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Introdução

Bactérias e fungos existentes no solo desempenham 
uma função essencial em vários ciclos biogeoquímicos 
sendo os principais responsáveis pela ciclagem de 
componentes orgânicos. Microrganismos do solo 
influenciam os ecossistemas e sua biodiversidade pela 
contribuição a saúde, nutrição das plantas e a própria 
química do solo e fertilidade, além de influenciar nas 
características químicas de corpos d’água e de reservas 
minerais diversas [1].

A exploração do petróleo pode ser considerada como 
uma das atividades mais lucrativas, porém, 
potencialmente danosa ao meio ambiente. Esta matéria 
orgânica, tão rica em hidrocarbonetos, é a responsável 
pelos maiores acidentes ecológicos em larga escala no 
mundo [2].

A caracterização da estrutura e dinâmica 
microbiológica frente a impactos dessa natureza, 
mesmo em escala laboratorial utilizando ensaios de 
microcosmos, pode gerar dados proveitosos tanto para 
a indústria quanto para os órgãos de controle ambiental 
do governo [3].

Os principais objetivos deste trabalho foram isolar 
microrganismos já descritos na literatura ou novos que 
sejam possuidores de rotas metabólicas capazes de 
biodegradar ou até mineralizar diferentes compostos 
presentes no petróleo, além de avaliar a eficiência deste 
tipo de ensaio em função do tempo.

Material e métodos

A. Locais de Coleta dos Solos

Dois Irmãos-PE (08°03’00’’ de Latitude Sul e 
34°59’17’’ de Longitude Oeste) área de Reserva 
Florestal em remanescente de Mata Atlântica, local 
selvagem não afetado por ação antrópica e sem 
histórico de contaminação por petróleo.

Macau-RN “Estrada do Óleo” (05°18’28’’ de 
Latitude Sul e 36°40’31’’ de Longitude Oeste) local 
dentro da Bacia Petrolífera Potiguar e pertencente ao 
bioma Caatinga. Não existe história prévia de 
contaminação por petróleo para esse ambiente, 
contudo, é influenciado pela ação antrópica devido à 

presença de “cavalos mecânicos” de extração de petróleo 
próximo ao local da coleta.

B. Ensaio de Microcosmos

Foram utilizados 15Kg dos solos eles foram divididos 
em dois contêineres menores de 7,5Kg, um sendo mantido 
puro e o outro contaminado com 3% de petróleo. Em 
seguida foram construídos 42 microcosmos para cada solo 
em estudo, 21 com solo puro e 21 contendo solo 
contaminado, gerando um total de 84 microcosmos com 
250g cada. Antes da acomodação do solo nos recipientes, 
foi efetuada a homogeneização tanto do solo puro, quanto 
do solo contaminado por petróleo [1].

As amostras de solo para análises foram realizadas a 
cada 2 meses (Tempos 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 
dias) (Fig. 1).

C. Contagem dos Microrganismos

As comunidades microbianas foram quantificadas 
através do procedimento de diluições seriadas e posterior 
inoculação em placas de petri contendo meio de cultivo LB 
(Luria Bertani ou também referido como Lenox Broth) de 
acordo com Santos, [1]. 500mg de solo foram adicionados 
a 1ml de Solução Salina (8,5g de NaCl para 1L) e levados 
ao vórtex por 10 minutos para homogeneização, 
posteriormente 100μl dessa solução foram diluídos em 
900μl de solução salina gerando uma diluição de 10x e 
assim sucessivamente, finalmente os cálculos necessários 
foram realizados para obter o valor final das unidades 
formadoras de colônias (UFCs/g de solo) [1]. As diluições 
foram adequadas aos tempos de amostragens, levando em 
consideração as possíveis diminuições e aumentos nas 
comunidades durante o período do experimento, sempre foi 
realizado o controle negativo para cada plaqueamento
(dados não mostrados). Os meios de cultivo foram 
autoclavados a 120°C por 20 minutos.

Esse procedimento foi executado em todas as triplicatas 
para os tempos e solos correspondentes, a média aritmética
foi calculada para os valores em tréplica e os dados 
demonstrados na forma de gráficos das médias, com seus 
respectivos desvios padrão, utilizando o programa 
Microsoft® Office Excel 2007.



Resultados e Discussão

A análise do crescimento e comportamento 
bacteriano nos microcosmos em função do tempo 
demonstrou que do período de coleta 0 ao 60 dias 
ocorreu a duplicação no número de UFCs cultiváveis 
para o meio utilizado em ambos os solos (Figs. 2 e 3). 
Isto pode ter ocorrido devido à adaptação das 
diferentes OTUs (Operational Taxonomic Units) as 
condições impostas pelo ensaio de microcosmos com a
utilização máxima dos nutrientes ainda existentes no 
solo que provieram do momento da coleta. Haja vista
que, em escala laboratorial as intempéries do 
ecossistema responsáveis pela renovação nutricional
não existem e são difíceis de reproduzir. Após o boom
dos dois primeiros meses de crescimento foi verificado 
nos dois solos o retorno ao equilíbrio a partir do 
período 120 dias mantendo-se assim praticamente por 
todo o experimento (Figs. 2 e 3). Provavelmente isto se 
deveu ao fato de que os indivíduos ali presentes 
utilizaram-se ao máximo dos nutrientes restantes até 
atingirem o equilíbrio entre disponibilidade nutricional 
e densidade populacional.

A presença dos hidrocarbonetos não influenciou 
diretamente nas características quantitativas tais como 
crescimento populacional. É possível observar nos 
gráficos que apesar dos tratamentos diferenciados, solo 
puro e solo contaminado, os valores mantiveram-se 
semelhantes por todo o experimento. Isto mostra que
provavelmente as comunidades que podem ser 
cultivadas neste meio não são diretamente afetadas pela 
presença deste composto. Isto confirma a possibilidade 
de poder se isolar vários microrganismos capazes de 
sobreviver nestas condições metabolizando ou 
mineralizando compostos do petróleo em suas vias [4].

Alguns autores utilizaram este tipo de experimento 
com sucesso até os 45 dias. Evans et al [3] utilizando 
concentrações diferentes aliada há tempos mais curtos, 
com solo de mata atlântica, conseguiu identificar 
linhagens de Pseudomonas mais resistentes a tais 
contaminantes. Dessa forma torna-se evidente que os 
experimentos de microcosmos podem ser mais 
eficientemente aproveitados quando trabalhados mais 
rapidamente com coletas menos espaçadas e com 
concentrações diferentes e tipos variados de compostos 
externos. Apesar disso, os dados qualitativos e 
quantitativos, conforme foi visto, podem ser analisados 
por períodos indeterminados com a finalidade de isolar 
populações mais resistentes até mesmo em condições 
abióticas desfavoráveis.

As características qualitativas como a diversidade 
morfológica das colônias de bactérias encontradas nos 
primeiros meses do experimento, até os 60 dias, foi 
maior do que no restante do experimento. Sendo 
possível encontrar linhagens amarelas, laranjas, 
vermelhas, opacas, brilhantes, modificadoras do meio 
de cultivo entre outras (Fig. 4). Mas, já no período dos 
120 dias esta variação morfológica foi mínima (dados 
não mostrados). Isto mostra que certas bactérias podem 
ter crescido nos primeiros meses aceitando a presença 
do petróleo. Mas, a partir dos 120 dias o espaço antes 

ocupado por estas bactérias diferenciadas passou a ser 
tomado por maiores densidades de populações que além de 
aceitar a presença do petróleo utilizaram-no em suas vias 
metabólicas de alguma forma, não refletindo modificações 
quantitativas, mas sim qualitativas. Devido a esse fato,
alterações nos gráficos de crescimento não são 
visualizadas.

Um total de 120 bactérias com características 
morfológicas divergentes, o máximo possível, foram 
isoladas. O próximo passo lógico do trabalho será submeter
estas bactérias ao seqüenciamento nucleotídico e confrontar 
os dados com bancos de dados, tais como o RDP 
(Ribosomal Database Project) e/ou NCBI-GenBank 
(National Center for Biotechnology Information) para 
proceder a identificação do gênero ou espécie de cada 
isolado. Para isso testes de amplificação por PCR do gene 
ribossomal 16S rDNA [5] já foram realizados em diferentes 
linhagens isoladas dos dois solos e os resultados 
preliminares mostraram-se bastante promissores com a 
obtenção de âmplicons de tamanhos esperados 564pb do 
gene 16S (Figs 5 e 6). Problemas foram encontrados na 
amplificação de algumas linhagens, mas isso pode ser 
contornado com a melhoria das condições de PCR. 

Ensaios de microcosmos utilizando diferentes solos são 
formas bastante usuais para a análise de comunidades 
microbianas em escala e condições laboratoriais. Contudo 
fatores intrínsecos podem afetar a reprodutibilidade bem 
como a eficiência destes experimentos tais como reposição 
de nutrientes e a própria dinâmica dos ecossistemas que 
não podem ser mimetizadas nos laboratórios.

Perspectivas

Identificar os microrganismos isolados utilizando o gene 
16S e efetuar testes tanto de potencial biodegragativo com 
diferentes xenobióticos quanto de produção de 
biosurfactantes muito rentáveis para a indústria.
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Figura 2 – Gráfico da contagem celular em meio LB para o solo da Estrada 
do Óleo-RN (Macau-RN). EO=Estrada do Óleo; P=Puro; C=Contaminado.

Figura 3 – Gráfico da contagem celular em meio LB para o solo de Dois 
Irmãos-PE. DI=Dois Irmãos; P=Puro; C=Contaminado.

Figura 6 – Amplificações de linhagens isoladas do solo de Macau-
RN com primers 16S. P=Solo Puro, C=Solo Contaminado com 3% 
de Petróleo. 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 Tempos de 
Amostragens. M=5μl do Marcador λHindIII 100ng/μl.

Figura 5 - Amplificações de linhagens isoladas do solo de Dois 
Irmãos-PE com primers 16S. P=Solo Puro, C=Solo Contaminado 
com 3% de Petróleo. 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 Tempos de 
Amostragens. M=5μl do Marcador λHindIII 100ng/μl.
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Figura 4. 4A amostras de linhagens de bactérias isoladas do solo de Dois Irmãos – PE; 4B amostras de linhagens isoladas do solo de Macau – RN.

Figura 1 – Desenho esquemático do ensaio experimental 
de microcosmos.


