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ACTINOBACTERIAS ENCONTRADAS EM SOLOS CONTAMINADOS POR 

PETROLEO E POSSIBILIDADE DE BIORREMEDIAÇÃO. 

1. RESUMO 

As actinobactérias são micro-organismos com excelente potencial 

biorremediador de solos contaminados. A metodologia para analisar esse 

potencial de degradação, evidencia que na oxidação microbiana dos 

hidrocarbonetos, elétrons são transferidos até aceptores como oxigênio, nitrato 

e sulfato. Micro-organismos que possuem elevado potencial de degradação de 

derivados de petróleo tornam o meio incolor 24h após incubação. 

2. INTRODUÇÃO 

As actinobactérias são encontradas no solo, na água e em outros 

ambientes (PEREIRA, 2012). Quando há aumento da quantidade de matéria 

orgânica e condições anóxicas, isso gera acumulo de poluentes no solo, como 

os hidrocarbonetos de petróleo (CURY 2002). Para realizar a biodegradação 

desses hidrocarbonetos, os microorganismos usam a matéria orgânica para 

degradar o poluente (MELO, 2009). 

3. OBJETIVO 

O objetivo do trabalho se define em unir informações sobre a 

degradação de hidrocarbonetos derivados de petróleo e descobrir se as 

actinobactérias tem capacidade de realizá-la. 

4.       METODOLOGIA 

Amostras foram coletadas de três pontos diferentes do manguezal do 

município de Bertioga- SP, sendo ponto A: franja, ponto B: zona intermediária e 

ponto C: restinga, esta coleta foi realizada por meio de uma perfuração do solo 

de 5, 15 e 25 cm de profundidade com tubos de PVC com sete centímetros de 

diâmetro, cada ponto com cinco repetições. Para o isolamento dos micro-

organismos, das amostras coletadas nos tubos foram retiradas frações de 1g 

do sedimento nas profundidades de 5, 15 e 25 cm. Este foi suspenso em 9 mL 

(1:10) de água destilada esterilizada realizadas diluições seriadas em solução 

salina (10-1 a 10-5). De cada uma as diluições foram retirados 100 μL e 

semeados em placas contendo o meio de cultivo Amido Caseína (AC) e 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                

 
 

adicionados 1% de petróleo e 2% de NaCl sob agitação de 200 g 

(gravitacional), durante 21 dias  As culturas foram incubadas por 30 dias a 

28ºC. Para o isolamento dos micro-organismos, foram retiradas, a cada sete 

dias, alíquotas de 10 mL dos meios estas foram cultivadas em meio BH sólido, 

Amido caseína Agar (ACA) suplementado com 1% de petróleo e 2% de NaCl. 

As colônias isoladas e estriadas em placas de Petri, Tryptic Soy Agar (TSA) 

para bactérias Após o período de incubação a 30°C por 7 dias para fungos e 

37°C por 2 dias para bactérias. Esta caracterização preliminar dos isolados tem 

como objetivo apenas diferenciá-los para o teste de biodegradação pois o 

potencial de degradação do petróleo por bactérias e fungos filamentosos serão 

avaliadas segundo Hanson et al. (1993). A técnica consiste na utilização do 

indicador redox 2,6 diclorofenol-indofenol (DCPIP) em meio mineral BH com 

um derivado de petróleo em uma microplaca.  

5. DESENVOLVIMENTO 

  As actinobacterias são importantes para estudo, pois oferece 

maior resistência a condições fisiológicas, produção de mediadores que 

regulam o crescimento da vegetação e principalmente produção de 

enzimas e fármacos (CANOVA, 2009). Para realizar a biodegradação dos 

hidrocarbonetos, os micro-organismos usam a matéria orgânica para 

degradar o poluente (MELO, 2009). Com isso, surge o interesse na 

biorremediação que tem como objetivo transformar os contaminantes em 

produtos inócuos para o homem. Esse processo pode ocorrer 

anaerobicamente, que requer hidrogênio, ou aerobicamente, que requer 

oxigênio para que o microorganismo se reproduza e degrade o 

contaminante (ANDRADE, 2010). Essa técnica pode ser dividida em “in 

situ”  e “ex situ”. A in situ no solo realiza o tratamento sem escavação do 

meio ambiente evitando transportar materiais contaminados, diminuindo os 

custos. O ex situ é mais rápido, porem transporta o contaminante para 

outra área, sendo mais caro e mais arriscado (PEREIRA, 2012). 

6. RESULTADOS 
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Foram isolados um total de 64 micro-organismos destes 60% foram de  

bactérias, 33 % de leveduras e 7% de fungos filamentosos. Ainda faltam ser 

realizados os testes de identificação microbiana bem como analise para 

verificar a degradação dos hidrocarbonetos. 
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