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RESUMO

Inúmeros acidentes envolvendo petróleo e seus derivados vêm ocorrendo no mundo. A descontaminação ambiental pode ser obtida por várias técnicas, entre elas a

biorremediação que vem sendo muito utilizada. O objetivo é avaliar os microrganismos encontrados em água contaminada com óleos lubrificantes e verificar sua eficiência na

biorremediação de latossolos experimentalmente contaminados. Análises microscópicas e de GRAM foram realizadas para observar a forma, motilidade e variedade dos

microrganismos da água. Diluições seriadas foram realizadas para quantificar as unidades formadoras de colônias (UFC) e definir a proporção de microrganismos/mL da água.

Amostras do solo foram submetidas a caracterizações físicas (análise da partícula e densidade da partícula), químicas (pH do solo, acidez total, K+, CTC, P, C) e biológicas

(motilidade, forma e GRAM). Análises da água indicaram uma proporção de 3x10 6 UFC/mL, sendo observados protozoários e bactérias em forma de bacilos, cocos e

espiraladas, sendo que a técnica de GRAM demonstrou bactérias negativas e positivas. Análises do solo demonstraram fungos, protozoários, algas e bactérias em forma de

cocos e bastões. Análises físicas do solo realizadas, até o momento, indicaram densidade 2,08g/cm, sendo constituído por 56,79% de silte, 42,35% de areia e 0,86% de argila.

Resultados obtidos demonstraram que a água contaminada possui grande quantidade e variedade de microrganismos. Posteriormente, serão realizados experimentos para

avaliar a eficiência dos microrganismos presentes na água no processo de biorremediação dos latossolos experimentalmente contaminados. Espera-se que estes microrganismos

possam agir de maneira conjunta com os microrganismos indígenas do solo, resultando em uma eficiente biorremediação. Este projeto tem relevância, uma vez que busca

descobrir microrganismos mais eficientes que possam, futuramente, serem utilizados na biorremediação de áreas contaminadas com petróleo e seus derivados.

Projeto 1


