2008; ENWEREMADU AND
MBARAWA, 2009; TAPANES et al., 2008; BALAT AND BALAT, 2010; ATABANI et al., 2012).
O uso do biodiesel é simples e eficaz, por ser um combustível miscível com o diesel
derivado do petróleo em todas as proporções (KNOTHE, 2005). O biodiesel pode ser usado puro
(B100- 100 % de biodiesel), ou misturado ao diesel em diversas misturas. As misturas podem
variar de 2 % a 50% de biodiesel, e são nomeadas pela percentagem de biodiesel com o prefixo B
(B2- 2% de biodiesel e 98% de diesel; B50- 50% de biodiesel e 50% de diesel) (PRINCE et al.,
2008).
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De acordo com a literatura além dos menores impactos relacionados com a combustão do
biocombustível (menor emissão de CO2, CO, SOx , compostos orgânicos voláteis e material
particulado), o biodiesel é uma composto biodegradável, e apresenta uma configuração vantajosa
em relação ao combustível diesel, sua estrutura molecular é mais susceptível ao ataque microbiano
que o combustível de origem fóssil (PINTO et al., 2005; MARIANO et al., 2008; ZHANG et al.,
1998).

Figura 1. Química da reação de transesterificação (R1, R2, e R3 representam as cadeias
hidrocarbonadas de triglicerídeos de ácidos graxos). Fonte: Issariyaku and Dalai, 2014.
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2.2. Matérias-primas do biodiesel
As matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel estão divididas em dois tipos,
matéria-prima lipídica e o álcool. Como matéria-prima lipídica temos o óleo vegetal, gordura animal,
algas e cianobactérias. Como álcool são utilizados o etanol ou metanol. Os óleos vegetais são a
matéria-prima lipídica mais utilizada no mundo. Estes óleos vegetais são extraídos a partir de
sementes de oleaginosas, tais como soja, canola, mamona e girassol (Figura 2). O tipo de óleo
vegetal usado para a produção do biodiesel vai depender das características climáticas de cada
localidade, como exemplo o óleo de canola é obtido principalmente nos países europeus e no
Canadá e o óleo de soja nos Estados Unidos, Brasil e Argentina. O óleo de soja é o mais utilizado
na produção de biodiesel no mundo e o óleo de canola é o segundo mais utilizado (SHARMA AND
SINGH, 2009; ISSARIYAKUL AND DALAI, 2014).
No mundo, existem mais de 350 oleaginosas identificadas como fontes potenciais para a
produção de biodiesel. As principais matérias-primas de biodiesel são apresentadas na Figura 2.
Um dos fatores mais significativos da produção de biodiesel é essa ampla variedade de matériasprimas para sua produção (SHAHID AND JAMAL, 2011; JANAUN AND ELLIS, 2010; ATADASHI et
al., 2010; ATABANI et al., 2012).
Os óleos vegetais são constituídos por triacilglicerol (TAG) ou triglicerídeo (TG), uma
molécula formada por três cadeias de ésteres de ácidos graxos ligadas ao glicerol. Quando uma
cadeia de éster de ácido graxo é substituída por uma hidroxila (-OH), o triglicerídeo passa a ser
chamado de diglicerídeo (DG) e quando duas cadeias de ésteres de ácidos graxos são substituídas
por duas hidroxilas, passa a ser chamado de monoglicerídeo (MG). As cadeias de ácidos graxos
que constituem os triglicerídeos geralmente são formadas por 10 a 24 átomos de carbono. Quando
estas cadeias de carbono são formadas apenas por ligações simples os ácidos graxos são
denominados saturados, quando uma ou mais ligações duplas estão presentes na cadeia de
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ácidos graxos, estes são denominados ácidos graxos mono-insaturados e poli-insaturados
respectivamente. Os ácidos graxos são representados por um símbolo, tal como Cm:n, onde m
indica o número de átomos de carbono e n o número de ligação dupla presente na cadeia. O ácido
graxo C20:1, por exemplo, indica que esta cadeia é formada por 20 átomos de carbono e 1 ligação
dupla (ISSARIYAKUL AND DALAI, 2014).
A principal diferença entre os óleos vegetais é o tipo de ácidos graxos presentes na
molécula de triglicerídeo. Os principais ácidos graxos constituintes destes óleos vegetais são o
palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oleico (C18:1), linoleico (C18:2), e linolênico (C18:3). O teor
destes ácidos graxos saturados e insaturados determinam as propriedades do combustível
biodiesel derivado a partir dos óleos vegetais correspondentes. Uma vez que componentes
insaturados no biodiesel são quimicamente mais reativos. Com base na percentagem de
componentes insaturados pode-se dizer se um determinado tipo de biodiesel pode ser
quimicamente mais estável em relação a outros (JAKERIA et al., 2014; RAMOS et al., 2009;
ISSARIYAKUL AND DALAI 2014).
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Figura 2. Algumas oleaginosas utilizadas como matérias-primas na produção de biodiesel. A- Soja;
B- Canola; C- Mamona, D- Girassol.
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2.3. Degradação microbiana de combustíveis
O diesel de origem fóssil é composto por hidrocarbonetos, alcanos e aromáticos (GALEGO
et al., 2001). Esses hidrocarbonetos são degradados por diferentes linhagens de bactérias
(Staphylococcus,

Corynebacterium,

Acinetobacter, Gordonia, Rhodococcus,

Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia, Mycobacterium) (IBRAHIM et al 2015, LEE et al., 2010;
ZHANG et al., 2014; CHAILLAN et al., 2004), fungos (Amorphoteca, Neosartorya, Paecilomyces
Talaromyces) e leveduras (Candida, Yarrowia, Pichia) (CHAILLAN et al., 2004).
O processo de degradação do biodiesel é conhecido como biodegradação cometabólica
(ZHANG et al., 1998). Assim como o diesel, o biodiesel também pode ser degradado pelos microorganismos (MEYER et al., 2014; SORENSEN et al., 2011). Contudo o biodiesel é biologicamente
mais ativo por ser constituído de ésteres de ácidos graxos de cadeia longa e devido à presença de
dois átomos de oxigênio nesta cadeia. Com isso, várias enzimas ou bactérias podem atacar
naturalmente esta estrutura do biodiesel (JAKERIA et al., 2014; ZUBAY, 1993).
No processo de degradação cometabólica (Figura 3), os ésteres de ácidos graxos são
oxidados na posição do carbono beta, esta oxidação resulta em moléculas de ácido acético e ácido
graxo (HASEEB et al., 2014; ZUBAY, 1993). Em seguida, uma série de reações ocorre, quebrando
o ácido graxo resultante pela ação de enzimas/bactérias, liberando como produtos finais CO 2 e
H2O (COLE, 1994).
Vários estudos relataram que a biodegradação do biodiesel puro e suas misturas ocorre
mais rapidamente do que o diesel origem fóssil (MAKAREVICIENE AND JANULIS, 2003, ZHANG
et al., 1998, PRINCE et al., 2008, PASQUALINO et al., 2006). Isto pode ser devido à estabilidade
química e a complexidade mais elevada do diesel em comparação ao biodiesel. O diesel contém
hidrocarbonetos cíclicos alifáticos, benzeno e tantos outros hidrocarbonetos mais complexos, que
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são muito estáveis, necessitando de mais energia para os micro-organismos atacarem sua
estrutura (HASEEB, et al 214; COLE, 1994).
Por outro lado, o biodiesel apresenta uma estrutura muito mais acessível ao ataque
microbiano, devido a sua estrutura oxigenada. A natureza higroscópica do biodiesel também é
outra característica que favorece a biodisponibilidade deste combustível aos micro-organismos. A
presença da água favorece a ação das enzimas sobre a estrutura dos ésteres de ácidos graxos
(HASEEB et al., 2014; DEMELLO et al., 2007).

Figura 3. Degradação aeróbica de esteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs) pelos microorganismos. Fonte: JAKERIA et al 2014, adaptado de MUDGE E PEREIRA, 1999.
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2.4. Biorremediação
Direções econômicas e legislativas exigem alternativas para a eliminação de contaminantes
de solos impactados. Uma alternativa evidente é a aplicação de um tratamento no local que possa
mineralizar os poluentes ou transformá-los em produtos menos tóxicos (DIPLOCK et al., 2009). A
biorremediação é uma medida de tratamento bastante eficaz, é um processo onde as ações
biológicas sustentam a degradação dos contaminantes. Entre as muitas técnicas utilizadas para
descontaminar os locais contaminados, a biorremadiação in situ utilizando micro-organismos
nativos é de longe o mais utilizado (ERIKSSON et al., 1999; SANJEET et al., 2001). Esta medida
de recuperação de solos contaminados reduz a ameaça a águas subterrâneas e aumenta a taxa de
biodegradação.
Algumas refinarias de petróleo, por exemplo, utilizam sistemas de tratamento em solo
denominados de landfarm e biopilhas, ambas técnicas de biorremediação ex situ que utilizam a
aeração e enriquecimento para estimular e explorar a microbiota autóctones (AUSMA et al., 2003;
RON E ROSENBERG, 2002). Nestes tratamentos são vistos dois aspectos, a biodegradabilidade e
a biorremediação. Ambos os aspectos são intimamente relacionados uma vez que o contaminante
tem de ser suscetível a decomposição e degradação por micro-organismos. A biorremediação
promove um tratamento adequado ao meio, seu custo é relativamente baixo quando comparado à
outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos (MARGESIN E SCHINNER, 2001).
Nesse processo os poluentes podem se tornar menos tóxicos a área contaminada, sendo que o
benefício máximo que pode ser alcançado com a biorremediação é a mineralização completa dos
compostos, assim como a formação de biomassa (PRINCE et al., 1993; LANGWALTDT E
PUHAKKA, 2000).
Muitas linhagens microbianas, cada uma capaz de degradar um composto específico, são
disponíveis comercialmente para a bioaumentação. (KORDA et al., 1997; SANJEET et al., 2001).
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No entanto, compostos como o diesel, por exemplo, são constituídos de uma mistura complexa de
hidrocarbonetos, e uma única espécie bacteriana possui capacidade limitada para degradar as
frações de hidrocarbonetos presentes (BARTHA 1986; BOSSERT E BARTHA, 1984; LOSER et al.,
1998). Bactérias indígenas podem degradar uma grande variedade de compostos do diesel, mas a
sua população e eficiência são afetados quando qualquer substância tóxica está presente em altas
concentrações (ERIKSSON et al., 1999; OLIVERA et al., 1997).
Alguns fatores podem interferir no processo da degradação dos compostos contaminantes
pelos micro-organismos. A concentração e composição dos contaminantes, a quantidade de
enzimas produzidas pelos micro-organismos, bem como as características físico-químicas (pH,
umidade, quantidade de nutrientes, temperatura, teor de oxigênio e salinidade) dos

sítio

contaminado, são fatores que podem aumentar ou diminuir a velocidade da biodegradação do
contaminante (ANDRADE et al., 2010; TONINI et al., 2010).
A biodegradabilidade pode ser medida por meio de métodos como o teste de evolução de
CO2 (respirometria) e análise por cromatografia gasosa. O teste de evolução de CO 2 se baseia na
degradação final (mineralização) do substrato, é um método simples, barato e que não envolve o
uso de reagentes tóxicos. Neste método, o CO2 funciona como um indicador da decomposição da
substância orgânica. Logo, se o substrato analisado for a única fonte de carbono, a quantidade de
CO2 liberado será proporcional à quantidade de átomos de carbono consumidos pelos microorganismos presentes. Ou seja, a percentagem de evolução do CO 2 é proporcional à percentagem
de degradação do substrato. A cromatografia gasosa (GC) é um método direto quantitativo que
detecta desde a degradação primária até o desaparecimento do substrato (ZHANG et al., 1998).
No trabalho de Zhang et al., 1998 foi observado que apesar da taxa de mineralização de um
composto determinada a partir de evolução de CO 2 ser mais lenta do que a sua taxa de
degradação primária a partir de GC, os resultados do método de evolução de CO 2 teve boa
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correlação com os resultados a partir de análise de GC. Mostrando que é possível utilizar o método
de evolução de CO2 para estimar a taxa de biodegradação de um composto orgânico.
A composição e atividade da comunidade microbiana determinam a funcionalidade no
contexto da biodegradação (RITTMAN et al., 2006), e pode ser medida por meio de técnica
cultiváveis e moleculares. Limitações da técnica de cultivo podem ser complementadas pelo
emprego de métodos moleculares (LOFFLER et al., 2000). Técnicas como eletroforese em gel de
gradiente desnaturante (DGGE) têm sido utilizados para estabelecer o comportamento das
comunidades microbianas em ambientes contaminados (COLLA et al., 2014; MEYER et a. 2014;
EVA e LEONARDO, 2010; LENA et al., 2010).
O método de DGGE consiste na amplificação de fragmentos de genes que serão separados
em um gel com gradiente de desnaturação. Com base no grau de desnaturação, um perfil de
bandas será formado a partir destes fragmentos de DNA amplificados. Este método possibilita
distinguir populações ao nível de gênero, estimar a diversidade bacteriana e comparar com outros
locais, contaminados ou não, além da observação dos efeitos dos poluentes na diversidade
bacteriana presentes em diferentes tipos de ambientes como solo, sedimento ou água. Também é
possível sequenciar as bandas obtidas no gel a fim de identificar as espécies ou gêneros presentes
na comunidade. A utilização da técnica de DGGE associada com métodos de avaliação da taxa de
degradação pode ser utilizada para avaliar a biodegradabilidade de substratos como diesel e
biodiesel, servindo como uma estratégia de monitoramento de áreas impactadas por compostos
contaminantes que irá contribuir no aprimoramento das estratégias para a remoção de poluentes
(SILVA et al., 2012; COLLA et al., 2014).
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CAPÍTULO 1

Biodegradação de diferentes composições de biodiesel puro em solo franco arenoso
G.S. Silva, R.P. Rezende, C.C. Romano and J.C.T. Dias.

RESUMO

A composição de ácidos graxos de biodiesel pode interferir na sua biodegradação, uma vez que o
biodiesel tem diferentes níveis de ácidos graxos saturados e insaturados. Para avaliar a
biodegradabilidade de biodiesel de canola (BR), girassol (BF) e de soja (BS) no solo, sistemas de
microcosmos foram montadas e analisadas após 0, 28 e 56 dias. A análise de respiração basal
revelou que a amostra contendo BS tinha a taxa mais baixa de CO 2 (p <0,05). Foram observadas
altas taxas de degradação para todas as amostras. A DGGE mostrou que as amostras contendo
BR e BF apresentam um perfil de banda com 85% de similaridade, enquanto a amostra contendo
BS, mostrou 74% de similaridade com amostras de BR e de BF. Todos os resultados mostraram
excelente biodegradabilidade, o que indica que a composição de biodiesel não interfere na sua
degradação, nas condições experimentais deste estudo.

Palavras-chave: Biodegradação, biodiesel de canola, biodiesel de girassol, biodiesel de soja.
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ABSTRACT. The composition of fatty acids from biodiesel can interfere in their biodegradation, once the
biodiesel has different degrees of saturated and unsaturated fatty acids. To evaluate the biodegradability
rapeseed (BR), sunflower (BF) and soybean (BS) biodiesel in soil, microcosms systems were mounted and
analyzed after 0, 28 and 56 days. Analysis of basal respiration revealed that the sample containing BS had the
lowest CO2 rate (p < 0.05). High rates of degradation were observed for all samples. The DGGE analysis
showed that the samples containing BR and BF had a band profile with 85% similarity while the sample
containing BS, showed 74% similarity with BR and BF samples. All results showed great biodegradability,
indicating that the biodiesel composition did not interfere in its degradation, in the experimental conditions of
this study.

Key words: Degradation; rapeseed biodiesel; sunflower biodiesel; soybean biodiesel.
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INTRODUCTION

With the expected shortage of fossil fuels in upcoming decades, investment in the development of
alternative sources of energy that can be obtained from renewable sources is increasing (Silva et al., 2012).
Biodiesels, which among the most promising of the renewable energy sources being investigated (Meher et
al., 2006; Issariyakul and Dalai, 2014; Atabani et al., 2012).
Biodiesel is composed of various fatty acid esters which may be saturated (16:0, 18:0) or unsaturated
(18:1, 18:2, 18:3). The level of saturation and unsaturation depends on the type of biodiesel. Rapeseed
biodiesel contains 5.6% saturated fatty acids and 94.4% unsaturated fatty acids, sunflower biodiesel contains
12.77% saturated fatty acids and 87.23% unsaturated fatty acids, and soybean biodiesel contains 15.3%
saturated fatty acids and 84.7% unsaturated fatty acids (Jakeria et al., 2014; Monyem and Gerpen, 2001).
According to some researchers, the composition of fatty acids and the degree of unsaturation may
interfere with biodiesel stability (Gunstone, 1967; Neff et al., 1997). This interference may be directly related
to the fuel biodegradation potential (Zhang et al., 1998; Miller and Mudge, 1997; DeMello et al., 2007). Few
studies have reported the relationship between the biodegradation and composition of biodiesels (Zhang et al
1998; Makareviciene and Janulis, 2003). Therefore, given the importance of the fatty acid composition of
vegetable oils used in the production of biodiesel, in this study, we analyzed the biodegradation profiles in
contaminated soil for rapeseed (BR), sunflower (BF), and soybean (BS) biodiesels using sandy loam soil.
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MATERIALS AND METHODS

Soil and fuel samples

Soil samples were collected at a depth of 10 cm in an area without contamination history in the
Atlantic Rainforest Forest near the Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC, 14º47’48.874”S,
39º10’20.166”W), Ilhéus, Bahia. The samples were then sieved through a 2-mm mesh and immediately used
for mounting for the experiments. Portions of the soil samples were subjected to physical and chemical
analyses (Table 1) by the Laboratório de Análise Agronômica e Ambiental of Fullin, Linhares, ES. The
different types of biodiesel used in this work (rapeseed-BR, sunflower-BF, and soybean-BS biodiesels) were
produced by the Laboratório de Bioenergia e Meio Ambiente of UESC, Ilhéus, Brasil.

Basal respiration

In flasks microcosms hermetically sealed was added three hundred grams of soil, 10 mL of minimal
medium (0.1% w/v KH2PO4, 0.1% w/v K2HPO4, 0.1% w/v NH4NO3, 0.05% w/v MgSO4, 0.01% w/v FeSO4,
0.01% w/v CaCl2, pH 7.0), and 1% pure biodiesel (B100). BR, BF, and BS were used as contaminants for
soil samples. The control sample was a mounted microcosm with uncontaminated soil. These microcosms
were set up in triplicate and analyzed over a period of 56 days. For measurement of basal respiration, one tube
containing 10 mL of sodium hydroxide (NaOH) was added to the flasks. After assembly of the microcosms,
the basal soil respiration was measured by titration as described by Stotzky (1965), with modifications. The
titration of NaOH (0.5 M) contained in the microcosms was performed with HCl (0.5 M) on days 0, 28, and
56. The amount of acid needed to neutralize the base in each sample was used to determine the quantity of
CO2 released in mg/100 g of soil.

22

Microbial count

Soil heterotrophic microorganism counts were performed using serial dilutions on days 0, 28, and 56.
One gram of each soil sample was diluted in 9 mL saline (0.85%) solution, and the samples were then plated
at dilutions of 10-3, 10-4, 10-5, and 10-6 in nutrient agar medium (meat extract, 3.0 g L-1 ; peptone, 5.0 g.L-1 ;
agar, 15.0 g.L-1). The number of culturable microorganisms was determined by measurement of colony
forming units per gram of soil (CFU g -1) after incubation at 30°C for 48 h in bacteriological incubator
(Eletrolab®).

Biodiesel degradation

The samples contaminated with BR, BF, and BS collected on days 0, 28, and 56 days were subjected
to extraction using 20 g of soil with hexane as a solvent. Soil samples containing hexane (FMaia) were treated
by ultrasound (Ultrasonic Cleaner, Maxiclean 1600, Unique) for 30 min, followed by collection of the
supernatant. The extraction procedure was repeated three times. The supernatant samples were combined and
concentrated by rotary evaporation (RV06-ML IKA® Werke, Germany). The concentrate was then diluted
1:100 in hexane, and 1 μL of each sample was analyzed by gas chromatography (GC 2010; Shimadzu), using
an RTX-WAX column (30 m, 0.25 mm; 0.30-μm film, Restek, USA) and nitrogen as the carrier gas. The
temperature of the injector and detector was 250°C. The column temperature was programmed as follows:
80°C for 1 min; heating speed of 15°C/min up to 230°C; hold at 230°C for 20 min. The percent degradation of
the compounds was calculated according to the difference between the areas of the peaks of the experimental
samples and the control samples, where the peak area of the control was set at 100%.
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Soil DNA extraction, polymerase chain reaction (PCR) and denaturing gradient gel electrophoresis
(DGGE) analysis

Total DNA was extracted from soil samples using a PowerSoil DNA Isolation Kit (MoBio, Carlsbad,
CA, USA) following the manufacturer’s instructions. The DNA was subjected to electrophoresis in 1% (w/v)
agarose (Invitrogen, CA, USA) gels, stained with ethidium bromide (SIGMA-ALDRICH®, USA), and
visualized under ultraviolet (UV) light (Kodak EDAS 290 Electrophoresis Documentation and Analysis
system). The fragment of the V3 region of the bacterial 16S rRNA gene was amplified using primers F385 (5′GCACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3′) and R518 (5′ ATTACCGCGGCTGCTGG-3′) (Lane, 1991; Muyzer
et al., 1993). PCR was carried out using a mix containing 1.25 U of Taq DNA polymerase (Invitrogen,
Carlsbad, CA, USA), 5 μL of 10x reaction buffer, 200 mM deoxyribonucleotide, 3.0 mM MgCl2, 1 μL DNA,
and sterile Milli-Q water, for a final volume of 25 μL. Amplification was performed using an automated
thermal cycler (Mastercycler Personal; Eppendorf, Germany). The amplified rDNA gene sequences were
analyzed on 8% polyacrylamide gels (w/v; 37.5:1 acrylamide:bis-acrylamide) composed of a denaturing
gradient of 30–50%. The gels were run in 0.5x TAE buffer (20 mM Tris acetate, pH 7.4, 10 mM sodium
acetate, 0.5 mM EDTA disodium) with a constant voltage of 60 V for 18 h at 60°C. The mutation detection
system (MAXFILL; BioAgency, USA) was used for the DGGE analysis. The bands were visualized by
staining with silver nitrate (SIGMA-ALDRICH®, USA). Each band was considered an operational taxonomic
unit (OTU).
Three methods of multivariate analysis were applied to our results: 1) cluster analysis; 2) cluster
analysis following principal component analysis (PCA), and 3) Venn diagram. In our first method, cluster
analysis was based on a binary matrix, representing the presence or absence of bands in each treatment. The
similarity matrix was obtained by calculating the coefficient of Dice (1945). In the second method, PCA was
applied to reduce the dimension of the original variables. In Venn diagram the analysis was based on the
intersections of the samples.
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Statistical analysis

Experiments were analyzed in triplicate. Statistical significance of the data was evaluated by analysis
of variance (ANOVA) and the means were then compared by Tukey’s test. The means between treatments
with P ≤ 0.05 were considered significantly different.

RESULTS

Basal respiration

Analysis of the basal respiration measurement demonstrated that all samples had higher values than the
control sample (Figure 1A). After 7 days of incubation, this difference became significant (p < 0.01) (Figure
1A). The CO2 values released in the samples contaminated with BR, BF, and BS remained high until 28 days
(31.17, 29.55, 26.25 mg/100g), after which the CO2 values decreased (22.73, 20.09, 17.31 mg/100g), falling
to levels near that in the control sample at the end of the 56-day experiment (Figure 1A e 1B). Among the
three types of microcosms, soil containing BF had higher respiration rates, as shown in Figure 1B. The soil
containing BS showed the lowest level of CO2 (6.6 mg/100g) when compared with soils containing the other
two biodiesels (BR – 9.39 mg/100g, BF – 10.08 mg/100g).

Microbial count

We observed statistical differences (p < 0.05) in the numbers of microorganisms between samples
containing biodiesel and control samples after 28 days, with a gradual increase in CFU observed until 28 days.
During this period, statistical difference (p < 0.05) in microbial growth was observed between the soil samples
containing BF (6.47 Log10CFU-1, p < 0.05) and BS (6.34 Log10CFU-1, p < 0.05) and the sample containing BR
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(6.19 Log10CFU-1, p < 0.05). Decreased microorganism numbers (5.9 Log10CFU-1, Log10CFU-1) were
observed after 56 days in all samples. Trends in the changes of microbial growth were similar for soils
containing all three types of biodiesels.

Biodiesel degradation

The three types of biodiesels showed high degradation, nearly 100% (Figure 2). The total percentages
of degradation of the fatty acid constituents of the respective fuels and those of each fatty acid (i.e., palmitate
[C16:0], stearic [C18:0], oleic [C18:1], linoleic [C18:2], and linolenic [C18:3]; Table 2) also supported the
nearly complete degradation of the total fatty acids of BR, BF, and BS. This profile was observed after only
28 days of incubation.
Similarly, the degradation of each fatty acid contained in BR, BF, and BS was quite efficient, with
almost complete degradation observed after 28 days. Small significant difference was observed between
rapeseed and soybean biodiesels. For the treatment with rapeseed biodiesel, stearic and linolenic acids showed
a percentage of degradation (92.3% and 93.06%, p < 0.05) slightly lower than that of the other acids (98%,
99%, 100%, p <0.05). For the treatment with soybean biodiesel, only linoleic acid exhibited a different degree
of degradation (95.59%, p < 0.05).

DGGE analysis

The profiles of the bacterial communities present in soils containing BR, BF and BS were analyzed by
DGGE (Figure 3A). Analysis of the presence or absence of bands (Dice) facilitated measurement of the index
of similarity between samples and the formation of groups (Figure 3B). At time 0, all samples exhibited a
similarity index of 100%. After 28 days, both the BF and BS biodiesels had 80% similarity. The BR had a
similarity of 78% with the BF and BS biodiesel samples. After 56 days, the BR and BF had 85% similarity,
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while the BS sample showed greater similarity to the control sample (91%). Venn diagram analysis (Figure
3C) further corroborated the analysis of the Dice similarity index and PCA (Figure 3D). The Venn diagram
separated the samples into four groups, i.e., G1 (BR.0, BF.0, BS.0, C.0), G2 (BR.28, BF.28, BS.28), G3
(BR.56, BF.56), and G4 (C.28, C.56, BS.56). This diagram was based on the analysis of the number of
common bands in the samples. None of the four groups exhibited exclusive bands, meaning that none of the
groups possessed a community that was not present in at least one of the other groups. G1 and G4 showed the
greatest number of common bands (44 bands), indicating that these groups had the most similar profiles, as
verified in the dendrogram and PCA analysis. G2 had fewer bands in common with G1 (29 bands) than with
G3 (25 bands). These data supported the results obtained from the PCA and dendrogram, in which the
samples BR.28, BF.28, and BS.28 had less similarity with samples from day 0 than with samples BR.56 and
BF.56.

DISCUSSION

In this study, we analyzed differences in the microbial profiles of samples containing BR, BF, or BS.
The results showed that the three types of biodiesels, which were characterized by unique fatty acid
components, interfered with microbial activity in the soils to similar degrees. Thus, these data provided
important insights into the effects of different compositions of biodiesels on microbial activity.
The three types of biodiesels examined in this study similarly stimulated microbial growth, similar to
previous studies of other biodiesel biodegradation profiles (Zhang et al., 1998; Pasqualino et al., 2006; Meyer
et al., 2014; Silva et al., 2012). However, we observed slight differences in the samples containing BF. In
previous work (Silva et al., 2012), we also observed a similar increase in the microbial population in a 30-day
experiment.
According to the results of GC analysis, differences in the compositions of the three biodiesels did not
affect the degradation profiles of these biofuels. Elevated degradation rates have also been reported in
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previous studies (Zhang et al., 1998; Horel and Schiewer, 2011). Our data demonstrated that microorganisms
have the highest activity at around 28 days, resulting in elevated levels of biodiesel degradation detected
through GC analysis.
Unsaturated components of biodiesel are chemically more reactive (Jakeria et al., 2014; Monyem and
Gerpen, 2001). However, the differences in the rates of unsaturated fatty acids in these compounds did not
result in different rates of degradation of BR, BF, and BS. Where, the three types of biodiesel had higher
percentages of unsaturated fatty acids, which are more reactive than saturated fatty acids, the three biofuels
showed elevated percentages of degradation.
DeMello et al. (2007) found no relationship between biodegradability and the level of unsaturation of
fatty acids; however, they showed that saturated fatty acids were more rapidly degraded than unsaturated fatty
acids. In contrast, a study by Miller and Mudge (1997) showed that unsaturated fatty acids exhibited more
rapid degradation. Similar results were also observed in our previous work (Silva et al., 2012) in samples of
pure biodiesel and a B50 mixture. Notably, the blends B5 and B20 did not show more rapid degradation of
unsaturated fatty acids.
The changes observed in the bacterial community structure by DGGE have also been observed in other
studies examining the biodegradability of biodiesel (Meyer et al., 2014; Silva et al., 2012). Moreover, similar
microbial behaviors were found in our experiments measuring basal respiration and microbial counts. The
most changes were observed after 28 days. This can be explained to the microbial adaptation period when to
biofuel. In general, this process of adaptation was similar for all three types of biodiesels. DGGE analysis
showed that there were different profiles among the three samples in terms of band intensities. Thus, the
behaviors of certain bacterial groups may differ in soils. Moreover, these data emphasize the importance of
examining both the presence/absence and changes in intensities of bands.
In conclusion, although this was a preliminary study, we found that BR, BF, and BS stimulated
microbial growth and activity to the same extent. Small differences were observed in BF and BS biodiesels.
The three types of biodiesels showed complete degradation, demonstrating that the differences in biofuel
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compositions did not affect the degradation profiles of these compounds in these experimental conditions.
These interesting results indicate that a variety of oilseeds can be exploited for the production of biodiesel.
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Table 1. Chemical and physical characteristics of the soil used in the analysis of rapeseed, sunflower, and
soybean biodiesel biodegradation.

Characteristics
P
K
Ca
Mg
Al
H+Al
(mg/dm3) (mg/dm3) (cmolc/dm3) (cmolc/dm3) (cmolc/dm3) (cmolc/dm3)
11

75

4.0

Ca/Mg

Ca/K

Mg/K

5.7

20.8

3.6

0.7

0.8

CTC
CTC pH 7
effective
(cmolc/dm3)
(comlc/dm3)
5.7

9.4

33

pH (H2O)

4.5

4.8

Organic
matter
(g/Kg)

Textural
classification

33

Sandy loam

Table 2. Percentage degradation of each fatty acid present in the three types of biodiesels after 28 or 56 days.

Degradation (%)

Treatment
Time
Rapeseed
biodiesel
(BR)
Sunflower
biodiesel
(BF)
Soybean
biodiesel
(BS)

E1 (16:0)

E2 (18:0)

E3 (18:1)

E4 (18:2)

E5 (18:3)

98.7a ± 1.48

100a ± 0

93.06b ± 6.01

56 days 99.82a ± 0.32 99.56a ± 0.76 99.32a ± 0.77

100a ± 0

100a ± 0

28 days 99.92a ± 0.14 98.92a ± 0.93 99.97a ± 0.04

100a ± 0

-

56 days 99.67a ± 0.29 99.88a ± 0.21 99.9a ± 0.09

100a ± 0

-

28 days 98.67a ± 0.69 92.3b ± 6.34

28 days

99.8a ± 0.08 99.23a ± 0.66 99.84a ± 0.01 95.59b ± 7.64 98.32a ± 2.9

56 days 99.86a ± 0.24 99.88a ± 0.20 99.75a ± 0.43 99.6a ± 0.68

100a ± 0

The fatty acids present in biofuels were palmitate (E1), stearate (E2), oleate (E3), linoleate (E4), and
linolenate (E5); only traces of E5 were present in sunflower biodiesel. Different letters indicate significant
differences by Tukey test, p < 0.05. Values are means ± standard errors.
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Figure 1. A. Daily basal respiration (mg CO2 100 g-1) of the microcosms for soils containing rapeseed
biodiesel, sunflower biodiesel, and soybean biodiesel for 56 days compared with uncontaminated soil as the
control. B. Cumulative basal respiration (mg CO2 100 g-1) in soils containing rapeseed biodiesel, sunflower
biodiesel, and soybean biodiesel for 56 days compared with uncontaminated soil as the control. Error bars
indicate the standard error for each treatment (n = 3). In most cases, error bars were very small and obscured
by the symbols. * indicate significant difference by Tukey test, p < 0.05.
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Figure 2. Chromatograms of rapeseed biodiesel (A), sunflower biodiesel (B), and soybean biodiesel (C)
extracted from the ground during the initial period (0 days) and final period (56 days) of the experiment.
Palmitate (C16:0), stearic (C18:0), oleic (C18:1), linoleic (C18:2), and linolenic (C18:3).
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Figure 3. A) Comparison of bacterial communities present in soils containing rapeseed biodiesel (BR),
sunflower biodiesel (BF), or soybean biodiesel (BS) on days 0, 28, and 56 using DGGE by amplification of
the 16S rRNA gene. B) Analysis of the Dice similarity index of profile bands observed on the DGGE gel of
soil samples containing BR, BF, and BS. C) Analysis of the Venn diagram, in which the samples were
separated into four groups, i.e., G1 (BR.0, BF.0, BS.0, C.0), G2 (BR.28, BF.28, BS.28), G3 (BR.56, BF.56),
and G4 (BS.56, C.28, C.56). D) Principal component analysis (PCA) of the respective samples. The circle
highlights the proximity of BS sample with the control sample C56.
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CAPÍTULO 2

Estudo da Biodegradabilidade de Solo Argiloso Contaminado com Biodiesel B100 e B20 em
Diferentes Concentrações
Gislaine. S. Silva1, Rachel P. Rezende1*,Carla C. Romano1, João C. T. Dias1, Ivon P. Lobo2,
Eduardo Gross3 and Rosenira S. da Cruz2

RESUMO
O biodiesel é considerado um composto biodegradável, contudo a concentração de um composto
pode interferir na sua biodegradabilidade. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o
comportamento microbiano do solo contaminado com biodiesel de soja puro (B100) e misturado ao
diesel (B20) em diferentes concentrações, 1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%, tendo como controle o
solo não contaminado. Esta avaliação foi feita em sistemas microcosmos durante o período de 56
dias através da medida da respiração basal (CO 2), crescimento microbiano (UFC), percentual de
degradação dos combustíveis por Cromatografia Gasosa (GC) e perfil de bandas bacterianas por
Eletroforese em Gel com Agente Desnaturante (DGGE). O nível de concentração dos combustíveis
parece influenciar no comportamento dos micro-organismos presentes no solo utilizado. Nos solos
contaminados com B20, as amostras contaminadas com maior quantidade do combustível
apresentaram maior produção de CO 2, maior crescimento bacteriano, maior percentual de
degradação e maior variação no perfil de bandas ao final de 56 dias de experimento; com destaque
para a concentração 15% que foi a

mais degradada. Nos solos contaminados com B100 as

menores concentrações foram mais degradadas, mas alteraram pouco a comunidade microbiana.
O B20 foi menos degradado que o B100 e promoveu de modo geral maior alteração no perfil
bacteriano que o B100, no entanto em concentração mais elevada (15%) apresentou melhor
biodegradabilidade que o biodiesel.
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bacteriano, concentração de contaminantes.
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Abstrato
O presente trabalho objetivou avaliar o comportamento microbiano do solo contaminado com
biodiesel de soja puro (B100) e misturado ao diesel (B20) em diferentes concentrações, 1%, 3%,
5%, 7%, 10% e 15% (v/m). A avaliação em solo arenoso foi feita em sistemas microcosmos
durante o período de 56 dias através da análise da respiração basal (CO2), crescimento microbiano
(UFC), percentual de degradação dos combustíveis por Cromatografia Gasosa (GC) e perfil
bacteriano por Eletroforese em Gel com Agente Desnaturante (DGGE) utilizando os primes da
região V3 do gene 16S rRNA. Interessantemente nos solos contaminados com B20 a 15%
apresentaram maior mineralização, maior número de UFC, maior percentual de degradação e
maior variação no perfil de bandas ao final de 56 dias de experimento em relação às amostras do
tempo inicial. Nos solos contaminados com B100 as menores concentrações foram mais
degradadas, com baixa alteração na comunidade microbiana. No geral, o B20 foi menos degradado
que o B100 e promoveu maior alteração bacteriana que o B100. Em relação a concentração mais
elevada, o B20 apresentou melhor biodegradabilidade que o B100. Este é o primeiro trabalho que
avalia a biodegradabilidade do B100 e do B20 em diferentes concentrações utilizando técnicas
tradicionais e moleculares.

Palavras-chave: Biodegradação, biodiesel de soja, mistura biodiesel/diesel, comportamento
bacteriano, concentração de contaminantes.
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Introdução

O interesse em fontes de energias alternativas é cada vez mais crescente devido à preocupação
com questões ambientais e a necessidade que existe de fontes de energia para o desenvolvimento
econômico e qualidade de vida da sociedade [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. O biodiesel é tido como fonte de
energia alternativa e apresenta algumas vantagens em relação ao combustível diesel: é
considerado não tóxico, com menos emissão de dióxido de carbono, não possui enxofre e
compostos aromáticos [8, 9, 10]. Em estudo anterior, Silva et al (2012) [11] mostrou que o biodiesel
apresentou toxicidade para a microbiota do solo, mostrando que todo composto com potencial de
contaminação deve ser melhor estudado.
Muitos trabalhos têm relatado sobre a biodegradabilidade do biodiesel, tanto puro quanto
misturado ao diesel (BX, onde X é percentual de biodiesel misturado ao diesel). [12, 13, 14, 11].
Em estudo anterior de Silva et al (2012) [11], foi avaliado o processo de degradação do biodiesel
puro (B100), em mistura ao diesel (B5, B20, B50) e do diesel (D100), verificamos que dentre as
misturas de biodiesel/diesel, o B20 foi o mais promissor.
O processo de produção e transporte de combustíveis pode resultar em derramamentos
deste composto no ambiente, e o comportamento dos micro-organismos diante da presença do
combustível no meio pode afetar seu processo degradativo, que por sua vez pode interferir no
tratamento deste ambiente contaminado quando estratégias de biorremediação são utilizadas. Para
aprimorar as estratégias de remediação de áreas contamidadas com biodiesel, a compreensão do
processo degradativo do biocomposto é de grande importância. Contudo, poucos trabalhos
avaliaram a influência da concentração do biodiesel sobre a atividade degradadora dos microorganismos. Lapinskiene et al (2006) observaram em seu trabalho com solo que o biodiesel (B100)
até a concentração de 12% (v/w) foi considerado não tóxico ao meio. Zhang et al (1998),
estudando ambiente aquático contaminado com biodiesel (B100), verificaram que com o aumento
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da concentração do combustível o percentual de degradação e de evolução de CO 2 foi diminuindo,
considerando as concentrações 50, 100, 200, 500 e 1000 mg/ L.
Diante da importância de estudar esta relação entre a concentração do contaminante e o
seu processo de degradação e levando em consideração os resultados obtidos no trabalho de Silva
et al 2012 com o B100 e o B20, este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento
microbiano em amostras de solo contaminado com estes dois tipos de compostos em diferentes
concentrações.
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Resultados
Respiração Basal

De modo geral todas as amostras contaminadas apresentaram uma taxa elevada de liberação de
CO2 Em relação ao controle (Fig. 1), observando diferença entre B100 e B20.
As amostras contaminadas com a mistura B100 liberaram mais CO2 que as amostras
contaminadas com B20, na qual temos as amostras B100.7 (194 mg/100g, p < 0.05) e B100.10
(189 mg/100g, p < 0.05) com as maiores taxas de CO 2 liberado e as amostras B100.1 (54.6
mg/100g, p < 0.05) e B20.1 (55mg/100g, p < 0.05) como as amostras com as menores taxas de
CO2. Pode-se observar na Fig 1 uma produção acumulativa de CO 2 ao longo do período analisado,
com exceção das amostras B100.1 e B100.15, o CO 2 liberado pela amostra B100.1 (54.6 mg/100g,
p < 0.05) teve redução após 14 dias, e a amostra B100.15 (121.7mg/100g, p < 0.05) após 35 dias.
Por meio deste gráfico foi observado que a ordem crescente de produção de CO 2 pelas amostras
analisadas após 56 dias foi a seguinte: B20.1< B100.1 < B20.3< B20.5< B20.7< B20.10< B20.15<
B100.15< B100.3< B100.5< B100.7< B100.10.
Analisando separadamente as amostras B20 e as amostras B100 (Fig 6), observamos que
dentre as amostras B20, a amostra B20.1 foi a que apresentou menor produção de CO 2 (55
mg/100g, p < 0.05), seguida pelas amostras B20.3 (122 mg/100g, p < 0.05) e B20.5 (127 mg/100g,
p < 0.05), e dentre as amostra B100, a amostra B100.1(55 mg/100g, p < 0.05) apresentou menor
produção de CO2, seguida pela amostra B100.15 (122mg/100g, p < 0.05).

Contagem Microbiana

O crescimento microbiano foi analisado através da contagem de micro-organismos cultiváveis em
meio de cultura. A partir desta contagem de micro-organismos das amostras de solos
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contaminadas com B20 e B100 nas concentrações 1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%, e da amostra
sem contaminação (Cont), observadas na Figura 2 todas as amostras apresentaram um
crescimento microbiano maior que a amostra controle, exceto a amostra B100.15 (5.45 Log10CFU1, p < 0.05), que com 28 dias de experimento apresentou diminuição de crescimento tanto em
relação as outras amostras contaminadas quanto em relação a amostra Cont.
Avaliando separadamente as amostras B20 e B100 (Fig 2), verifica-se que após o período
de 56 dias, que as amostras contaminadas com B20.1 (6.27 Log 10CFU-1, p < 0.05) e B20.5 (6.18
Log10CFU-1, p < 0.05) apresentaram os menores valores de Log 10CFU-1, e dentre as amostra B100,
as amostras com B100.10 (6.27 Log 10CFU-1, p < 0.05), B100.1 (5.85 Log10CFU-1, p < 0.05) e
B100.15 (5.28 Log10CFU-1, p < 0.05), foram as que tiveram menores valores de Log10CFU-1, sendo
as duas últimas com as menores taxas de crescimento em comparação não apenas as outras
amostra B100, mas também em comparação a B20.

Degradação do Biodiesel em GC

Após 28 dias de experimento é possível verificar taxas de degradação maiores nas amostras
contaminadas com B100 em comparação às amostras B20, e após 56 dias este resultado
permanece (Fig. 3, Fig. 4 e Fig 5a). As amostras com maiores taxas de degradação foram B100.1
(95%, p < 0.05), B100.3 (93%, p < 0.05), B20.15 (92%, p < 0.05), B100.5 (89%, p < 0.05) e
B100.10 (87%, p < 0.05). As amostras B100.1 (95%, p , 0.05) e B20.15 (92%, p , 0.05) com 28 dias
apresentaram elevados níveis de degradação, o B100 a 1% praticamente foi 100% degradado.
Algumas amostras como o B20.10 e o B100.7, tiveram uma grande variação da taxa de
degradação do período de 28 a 56 dias. A amostra de solo contaminado com B100 a uma
concentração de 15% mais uma vez apresentou um resultado diferenciado, foi a amostra que
apresentou a menor taxa de degradação (18%, p < 0.05).
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Analisamos os perfis de degradação do biodiesel e o diesel na mistura B20 em suas
diferentes concentrações (1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%), em todas as amostras o percentual de
degradação foi maior no biodiesel que no diesel (Fig 5b). Uma diferença não muito grande é
observada apenas na amostra B20.15, que no período de 28 dias já apresentou um percentual
elevado de degradação tanto do biodiesel quando diesel, o que talvez justifique sua degradação
total maior que as demais amostras B20. Em algumas amostras praticamente não houve
degradação do diesel (B20.3 e B20.5), na amostra B20.7 a degradação de diesel em comparação
com a do biodiesel, foi muito pequena.

Relação

Ao observarmos o perfil de CO2 liberado nas amostras de solo contaminado por B20 e B100 com
relação às suas diferentes concentrações (1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15% v/w) após 56 dias (Fig 6a),
notamos que tanto o B100 quanto o B20 tiveram aumento na liberação de CO 2 conforme o
aumento de suas concentrações, sendo que o B100 apresentou um resultado melhor que o B20
até a concentração 10%, a liberação de CO 2 no B20 continuou aumentando quando na
concentração 15% e diminuiu na amostra B100. (Fig 6a).
Podemos observar na Fig 6b a relação entre o percentual de degradação das amostras B20
e B100 e as suas respectivas concentrações. Semelhantemente aos outros resultados, na amostra
B20 há um aumento do percentual de degradação conforme aumenta a concentração deste
combustível, e na amostra B100 o percentual de degradação vai diminuindo e cai com a
concentração 15%. Ao relacionarmos os resultados destes três primeiros experimentos,
verificamos que as amostras contaminadas com B100.1 e B100.15 tiveram grande destaque.
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O B100 a 1% apresentou uma elevada queda da produção de CO 2 após 56 dias de
incubação, no entanto apresentou a maior taxa de degradação.
A amostra de solo contaminada com B100.15, também apresentou uma baixa produção de
CO2 após 56 dias de incubação, e na análise de cromatografia gasosa verificamos que o B100.15
foi a amostra com menor percentual de degradação.

Análise DGGE

Com a análise das bandas dos géis de DGGE foi possível obter um perfil da estrutura da
comunidade bacteriana dos solos contaminados com B100 e a mistura B20 e do solo sem
contaminação (Fig 7a e 7b). Todas as amostras contaminadas tiveram sua comunidade bacteriana
alterada tanto no período de 28 dias quanto no de 56 dias. Com o sequenciamento das bandas
selecionadas os seguintes gêneros foram identificados: Bradyrhizobium (B-1, B-2, B-3, B-5),
Actinomyces (B-4, B-6), Pseudomonas (B-7), Soehngenia (B-9). Em relação a banda B-22 não foi
possível identificar em gênero e sim quanto à classe, Alpha proteobacterium (7a e 7b).
A partir dos perfis de bandas foi medido o índice de similaridade (Dice) entre as amostras,
que pode ser visualizado nos dendrogramas das amostras contaminadas com 1%, 3% e 5% de
B100 e B20 nos períodos 0-28, 0-56 dias, e das amostras contaminadas com 7%, 10% e 15% de
B100 e B20 também nos períodos 0-28, 0-56 dias (Fig 8). Comparando as amostras contaminadas
nos períodos 28 e 56 dias, com a amostra não contaminadas e com as amostras contaminadas no
período 0, as amostras contaminadas com B20 foram as que tiveram maior alteração no perfil da
comunidade bacteriana. Tanto no período de 28 dias quanto no de 56 dias, as amostras
contaminadas com B100 em todas as concentrações são as que apresentaram menor alteração no
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perfil de bandas, já que apresentam maior similaridade com as amostras não contaminadas e as
amostras do período 0.
Analisando separadamente as amostras B20 e B100 nas concentrações 1%, 3% e 5%, a
amostra B20.1 é a amostra que sofreu menor alteração no perfil de bandas. A amostra B100.1
apresentou maior alteração no perfil de bandas no período de 28 dias, e uma menor alteração após
56 dias. Analisando as amostras de solo contaminadas com B20 e B100 nas concentrações 7%,
10% e 15%, no período de 28 dias as amostras B20.7, B20.10 e B20.15 apresentaram menor
alteração na comunidade bacteriana que as amostras B100.15, B100.10 e B100.7, sendo que no
período de 56 dias as amostras B100 tiveram uma alteração na comunidade microbiana menor que
as amostras B20. Analisando separadamente as amostras B20 e B100 com 7%, 10% e 15%,
verificamos que B20.7 sofreu menor alteração microbiana que as amostras B20.15 e B20.10, e a
amostra B100.15 sofreu menor alteração que as amostras B100.10 e B100.7. De modo geral
verificamos que as amostras com menor concentração de contaminante foram as que apresentam
maior similaridade com as amostras controle. Além disso, quando se compara período inicial com
56 dias após, as alterações na comunidade microbiana também diminuem com 56 dias tornando-se
mais próximas ao controle (exceto a amostra B100.15).
Na Fig 9, temos a medida da diversidade das amostras pelo índice de Shannon-Wiener,
nesta figura verificamos que no período de 28 dias, as amostras contaminadas com B20 e B100,
apresentaram uma diversidade maior que as amostras do tempo 0 (T0) e a amostra controle. Já no
período de 56 dias, essa diversidade diminui ficando menor que a diversidade das amostras do
tempo 0 e a amostra controle. No período de 28 dias a diversidade das amostras contaminadas
com B20 e B100 é bastante semelhante, uma diferença maior é observada apenas após o período
de 56 dias, no qual as amostras B20 tiveram uma diversidade maior que as amostras B100 nas
concentrações 1%, 3% e 5%, já para as amostras com B100 a maior diversidade foi vista nas
concentrações 7% e 10%.
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Discussão

Com a análise da produção de CO2 das amostras contaminadas e não contaminada, fica
evidente que tanto o biodiesel quanto a mistura biodiesel/diesel são utilizados como fonte de
carbono pelos micro-organismos presentes no solo utilizado neste trabalho [11, 14, 15]. Quando
comparamos as amostras B20 e B100 em suas respectivas concentrações 1%, 3%, 5%, 7%, 10%
e 15%, verificamos que em todas elas, o B100 apresenta maior produção de CO 2, destacando que
a amostra B100.1 e B20.1. Indicando que a presença de diesel na mistura B20 parece interferir no
processo de consumo desta mistura pelos micro-organismos. Zhang et al (1998) também
observaram o mesmo resultado quando compararam o biodiesel puro com o misturado ao diesel.
No mesmo trabalho de Zhang et al (1998) realizado em ambiente aquático, foi observado
uma diminuição no percentual da produção de CO 2 na medida que a concentração dos
combustíveis biodiesel e diesel aumentava, até chegar a um ponto em que a liberação de CO 2 se
manteve constante. Lapinskiene et al (2006) fizeram esta mesma relação com o diesel puro e o
biodiesel e a concentração de contaminação em solo, nela os micro-organismos responderam bem
ao biodiesel em todas as concentrações, no entanto o meio contaminado com diesel a uma
concentração acima de 3% começou a diminuir a produção de CO 2.

Estes dois estudos

corroboram em parte os dados do presente trabalho, considerando a concentração limite de 10%,
uma vez que concentrações 15% deste biocombustível parecem ser nocivas aos microorganismos, visto que a amostra B100.15 apresentou uma taxa de CO 2 menor que o B20.15. Em
relação à mistura B20, de maneira semelhante a Lapinskiene et al (2006) os micro-organismos
apresentaram uma boa tolerância ao diesel misturado ao biodiesel em todas as concentrações,
indicando que os micro-organismos apresentam capacidade de metabolizar a
biodiesel/diesel.
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mistura

A contagem microbiana reforça mais uma vez que o biodiesel puro na concentração de 15%
parece inibir o desenvolvimento dos micro-organismos presentes no solo. Com exceção do
B100.15, o B20 e o B100 nas diferentes concentrações estimularam o crescimento microbiano. No
trabalho de Silva et al 2012 também verificamos o aumento do crescimento microbiano na
presença tanto de biodiesel puro quanto misturado ao diesel.

Alguns trabalhos [13, 16, 11] sugerem que a mistura do biodiesel ao diesel favorece o
consumo deste combustível de origem fóssil, já que como se tem comprovado, o biodiesel é mais
facilmente biodegradado que o diesel. No entanto, com os resultados verificados neste trabalho,
pode-se inferir que nem sempre isso ocorre. O percentual de concentração do biocombustível
provavelmente dificultou a degradação da amostra B100.15 pelos micro-organismos presentes no
solo. Acreditamos que além de ser constituída por ácidos graxos que são facilmente assimiláveis
pelos micro-organismos, sua baixa concentração pode favorecer a degradação, que é verificada
neste trabalho desde o período de 28 dias, influenciando o crescimento e metabolismo microbiano.
Até então, parece que a concentração do biodiesel puro pode interferir no seu processo de
biodegradação. Contudo nos trabalhos como o de Zhang et al (1998) feito em meio aquático, essa
relação não é observada, a degradação do biodiesel aumenta conforme aumenta a sua
concentração.
A análise de DGGE indica que a degradação do contaminante poderia restabelecer a
comunidade microbiana inicial e que em altas concentrações os contaminantes provocam uma
maior modificação na comunidade bacteriana que em baixas concentrações. O resultado deste
trabalho difere do encontrado por Meyer et al (2014), no qual o B100 a uma concentração de 3%
tanto na atenuação natural quanto na bioaumentação/bioestimulação apresentou maior diversidade
que as amostra com B20, após um período de 60 dias.
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Neste trabalho, temos visto de modo geral que a presença dos contaminantes B20 e B100
interfere na comunidade bacteriana aumentando sua atividade metabólica, seu crescimento e
aumentando sua diversidade no período de 28 dias, em paralelo, a degradação destes
combustíveis vai sendo efetivada. No entanto, após 56 dias apesar da queda discreta na produção
de CO2, o crescimento bacteriano e a degradação da maioria das amostras permanecem maiores,
mas a diversidade bacteriana diminui. O aumento da diversidade na fase inicial do experimento
também foi observado por Meyer et al (2014) e as alterações na comunidade bacteriana de solos
contaminados com biodiesel puro (B100) e misturado ao diesel (B5, B10, B50) também já foram
relatadas por outros autores [11, 17]. Porém ampliar as análises destes parâmetros utilizando
diferentes solos e diferentes concentrações de biodiesel são fundamentais para elucidar a relação
entre o processo degradativo e a concentração do contaminante no solo.
Dentre os gêneros Bradyrhizobium (B-1, B-2, B-3, B-5), Actinomyces (B-4, B-6),
Pseudomonas (B-7), Soehngenia (B-9) que foram identificados a partir das bandas sequenciadas,
os grupos Bradyrhizobium, Actinomyce, Pseudomonas, são conhecidos como atuantes no
processo da biodegradabilidade de hidrocarbonetos [18, 19, 20], mostrando que a alteração no
perfil microbiano observado através do DGGE pode ser decorrente do processo de degradação dos
contaminantes.
No modelo de microcosmos aplicado neste estudo foi possível observar que o nível de
concentração dos combustíveis parece influenciar no comportamento dos micro-organismos
presentes no solo utilizado. Nos solos contaminados com B20, as amostras contaminadas com
maior quantidade do combustível apresentaram maior produção de CO 2, maior crescimento
bacteriano, maior percentual de degradação e maior variação no perfil de bandas ao final de 56
dias de experimento; com destaque para a concentração 15% que foi a mais degradada. O mesmo
perfil não foi observado nos solos contaminados com B100 onde as menores concentrações foram
mais degradadas, mas alteraram de forma discreta a comunidade microbiana. Finalmente, o B20
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foi menos degradado que o B100 e promoveu de modo geral maior alteração no perfil bacteriano
que

o

B100,

no

entanto

em concentração

mais

elevada

(15%)

apresentou

melhor

biodegradabilidade que o biodiesel.

Material e Métodos
Solo e Combustível

Amostras de solo foram coletadas em uma área sem histórico de contaminação, na Floresta de
Mata Atlântica da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC, 14°47’48.874”S, 39°10’20.166”W),
Ilhéus, Bahia. A coleta do solo foi feita a uma profundidade de 10 cm, em seguida o solo foi
peneirado em malha de 2 mm e imediatamente utilizado para a montagem dos experimentos. Parte
do solo foi submetida à análise físico-química pelo Laboratório de Análise Agronômica e
Ambiental/Fullin, Linhares, ES (Tabela 1). Os diferentes tipos de biodiesel utilizados neste trabalho
(Biodiesel metílico de canola, girassol e soja) foram produzidos pelo Laboratório Bioenergia e Meio
Ambiente da UESC.

Respiração Basal

Em frascos hermeticamente fechados foi adicionado 300g de solo, 10 ml de meio mínimo (0.1%
m/v KH2PO4, 0.1% m/v K2HPO4, 0.1% m/v NH4NO3, 0.05% m/v MgSO 4, 0.01% m/v FeSO4, 0.01%
m/v CaCl2, pH 7.0) e diferentes concentrações de biodiesel de soja puro (B100) e da mistura
biodiesel/diesel (B20). Foram utilizadas as concentrações 1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15% (v/m).
Como controle (C) foi montado um microcosmo com amostra de solo não contaminado. Todos os
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experimentos foram montados em triplicata e analisados no período de 56 dias. Para posterior
medida da respiração basal foi adicionado nos frascos um recipiente contendo 10ml de hidróxido
de sódio (NaOH).
Após a montagem dos microcosmos a respiração basal da amostra de solo foi medida
através de titulação de acordo com Stotzky [21] com modificações. Nos períodos de 0, 28 e 56
dias, os 10 ml de NaOH (0.5 M) contidos nos frascos foram titulados com HCl (0.5 M). A partir da
quantidade de ácido utilizado para neutralizar a base de cada amostra, foi determinada a
quantidade de CO2 liberada em mg/100g de solo.

Contagem Microbiana

A partir das amostras de solos contidos nos microcosmos foi feita a contagem de micro-organismos
heterotróficos. Foi realizada diluição seriada, nos períodos de 0, 28 e 56 dias. De cada
microcosmo, 1g de solo foi diluído em 9 ml solução salina a 0.85%, em seguida foram plaqueadas
as diluições 10-3, 10-4, 10-5 e 10-6 em meio Ágar Nutriente (g/L: Extrato de carne, 3.0; peptona, 5.0;
ágar, 15.0). O número de micro-organismos cultiváveis foi determinado pela medida de unidades
formadoras de colônia por grama de solo (CFU

) após incubação em estufa a 30 ◦C por 48 h.

g−1

Degradação do Biodiesel

As amostras contaminadas com biodiesel de canola, girassol e soja, coletadas nos dias 0, 28 e 56
dias passaram primeiramente pelo processo de extração do combustível presente nas amostras de
solo. O biodiesel foi extraído de 20g de solo utilizando o hexano como solvente. As amostras de
solo contendo hexano foram tratadas por ultrassom, (Ultrasonic Cleaner, Maxiclean 1600, único)
durante 30 minutos, com posterior remoção do sobrenadante. O procedimento de extração foi
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repetido três vezes. Os sobrenadantes das amostras foram reunidos e concentrados em
rotaevaporador (RV06-ML IKA® Werke) e deste concentrado, 5 µL foram diluídos em 495 µL de
hexano. Uma quantidade de 1 µL de cada amostra foi analisada em Cromatógrafo a Gás GC 2010
Shimadzu, utilizando-se uma coluna RTX-WAX (25m de comprimento, 0,25mm de diâmetro
interno; filme de 0,30 µm) e nitrogênio como gás de arraste. A temperatura do injector e detector foi
de 250 ◦C. A temperatura da coluna foi programada da seguinte forma: 70 ◦C por 1 min; velocidade
de aquecimento de 10 ◦C / min até 210 ◦C; mantido por 10 min. A percentagem de degradação dos
compostos foi calculada pela diferença entre as áreas dos picos das amostras experimentais e das
amostras controle, sendo que a área do pico do controle foi utilizada como o ponto de referência de
100%.

Extração de DNA do Solo e Análise PCR-DGGE

O DNA total das amostras de solo será extraído utilizando o kit Power Soil

TM

da MOBIO, seguindo

as instruções do fabricante. Após a extração, o DNA foi submetido à eletroforese em gel de
agarose a 1% (V/V) corado com brometo de etídio e visualizado sob luz UV. A amplificação do
DNA extraído das amostras foi feita utilizando os primers da região V3 do gene 16S rRNA, F385
com grampo GC (5’-GC-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3’) e R518 (5’-ATTACCGCGGCTGCTGG3’) [22, 23]. As reações de PCR foram realizadas em um volume de 25µl contendo 1,25U de Taq
DNA polimerase (Invitrogen), 5µl de tampão 10X, 200µM de desoxiribonucleotídeos, 3mM de
MgCl2 e 1µl de DNA e água milli-Q estéril. As condições de amplificação por PCR foram:
desnaturação inicial de 3min a 95°C, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 95°C por 1min,
anelamento a 57°C por 1min e extensão dos primers a 72°C por 1min, e extensão final a 72°C por
10min. Os produtos de PCR foram analisados pela técnica de DGGE, em gel de poliacrilamida a
8% (37.5:1 acrilamida:bis-acrilamida), com gradiente de desnaturação de 30-50%. O gel foi corrido
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em tampão TAE 1X a 60°C, a 60V por 18h. O gel foi corado com nitrato de prata. O dendrograma
do DGGE foi construído baseado no coeficiente de similaridade Dice [24].

Excisão, reamplificação e sequenciamento de bandas de DGGE

Bandas dominantes nos géis de DGGE foram cuidadosamente excisadas e transferidas para um
tubo de 1,5 ml contendo 50 μl de água ultrapura. O DNA foi eluído a partir da banda por incubação
a 4°C durante 24 h. O DNA eluído foi amplificado sob as condições descritas acima. Os produtos
de amplificação foram novamente amplificados com primers sem grampo GC, e em seguida,
sequenciados num sequenciador de DNA ABILR-377 (Applied Biosystems, CA, USA). O GenBank
BLAST (http: //www.ncbi.nlm.nih/gov/blast/) foi usado para procurar melhores correspondências
com as sequências do fragmento de rDNA obtidas a partir das bandas excisadas do DGGE.

Análise Multivariada

Dois métodos de análise multivariada foram aplicados para a análise do perfil de bandas: 1. Análise
Cluster; 2. Análise Cluster precedida por Análise de Componentes Principais (PCA). No primeiro
método, a análise Cluster foi baseada em uma matriz binária, representando a presença ou
ausência de bandas em cada tratamento. A similaridade da matriz foi obtida através do coeficiente
de Dice. No segundo método, o PCA foi aplicado para reduzir a dimensão das variáveis originais.
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Análise Estatística

Os experimentos foram analisados em triplicata. A significância estatística dos dados foi avaliada
por análise de variância (ANOVA); as médias foram, então, comparadas pelo teste de Tukey. As
médias entre os tratamentos com P ≤ 0,05 foram considerados significativamente diferentes.
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Tabela 1. Características químicas e física do solo utilizado na análise da biodegradação do
biodiesel B20 e B100.

Characteristics
P
K
Ca
3
3
(mg/dm ) (mg/dm ) (cmolc/dm3)

Mg

Al

H+Al

(cmolc/dm3) (cmolc/dm3) (cmolc/dm3)

3.0

75

3.0

1.3

0.8

Ca/Mg

Ca/K

Mg/K

CTC

CTC pH 7

effective

3

(cmolc/dm )

(comlc/dm3)
2.3

27.2

11.8

pH (H2O)

5.2

60

4.8

Organic

Textural

matter

classification

(g/Kg)
9.1

CTC - Capacidade de troca de cátions

4.7

35

Sandy loam

Fig 1. Respiração basal diária e cumulativa. Respiração basal (mgCO2/100g) diária e cumulativa
dos microcosmos contendo solo contaminado com B20 (20% de biodiesel) (a) e B100 (100% de
biodiesel) (b) nas concentrações 1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15%, durante o período de 56 dias em
comparação com a amostra Cont (controle: solo não contaminado). As barras de erro indicam o
erro padrão para cada tratamento (n = 3). * indicate significant difference by Tukey test, p < 0.05.
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Fig 2. Contagem microbiana. Contagem microbiana em UFC (unidade formadora de colônia) das
amostras contaminadas com B20 e B100 nas concentrações 1%, 3%, 5% 7%, 10% e 15%, em
comparação com a amostra não contaminada (Cont), nos períodos 0, 28 e 56 dias. As barras de
erro indicam o erro padrão para cada tratamento (n = 3). Letras diferentes indicam diferença
significativa pelo teste de Tukey, P < 0.05. ↓ Amostra B100.15 apresentando uma diminuição
significativa no crescimento microbiano.
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Fig 3. Cromatografia gasosa de solo contaminado com B100. Análise cromatográfica de amostras de solo contaminado com
B100 nos dias 0 e 56 dias. Palmitato (C16:0), steárico (C18:0), oléico (C18:1), linoléico (C18:2), e linolênico (C18:3).
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Fig 4. Cromatografia gasosa de solo contaminado com B20. Análise cromatográfica de amostras de solo contaminado com
B20 nos dias 0 e 56 dias. Palmitato (C16:0), steárico (C18:0), oléico (C18:1), linoléico (C18:2), e linolênico (C18:3).
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Fig 5. Degradação do B100 e B20. (a) Percentual da degradação total do biodiesel puro (B100) e
em mistura com o diesel (B20) nos períodos 28 e 56 dias, nas concentrações 1% (B20.1, B100.1),
3% (B20.3, B100.3), 5% (B20.5, B100.5), 7% (B20.7, B100.7), 10% (B20.10, B100.10) e 15%
(B20.15, B100.15). (b) Percentual da degradação total do biodiesel (B) e diesel (D) presente na
mistura B20 nos períodos 28 e 56 dias, nas concentrações 1% (B20.1.B, B20.1.D), 3% (B20.3.B,
B20.3.D), 5% (B20.5.B, B20.5.D), 7% (B20.7.B, B20.7.D), 10% (B20.10.B, B20.10.D) e 15%
(B20.15.B, B20.15.D). Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey, P <
0.05.
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Fig 6.

Relação entre a respiração Basal, crescimento microbiano, degradação e a

concentração do contaminante. Perfil da relação entre a liberação de CO 2 (mgCO2/100g) (a),
percentual de degradação (b) pela análise em GC das diferentes concentrações de B20 e B100 no
solo.
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Fig 7. Perfil de DGGE (Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante) mediante a
amplificação do gene 16S rRNA. Comparação da comunidade bacteriana presente nos solos
contaminados com B20 (a) e B100 (b), nas concentrações 1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15% em
relação à amostra não contaminada (Cont), nos períodos 0, 28 e 56 dias. Nesta figura verificamos
algumas bandas selecionadas que foram excisadas e sequenciadas para identificar grupos
bacterianos presentes nas amostras analisadas neste trabalho. Com o sequenciamento destas
bandas os seguintes gêneros foram identificados: Bradyrhizobium (B-1, B-2, B-3, B-5),
Actinomyces (B-4, B-6), Pseudomonas (B-7), Soehngenia (B-9).
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Fig 8. Dendrogramas comparativos das amostras B20 e B100. Análise do índice de similaridade
Dice do perfil de bandas observadas no gel de DGGE das amostras de solo contaminado com B20
e B100 em relação à amostra controle (Cont). Por meio destas duas análises observamos os
agrupamentos das amostras de acordo com o comportamento microbiano nas concentrações 1%,
5% e 7% de B20 e B100 nos tempos 0-28 dias (a) e 0-56 (b) dias; e nas concentrações 7%, 10% e
15% de B20 e B100 nos tempos 0-28 dias (c) e 0-56 dias (d).
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Shannon–Weaver (H′) diversity index
Treatments

0 day

28 days

56 days

3.22

3.26

3.22

1%

3.22

3.47

3.18

3%

3.22

3.47

2.99

5%

3.22

3.53

2.89

7%

3.22

3.33

3.13

10%

3.22

3.26

3.18

15%

3.22

3.26

3.18

1%

3.22

3.47

2.94

3%

3.22

3.47

2.77

5%

3.22

3.5

2.77
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3.22

3.3
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3.22

3.26

3.26
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3.22

3.3
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B100

1
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3

Fig. 9. Índice de diversidade Shanonn-Weave.

4

amostras controle (Cont), B20 e B100 nas concentrações: 1%, 3%, 5%, 7%, 10% e 15% nos

5

períodos 0, 28 e 56 dias.
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Fig 1. Respiração basal diária. Respiração basal (mgCO2/100g) diária dos solos contaminados
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com B20 (a) e B100 (b) analisados em gráficos separados. As barras de erro indicam o erro padrão
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para cada tratamento (n = 3).
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Fig 2. Contagem microbiana individualizada das amostras B20 e B100. Contagem microbiana
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em UFC (unidade formadora de colônia) das amostras contaminadas com B20 (a) e B100 (b) nas

28

concentrações 1%, 3%, 5% 7%, 10% e 15%, em comparação com a amostra não contaminada

29

(Cont), analisados em gráficos separados. As barras de erro indicam o erro padrão para cada

30

tratamento (n = 3). Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey, P < 0.05.
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1
2
3
4

Fig 3. Análise de Similaridade Dice. Análise separada do índice de similaridade Dice das amostras de solo contaminado com
B20 (a) e B100 (b) em relação à amostra controle (Cont), durante os períodos 0, 28 e 56 dias.
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CONCLUSÕES GERAIS


O biodiesel puro é mais biodegradado que o biodiesel misturado ao diesel (B20), contudo a
concentração do biodiesel puro pode afetar este processo de degradação pelos microorganismos. O B100 na concentração 15% foi menos degradado que o B20 na mesma
concentração, mostrando que a concentração de um composto pode interferir na sua
biodegradabilidade e no comportamento dos micro-organismos presentes no solo
impactado;



A diferença na constituição química do biodiesel parece não interferir na sua
biodegradabilidade, segundo as análises realizadas a partir dos três tipos de biodiesel
utilizados neste trabalho, o biodiesel de soja, de girassol e de canola, com as suas
respectivas constituições;



Mais estudos são necessários para avaliar a biodegradação do biodiesel, tendo como base
os diferentes fatores que podem afetar a degradação microbiana deste composto;



O monitoramento de áreas contaminadas pelo biodiesel faz-se necessário para um melhor
aprimoramento das estratégias de remediação.
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