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Resumo

TONEL, Fernanda Reolon. Fitorremediação a compostos derivados de petróleo.
2014. 108f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal.
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.

O estudo objetivou avaliar a capacidade fitorremediadora do trevo vermelho
(Trifolium pratense L.) e do feijão miúdo (Vigna unguiculata L.) a compostos
derivados de petróleo. Foram realizados experimentos em laboratório e em casa de
vegetação, onde as sementes das duas espécies foram expostas as concentrações
de 0,0; 0,1; 0,2 e 0,3 % (v/v) de óleo diesel e em seguida submetidas às análises de
viabilidade, vigor e atividade de enzimas hidrolíticas. Em uma segunda etapa, as
duas espécies, foram submetidas à contaminação por 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 % (v/v) de
óleo diesel. O trevo vermelho foi cultivado durante 112 dias e a partir de coletas
periódicas foram realizadas análises de parâmetros de crescimento, teor de
pigmentos fotossintéticos, anatomia foliar e radicular e análise de enzimas
antioxidantes. O feijão miúdo permaneceu em casa de vegetação durante 60 dias,
para as análises periódicas dos parâmetros de crescimento, teor de pigmentos
fotossintéticos, fotossíntese e enzimas antioxidantes. Para ambas, no início e no
final do experimento foi realizada análise de hidrocarbonetos de petróleo no
substrato de cultivo. Os resultados obtidos mostraram maior sensibilidade das duas
espécies submetidas ao contaminante em condições controladas, no entanto, a
influência negativa foi observada apenas nas maiores concentrações do composto
tóxico. Os demais parâmetros foram diferentemente influenciados nas duas
espécies, destacando-se para ambas, os efeitos negativos ocorridos na maior
concentração de óleo diesel (1,5 % (v/v)) e benefícios ocasionados na menor
concentração (0,5 % (v/v)). Portanto, os efeitos fisiológicos ocasionados permitiram a
determinação do limite de tolerância das plantas de trevo vermelho e feijão miúdo ao
óleo diesel. A eficiência na remoção dos compostos tóxicos, verificada para as duas
espécies permitiu a confirmação de ambas como fitorremediadoras de compostos
derivados de petróleo.
Palavras-chave: Trifolium pratense L.; Vigna unguiculata L.; contaminação; óleo
diesel
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Abstract

TONEL, Fernanda Reolon. Phytoremediation the petroleum compounds. 108f
Thesis (Doctoral) - Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal. Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas.

The study aimed to evaluate the phytoremediation capacity of red clover (Trifolium
pratense L.) and cowpea (Vigna unguiculata L.) derived from petroleum compounds.
Experiments were conducted in laboratory and greenhouse, where the seeds of both
species concentrations of 0.0 were exposed; 0.1; 0.2 and 0.3% (v/v) of diesel and
then subject to feasibility analysis, strength and activity of hydrolytic enzymes. In a
second step, the two species were submitted to contamination by 0.0; 0.5; 1.0 and
1.5 % (v/v) of diesel oil. Red clover was grown for 112 days and from periodic
samples were taken analyzes of growth parameters, photosynthetic pigments
content, leaf and root anatomy and analysis of antioxidant enzymes. Cowpea
remained in a greenhouse for 60 days for regular reviews of the growth parameters,
photosynthetic pigments content, photosynthesis and antioxidant enzymes. For both
the beginning and end of the experiment was performed petroleum hydrocarbon
analyzer in the cultivation substrate. The results showed higher sensitivity of both the
dopant species under controlled conditions, however, the negative effect was
observed only at higher concentrations of the toxic compound. The other parameters
were influenced differently in the two species, standing out for both the negative
effects occurring in the highest concentration of diesel (1.5 % (v/v)) and benefits
incurred in lower concentration (0.5 % (v/v)). Therefore, the physiological effects
caused allowed the determination of the tolerance limit for red clover plants and
cowpea to diesel oil. The efficiency of removal of toxic compounds found in these
species permitted confirmation both as phytoremediator of petroleum compounds.
Keywords: Trifolium pratense L.; Vigna unguiculata L.; contamination; diesel oil
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Introdução geral

A indústria petrolífera está em plena expansão, e esse crescimento influencia
positivamente a economia de todo o mundo. Entretanto, o setor em toda sua cadeia
de produção, gera impactos inevitáveis os quais são agravados devido às enormes
quantidades de derivados petroquímicos que são introduzidos no meio ambiente.
Entre esses produtos, o óleo diesel, se destaca por apresentar maior toxicidade
quando comparado ao óleo cru de petróleo, devido a presença de altos níveis de
hidrocarbonetos e por apresentar uma gama de alcanos com carbonos entre C8 e
C26, com alto teor de hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs) (JAGTAB et al., 2014),
além de compostos orgânicos voláteis (COV) especialmente, o benzeno, tolueno,
etilbenzeno e xileno (BTEX).
Em instalações petroquímicas os compostos BTEX representam 80 % do total
de COV (FATEHIFAR et al., 2008). Juntamente com os HPAs e hidrocarbonetos
totais de petróleo (HTP), são amplamente distribuídos no ambiente. A contaminação
do solo e das águas subterrâneas está geralmente relacionada às ações
antropogênicas, que desencadeiam vazamentos de petróleo e óleo combustível de
tanques de armazenamento, por processos de síntese de vários compostos
orgânicos (por exemplo, plásticos, fibras sintéticas e pesticidas) a base de solventes
de tintas e vernizes e atividades de usinas de fabricação a gás. Já os BTEX, são
frequentemente encontrados no ar, oriundos de várias fontes, tais como refinarias,
unidades

petroquímicas,

fábricas

de

produtos

químicos,

tanques

de

armazenamento, escape de veículo (CHEN et al., 2005), incineradores de resíduos e
instalações de compostagem (YASSAA et al., 2006).
As consequências da contaminação do solo com derivados de petróleo são
fortemente sentidas na agricultura, afetando suas propriedades químicas e
estruturais, o que pode impedir seu restabelecimento, mesmo depois de vários anos
(LABUD et al., 2007). Somado a isso, pelo fato destes contaminantes apresentarem

13

natureza hidrofóbica e serem altamente persistentes no ambiente (AFZAL et al.,
2014), mesmo em baixas concentrações, são capazes de reduzir o potencial
produtivo do solo, bem como seu valor nutricional, sanitário e tecnológico, inibindo
também, o crescimento e atividades metabólicas de microorganismos associados
(MacKINNON; DUNCAN, 2013; SUN et al., 2013). Uma vez que estas substâncias
tóxicas possuem alta mobilidade, podem entrar na cadeia alimentar de animais e
humanos, causando efeitos diretos e indiretos, imediatamente após a contaminação.
Em longo prazo, podem ser mutagênicos e carcinogênicos (MAHANTY et al., 2011;
GUO et al., 2012; HAVELCOVÁ et al., 2014), além de ocasionar alterações crônicas,
no fígado e efeitos nocivos nos rins, coração, pulmões e sistema nervoso. Apesar de
todos estes efeitos adversos, o uso de BTEX tem persistido devido a sua extensa
aplicabilidade (El-NAAS et al., 2014).
Nesse contexto, tais compostos constituem, nos dias de hoje, uma parcela
significativa dos resíduos perigosos tratados globalmente e sua introdução no
ambiente é fortemente regulamentada pelos governos federal, estaduais e agências
regionais. Sob esse aspecto, compostos aromáticos, como o benzeno, são
classificados como poluentes perigosos e são limitados a 25 toneladas/total de
aromáticos/ano (FATEHIFAR et al., 2008). Por isso, a introdução acidental desses
compostos no meio ambiente chama a atenção pelo seu alto nível de toxidez. No
Rio Grande do Sul, nos últimos anos esses acidentes tornaram-se comuns, como o
ocorrido em 2014, em Porto Alegre, onde três mil litros de óleo diesel foram
liberados acidentalmente em zona urbana, onde a Fepam (Fundação Estadual de
Proteção Ambiental) determinou que fossem tomadas medidas imediatas para
contenção, limpeza e reparação dos danos ambientais nas áreas afetadas, além de
exigir informações sobre o destino dado aos resíduos gerados (FEPAM, 2014).
Após um acidente desta proporção, a gravidade dos efeitos ao meio ambiente
vai depender da época, do volume de descarga, tipo e local onde ocorreu o acidente
e, especialmente, das condições do local no momento da ocorrência (WANG et al.,
2007). Sua remoção em sedimentos contaminados é determinada pela sua interação
com o sistema e controlado por fatores físicos e químicos, pela composição da
comunidade microbiológica, hidrodinâmica local, sol, temperatura, tamanho dos
sedimentos de grãos, disponibilidade de nutrientes, entre outros (El-NAAS et al.,
2014). Por isso, impactos ambientais envolvendo esses compostos, tornam-se
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especialmente graves em função do seu nível de persistência no solo, tornando sua
remoção, um processo lento e oneroso.
Assim, a busca por alternativas para remoção destes contaminantes tornouse um dos principais problemas no campo da ciência (CAMESELLE et al., 2013;
CHIGBO et al., 2013.; WEI et al, 2014.; ZHU et al., 2014), com um aumento na
demanda para o desenvolvimento de métodos que visem eliminar ou minimizar os
danos causados por estes compostos, de uma maneira mais eficiente. Dentre os
métodos estudados, destacam-se os ex situ: oxidação química, dessorção térmica e
incineração. Além de técnicas in situ, tais como: landfarming, borbulhamento de ar,
biosparging,

bioventing,

barreiras

reativas,

biorremediação

(bioestimulação),

biorremediação intrínseca (monitorado da atenuação natural) e fitorremediação,
havendo uma tendência maior para os métodos in situ (MAZZEO et al., 2010).
As técnicas de tratamento convencionais (lavagem do solo, recuperação e
tratamento de água subterrânea, remediação por processos químicos, etc.)
apresentam várias desvantagens, incluindo acréscimo de capital, custos de
manutenção, gasto de energia, dificuldade em lidar com poluentes de baixa
concentração, produção de subprodutos tóxicos, além de causar prejuízos à
ecologia do solo (GERHARDT et al., 2009; PANDEY et al., 2009; MARQUES et al.,
2011). Com isso, as altas despesas por hectare, tornariam a remediação
economicamente insustentável (MASCIANDARO et al., 2014). Além de problemas
práticos, que podem surgir no caso de escavação, tais como a indisponibilidade do
solo substituído, o uso de máquinas para construção pesada e outros processos de
alto consumo de energia, que causariam outros efeitos, como a emissão de gases
do efeito estufa (WITTERS et al., 2012).
Assim, com avanços na biotecnologia, a técnica de fitorremediação passou
por um notável desenvolvimento e ganhou amplo consenso como uma alternativa
ecológica para os métodos físicos e químicos utilizados. Consiste na utilização de
plantas para a limpeza de solos e água contaminados (ESPINOSA et al., 2005;
DOUMETT et al., 2008). Seus mecanismos de ação incluem a fito-extração, estabilização, -degradação, -estimulação, -volatilização e rizo-filtração. Esta técnica
tem sido proposta por ser um método eficaz, não intrusivo e uma tecnologia
ambientalmente correta para a restauração de solos contaminados com derivados
de petróleo, causando apenas danos mínimos ao ambiente durante o processo de
remediação (EULISS et al., 2008), sendo considerada, portanto, uma das mais
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promissoras tecnologias ambientais do século XXI (SCHWITZGUÉBEL et al., 2009;
PHILLIPS et al., 2012).
Esta técnica apresenta custos semelhantes ao cultivo agrícola, que são muito
menores do que os custos para técnicas de remediação convencionais. Além disso,
a utilização de vegetação melhora as condições hidrológicas do local, aumenta a
matéria orgânica e a atividade microbiológica no solo, estabilizando-o por reduzir a
erosão, além de minimizar os efeitos severos da radiação solar direta (CAMESELLE
et al., 2013).
Contudo, apesar da fitorremediação ser geralmente entendida como uma
sustentável tecnologia verde, como qualquer atividade agrícola, pode causar
impactos ambientais, principalmente devido à colheita e a aplicação de fertilizantes e
pesticidas (SUER; ANDERSSON-SKÖLD, 2011) e a biomassa formada após o
processo. Outras limitações que poderiam inviabilizar a utilização desta tecnologia
são os longos prazos esperados para a descontaminação (FUMAGALLI et al., 2014;
DICKINSON et al., 2009) e a capacidade limitada de espécies de plantas na
absorção de mais de um contaminante, dependendo de sua concentração e
composição (SIPILÃ et al., 2008; OLSON et al., 2007).
Além disso, as plantas utilizadas com o propósito de minimizar a poluição
ambiental, podem entrar na cadeia alimentar de outros seres vivos, incorporando a
essas cadeias, contaminantes cuja bioacumulação pode resultar em toxicidade e
prejuízos ambientais. Em alguns estudos, as vantagens iniciais de plantio
desapareceram depois de um ano ou menos (OLSON et al., 2007; PHILLIPS et al.,
2009). Nesse caso, embora exista a capacidade de adaptação ao ambiente poluído,
a presença desses contaminantes orgânicos no solo, pode ter ocasionado nas
plantas, a redução drástica do seu desenvolvimento e influenciado na eficácia da
fitorremediação (PENG et al., 2009; THION et al.,2013).
Por essa razão, uma vez estabelecido o limite de tolerância da espécie ao
contaminante, o sucesso do tratamento empregando essa técnica reside nas
inúmeras possibilidades de reciclagem da biomassa produzida, havendo benefícios
adicionais para essa abordagem. Essa biomassa pode ser colhida para utilização
como biocombustível, onde os lucros de energia poderiam reduzir significativamente
os custos de reparação (WITTERS et al., 2012), ou, alternativamente, as plantas
podem continuar a crescer no local, e potencialmente atuar como espécies pioneiras
para a rebrota, aumento da biodiversidade local, contribuindo para fixação de CO2
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atmosférico (BATTY; DOLAN, 2011; ABHILASH et al., 2012; ALI et al., 2013)
Conforme a toxicidade da biomassa, esta também pode ser utilizada como
fertilizante, fabricação de papel, extração de proteínas para uso em rações, extração
de substâncias quimicamente ativas para uso como estimulante de crescimento de
plantas, entre outros (BELL et al., 2014).
Diversos estudos destacam o potencial do uso da fitorremediação de solos
contaminados no Brasil, por se tratar de um país de clima tropical. Sua
biodiversidade é favorável ao uso de tal tecnologia, uma vez que o conhecimento a
cerca da fitorremediação limita-se, quase que exclusivamente, aos países de clima
temperado.
O conhecimento sobre as resposta e o limite de tolerância das plantas a esse
contaminante é essencial para o sucesso desta técnica. Para isso, torna-se
necessária a mensuração dos efeitos ocasionados no seu crescimento, já que na
maioria dos estudos é verificado que as plantas o reduzem em resposta a
contaminação por óleo diesel (LEWIS et al., 2011), o qual influencia também outros
mecanismos, como a síntese e manutenção do teor de pigmentos fotossintéticos e
fotossíntese, bem como sua atuação sobre o sistema antioxidante das plantas, como
foi proposto por Sodré et al., (2013) em estudos com Laguncularia racemosa.
O sistema antioxidante das plantas pode atuar como forma de minimizar ou
reparar os efeitos gerados pela contaminação por óleo diesel, já que estes são
inevitáveis. Nessas condições, espécies reativas de oxigênio (EROs), como o radical
superóxido (O2• -), peróxido de hidrogênio H2O2, e o radical hidroxilo (OH•), que são
gerados como subprodutos do metabolismo normal em diferentes compartimentos
celulares, podem exceder-se ocasionando danos oxidativos. Por estas razões, a
eficiência da espécie na resposta a um determinado estresse é importante no
controle e prevenção da oxidação incontrolada (ROMERO-PUERTAS et al., 2007).
Portanto, a fitorremediação representa o desenvolvimento de tecnologia
nacional mediante estudos voltados para os diversos problemas ambientais
brasileiros. Por ser uma tecnologia recente e promissora, há necessidade de se
testar novas plantas, para que possam ser eficientemente cultivadas em áreas
contaminadas,

e

para

que

se

possa

projetar

pesquisa

avançada

sobre

fitorremediação no Brasil, como sugerido por Vigil et al., (2015). Nesse contexto, a
busca por cultivos que respeitem as características regionais torna-se necessária.
Espécies de fabaceae cultivadas no Rio Grande do Sul e adaptadas as estações
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bem definidas, como Trifolium pratense L. (trevo vermelho), com características de
adaptabilidade as baixas temperaturas, podem ser exploradas para esse fim
(ZIELINSKI et al., 2012), assim como Vigna unguiculata L. (feijão miúdo) que
caracteriza-se por ter sido introduzida no Rio Grande do Sul e desenvolver-se
plenamente nas altas temperaturas verificadas no verão sulino (BEVILAQUA et al.,
2007).
Assim, havendo a necessidade de estudos aprofundados que impulsionem a
credibilidade e investimentos sobre a aplicação desta técnica, o presente estudo
objetivou avaliar a capacidade fitorremediadora do trevo vermelho (Trifolium
pratense L.) e do feijão miúdo (Vigna Unguiculata L.) a compostos derivados de
petróleo.
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Capítulo 1

Alterações fisiológicas e bioquímicas em sementes e plântulas de trevo
vermelho submetidas ao óleo diesel

Resumo – Objetivou-se verificar a tolerância de sementes e plântulas de trevo
vermelho expostas a diferentes concentrações de óleo diesel, através das alterações
fisiológicas e bioquímicas provocadas por este composto, visando indicar esta
espécie como possível fitorremediadora de áreas contaminadas. Para isso, o
substrato foi umedecido com diferentes concentrações de óleo diesel (0; 0,1; 0,2; 0,3
% v/v) e as sementes foram colocadas para germinar, sendo posteriormente
avaliadas quanto à germinação, primeira contagem de germinação (PCG), índice de
velocidade de germinação (IVG), condutividade elétrica (CE), crescimento inicial e
atividade de enzimas hidrolíticas. A germinação, a PCG e o IVG reduziram com o
aumento das concentrações de óleo diesel, assim como a atividade das enzimas αamilase e fosfatase nas sementes. Houve redução da CE em ambos os períodos de
incubação na maior concentração de óleo diesel. As alterações fisiológicas e
bioquímicas causadas pelo óleo diesel em sementes e plântulas de trevo vermelho
demonstram que a germinação e o crescimento inicial desta espécie são
prejudicados.
Palavras chave: crescimento vegetal; fitorremediação; germinação; Trifolium
pratense L.

Physiological and biochemical changes in seeds and seedlings of red clover
submitted to diesel oil

Abstract – The aim of this study was to verify the seed and seedling tolerances of
red clover exposed to increasing diesel oil concentrations, through physiological and
biochemical changes, in order to indicate this species for use in possible
phytoremediation of contaminated areas. Therefore, the substrate was moistened
with different diesel oil concentrations (0; 0.1; 0.2; 0.3% v/v) and the seeds were
placed to germinate, and the following were later assessed: first germination count
(FGC), germination speed index (GSI), electrical conductivity (EC), initial growth, and
activity of hydrolytic enzymes. The germination, the FGC, and the GSI decreased as
the diesel oil concentrations increased, as well as seed α-amylase and phosphatase
enzyme activity. There was a decrease of EC in both incubation periods in the
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highest diesel oil concentration. The physiological and biochemical changes caused
by diesel oil in red clover seeds and seedlings demonstrate that the germination and
early growth of this species is harmed.
Key words: germination; phytoremediation; plant growth; Trifolium pratense L.

1 Introduction
Oil is an important fossil fuel for the world’s economy. However, one of its
derivatives, diesel oil, could represent a considerable environmental problem, as
accidents that occur while transporting this compound has been one of the main
causes of several types of environmental pollution (ANDRADE et al., 2010; AGUIAR
et al., 2012).
Over the past few years, the maritime industry and the naval hub have
become essential sectors for the state of Rio Grande do Sul, specially in the city of
Rio Grande, where a series of oil platforms are located, characterizing the
revitalization of the naval industry in the country. However, the growing development
of this activity leads to more chances of oil product contamination such as leakages
in fuel storage tanks and pipelines, as well as the dumping of these residues in the
soil and accidental spills (WHITE Jr. et al., 2006; SPINELLI et al., 2012).
The numerous leaks of oil products registered in Brazil have motivated the
development of new techniques aimed, mainly, at decontamination, in order to
reduce the leakage effects on the ecosystem (MARÍN et al., 2006). Oil is a complex
mixture leading to the treatment of contaminated areas by its derivatives, is diesel oil.
It is also a moderately volatile fuel containing several phytotoxic compounds, which
can be introduced into the environment and remain in the soil (JACQUES et al.,
2007), contaminating groundwater and interfering in normal plant development
(ANDRADE et al., 2010). Due to the fact that environmental accidents caused by
these elements occur in coastal regions, such as southern Rio Grande do Sul,
appropriate attention should be given for the recovery of riparian vegetation in these
damaged areas, since the contaminated soil becomes sterile, damaging the
ecosystem. A possible solution for this situation would be the introduction of seeds
and seedlings to revegetate these areas. Scientific studies of native and pioneering
plants, which survive in polluted environments, may be used to accelerate the
recovery of these degraded areas. In this context, to reach an efficient and low cost
cleaning of a large scale of pollutants, the phytoremediation technique has been
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considered an emerging technology that uses plants to remediate soils contaminated
by chemical substances deriving from oil (ANDRADE et al., 2010; SOLEIMANI et al.,
2010).
Most revegetation programs have used seedlings although some studies
indicate the use of species through direct sowing on the fields as a feasible
alternative, mainly due to lower costs. Thus, studying the response of plant species
sown in soil contaminated with diesel oil, from germination to plant development, is
extremely important; as this can be indicated for recovery plans with direct
sowing.
Red clover is a species originating from North America and well adapted to the
climate and soil conditions of Rio Grande do Sul state. The purpose of this study was
to verify the tolerance of red clover seeds and seedlings exposed to increasing diesel
oil concentrations, through physiological and biochemical changes, in order to
indicate this species for putative use in the phytoremediation of contaminated areas.

2 Material and methods
The study was carried out at the Seeds Physiology Laboratory in the Botany
Department of the Universidade Federal de Pelotas (UFPel). The red clover seeds
(Trifolium pratense L.) used were bought locally. Standard viability and vigor tests
were conducted according to the Seeds Analysis Rules (BRASIL, 2009), as escribed
below: Germination test (G): carried out with 200 seeds (four sub-samples of 50
seeds) for each repetition, in a total of four repetitions. Transparent plastic boxes
(Gerbox®) were used, with two blotting paper sheets as the substrate, which were
previously moistened with different diesel oil concentrations (0, 0.1, 0.2, 0.3 % v/v)
from gas stations and, afterwards, the red clover seeds were sown and kept in a
germinator at 25ºC. The results were expressed in germination percentage.
First germination count (FGC): carried out with the germination test, in which
the fi rst count for the red clover was performed four days after sowing (DAS). The
results were expressed in percentages of normal seedlings.
Germination speed index (GSI): carried out with the germination test, in which
daily counts were performed after radicle protrusion from the seed tegument until the
number of seedling remained steady. The last counting day for this test was the
same as indicated for the germination test (10 days). The calculation for the

21

germination speed index was undertaken according to Maguire (1962), using the
following formula: germination speed index = G1/ N1 G2/N2+...+Gi/Ti where G1, G2,
and Gi refer to the number of germinated seedlings in each day, and, T1, T2, Ti refer
to the DAS.
Aerial part length (APL) and seedling root length (RL): were obtained through
the average of 40 seedlings by repetition. At the end of the germination test, the
length was measured using a millimeter ruler and the results expressed in mm
seedling-1. Total dry mass (TDM): obtained at the end of the germination test, the dry
mass was obtained gravimetrically, in a forced ventilation oven 70 ± 1ºC until
reaching a constant mass and the results were expressed in mg seedling -1.
Electrical conductivity (EC): four sub-samples of 25 seeds by repetition were
used. Firstly, the seed mass was determined, which were soaked for 60 minutes in
different diesel oil concentrations (0, 0.1, 0.2, and 0.3% v/v). Immediately afterwards,
the seeds were washed in distilled water, placed in 80 mL beakers of deionized water
and kept in a germinator at 25ºC. After the incubation periods of three and 24 hours,
the recipients were removed from the germinator, smoothly agitated and the samples
and deionized water were read using a Digimed CD-21 Conductivimeter. To find the
electrical conductivity solution value with the seeds, the conductivity value read in the
conductivimeter was subtracted from the deionized water value reading, dividing the
value obtained by the dry mass of the 25 seeds, with the results expressed in μS cm1

g-1 of seeds, using the method described by Krzyzanowski (1999).
Determination of the activity of acid phosphatase and α-amylase enzymes:

determined according to the method presented by Aoac (1965), with some
adaptations. The extractions were carried out in red clover seeds from a germination
test, zero and 10 days after sowing (DAS), where 1000 mg of seeds (zero) and
seedlings (10 days) were macerated by a mortar, using 20 mL of potassium acetate
buffer (50 mM, pH 5.0) and centrifuged at 4000 rpm for 20 minutes, at 4°C. Then, the
supernatant was removed and placed in test tubes, which were stored in a
refrigerator at 4ºC until the analyses were performed. For acid phosphatase, 0.2 mL
of the extract, 0.8 mL of potassium acetate buffer (50 mM, pH 5.0), and 0.1 mL of pnitrophenyl phosphate (0.018 M) were added in all test tubes. The tubes were
incubated at 30°C for five minutes. Afterwards, 1 mL of sodium hydroxide (0.5 N) was
added and read in a spectrophotometer at 400 nm, with the activity expressed in
μmol p-NPP hydrolysis min-1 g-1 of fresh mass (FM). For the determination of α-
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amylase the extract was put at 70°C for 20 min. After that, a 15 minute centrifugation
was carried out in order to have the supernatant. Then, in each test tube, 0.2 mL of
the extract, 0.8 mL of buffer solution, 1 mL of starch solution, and 1 mL of I2+KI were
added. The reading was executed in a spectrophotometer at 620 nm and the results
were expressed in μg of hydrolyzed starch min-1 g-1 FM.
The experimental design used was completely randomized, with four
replications and the data related to the measured variables were subjected to the
variance analysis with subsequent polynomial regression.

3 Results and discussion
The red clover seeds exposed to different diesel oil concentrations (0, 0.1, 0.2,
and 0.3% v/v) decreased in germination percentage according to the increase in
diesel oil concentrations (Figure 1A). These results concluded that the substrate
contaminated with this oil product, in these concentrations, was sufficient to
characterize the toxic effect in the seeds reducing their germination. Additionally,
inhibitory effects on the germination may be attributed to physical limitations induced
by petroleum hydrocarbons, complex substances which form a hydrophobic layer
around the seed and probably act as a physical barrier reducing both water
absorption and oxygen transfer to the seed (ADAM; DUNCAN, 2002). This physical
impedance explains the decrease observed in the variables of the first germination
counts and germination speed index (Figure 1B and 1C).
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Figure 1 - (A) Germination test (G), (B) first germination count (FGC) and (C) germination speed index
(GSI) of red clover seeds (Trifolium pratense L.), under different diesel oil concentrations (0, 0.1, 0.2,
and 0.3% v/v). The bars represent the standard error of four replications.

Studies have reported a decrease in seed germination (SMITH et al., 2006),
and inhibition of biomass production (MERKL et al., 2004b) in the presence of
petroleum derivative compounds. Other research using different petroleum
concentrations (0,1:1, and 1:3 v/v) in Agropyron, sunflower, clover, and safflower
seeds have reported no inhibitory effect or delay in the germination rate of these
cultures (BESALATPOUR et al., 2008). However, according to the conclusions by
Adam; Duncan (2002), the diesel oil volatile fraction reduces germination. However,
the response of the seed germination is quite likely to change in the same species
and even in the same family showing a differential sensitivity to diesel fuel
contamination (BESALATPOUR et al., 2008).
The electrical conductivity in a three-hourincubation resulted in a quadratic
regression, since at 0.1% diesel oil concentration there were higher conductivity
values, characterizing higher leaching of solutes (Figure 2A). Through this result it is
possible to conclude that the lowest concentration of this compound (0.1% v/v)
caused destabilization of the cellular membranes, possibly due to the compound
acting as a type of solvent. On the other hand, in 24 hours of seed imbibition the
regression curve decreased in a linear way. However, in both incubation periods it
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was possible to check significant differences between the treatments, with a decline
in conductivity values at the highest diesel oil concentration (Figure 2B).

Figure 2 - Electrical conductivity (EC) of red clover seeds (Trifolium pratense L.), under different diesel
oil concentrations (0, 0.1, 0.2, and 0.3% v/v), after (A) three and (B) 24h of soaking. The bars
represent the standard error of four replications.

A physical barrier with a hydrophobic layer, which this oil product possibly
created around the seeds, explains the lowest release of exudates from seeds during
the highest diesel oil concentration. This fact may have hindered the release of ions
through the tegument of seeds, harming the input of water and, consequently,
delaying and reducing germination, directly descreasing growth of the aerial part and
roots, as well as the total seedling dry mass that were submitted to these diesel oil
concentrations (Figure 3).
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Figure 3 - (A) Length of aerial part (APL), (B) root (RL), and (C) seedling total dry mass (TDM) of red
clover seeds (Trifolium pretense L.), under different diesel oil concentrations (0, 0.1, 0.2, and 0.3%
v/v). The bars represent the standard error of four replications.

In studies undertaken with grassy plants, such as Panicum maximum L. and
Brachiaria bryzantha (A.Rich.) Stapf in order to remediate soil contaminated with
petroleum hydrocarbons to check their effect on the seed germination, it was noticed
that water and nutrients absorption changes when oil film covered the roots
(HERNANDEZ-VALENCIA; MAGER, 2003), leading to biomass decrease due to the
decline of transported processors. Also, these decreases in growth caused by diesel
oil may be due to reduction of cell division in the meristem root zone and cell
lengthening suppression caused by the plasticity decrease of the cell wall (SHARMA;
DUBEY, 2005). Moreover, the decline of some enzyme activities involved in the
embryo growth, such as the α-amylase enzyme activity in time zero (0 days) where
the activity of this enzyme statistically decreased in relation to the control (Figure 4A),
showing that as there is an increase in diesel oil concentrations, there is lower water
absorption and, consequently, there was a smaller starch degradation performed by
this enzyme, characterizing smaller preparation of reserves destined to embryo axis
growth.
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Figure 4 - (A) Activity of α-amylase enzyme and (B) activity of acid phosphatase in seeds (0 days) and
seedlings (10 days) of red clover seeds (Trifolium pratense L.), under different diesel oil
concentrations (0, 0.1, 0.2, and 0.3% v/v). The bars represent the standard error of four replications.

A similar response was found for the activity of the acid phosphatase enzyme
(0 days), which is present in ester hydrolysis reactions and is also involved in
keeping cell phosphate, as its activity may affect the metabolism of phosphate in
seeds (SANTOS et al., 2005). There was a decline in the activity of the acid
phosphatase enzyme in seeds with the increase of diesel oil concentration (Figure
4B). This response probably happened due to the lack of water absorption which
occurred due to the rise of an oil layer around the seed, which affected the breakage
of reserves used to form the seedling and consequent vegetation establishment. On
the other hand, there was an increase in the activity of the acid phosphatase enzyme
in all diesel oil concentrations 10 days after sowing (Figure 4B). This can be justified
by the greater need to reverse the negative effect caused by the diesel oil in seeds in
order to release energy as phosphate for the embryo growth. The same trend was
not observed in α-amylase enzyme in this period (10 DAS), in which it was not
possible to check significant differences between the treatments. The selection of
plant species is an important factor in the phytoremediation process of contaminated
areas, since to be successful this technique needs the selected species to be able to
germinate, get established and flourish in the conditions of that contaminated
environment (COUTINHO; BARBOSA, 2007). The results presented above are
particularly necessary to assess the contaminant toxic effect in the species studied,
which will be used for phytoremediation, before carrying out the experiment at field
scale.
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4 Conclusions
The physiological and biochemical changes caused by diesel oil in red clover
seeds and seedlings demonstrate that germination and early growth of this species
was harmed, showing that this species is not the most indicated for phytoremediation
of contaminated areas with this oil derivative.
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Capítulo 2

Potencial fitorremediador de Trifolium pratense L. a hidrocarbonetos de petróleo

Resumo - O estudo objetivou avaliar o crescimento, as alterações anatômicas, bem
como a resposta de enzimas antioxidantes e a capacidade de remoção de
hidrocarbonetos de petróleo, de Trifolium pratense L., submetidas à contaminação
por óleo diesel, visando à determinação de sua capacidade fitorremediadora. O
experimento foi realizado em casa de vegetação, onde o substrato utilizado foi
homogeneizado com 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 % (v/v) de óleo diesel. As sementes de T.
pratense foram semeadas e, 112 dias após a emergência (DAE), as plantas foram
submetidas às seguintes avaliações: comprimento e massa seca da parte aérea,
área foliar e comprimento e massa seca da raiz. As análises do teor de pigmentos
fotossintéticos (clorofila a, b, total e carotenoides) foram realizadas aos 56 e 112
DAE, a análise de anatomia foliar e radicular aos 30 DAE. A atividade das enzimas
antioxidantes, superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e ascorbato peroxidase
(APX) foi verificada aos 60, 90 e 120 DAE e a quantificação dos hidrocarbonetos no
substrato residual foi realizada na implantação e ao final do experimento. O
comprimento e massa seca da parte aérea, a área foliar e o comprimento e massa
seca da raiz, assim como, os teores de clorofila a, b e total apresentaram redução
significativa, a partir de 0,5 % (v/v) de óleo diesel, conforme o incremento do
contaminante, já o teor de carotenoides não apresentou diferença significativa
quando comparado ao controle. Ocorreram modificações na anatomia radicular e
foliar das plantas, sendo estas evidenciadas de forma mais intensa nas raízes. As
enzimas antioxidantes aumentaram sua atividade nos tecidos foliares e nas raízes a
atividade da CAT foi maior que as demais enzimas. Os dados referentes à
quantificação de hidrocarbonetos indicaram a remoção da maior parte deste
contaminante. Os resultados obtidos mostram que as plantas de T. pratense, além
de apresentarem seu sistema antioxidante eficiente, são capazes de remover
hidrocarbonetos do solo apresentando, portanto, capacidade de fitorremediar até 1,5
% (v/v) de óleo diesel.
Palavras chave: enzimas antioxidantes; fitorremediação; óleo diesel; trevo vermelho
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Phytoremediating potential Trifolium pratense L. of a petroleum hydrocarbons

Abstract - The study aimed to evaluate growth, the anatomical changes and the
response of antioxidant enzymes and the petroleum hydrocarbon removal capacity of
Trifolium pratense L., which were contaminated by diesel oil, aiming at determining
its phytoremediation capacity. The experiment was conducted in a greenhouse,
where the substrate used was homogenized with 0.0; 0.5; 1.0 and 1.5 % (v/v) of
diesel oil. The T. pratense seeds were sown and 112 days after emergence (DAE),
the plants were submitted to the following evaluations: length and shoot dry mass,
leaf area and length and root dry mass. The analysis of the content of photosynthetic
pigments (chlorophyll a, b, and total carotenoid) were performed at 56 and AED 112,
analysis of leaf and root anatomy at 30 AED. The activity of antioxidant enzymes,
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX) was
measured at 60, 90 and 120 DAE and the quantification of hydrocarbons in the
residual substrate was held in the deployment and the end of the experiment. The
length and dry weight of shoot, leaf area and the length and root dry mass, as well as
the contents of chlorophyll a, b and total fell significantly, from 0.5 % (v/v) oil diesel,
as the increase of the contaminant, as the carotenoid content was not significantly
different when compared to the control. Modifications in the root and leaf anatomy of
plants, which are highlighted more intensely in the roots. The antioxidant enzymes
increased their activity in the leaves and roots the CAT activity was higher than the
other enzymes. Data regarding quantitation indicated the oil removing most of these
contaminants. The results show that T. pratense plants, and present their effective
antioxidant systems are capable of removing hydrocarbons from the soil, thus
presenting fitorremediar capacity up to 1.5 % (v/v) of diesel oil.
Keywords: antioxidant enzymes; phytoremediation; diesel oil; red clover

1 Introdução
A contaminação do solo por produtos químicos orgânicos é prevalente em
países produtores de petróleo e industrializados. Entre os produtos gerados pela
indústria petrolífera, o óleo diesel, que embora seja uma das fontes de energia
dominantes e um combustível amplamente utilizado, é também reconhecido como
uma séria ameaça aos ecossistemas (JAGTAP et al., 2014). É constituido por uma
mistura

complexa

de

parafina,

alcenos cíclicos

e

compostos

aromáticos

(CHANDRAN; DAS, 2011), e geralmente, é mais tóxico para as plantas do que o
petróleo bruto, devido aos seus altos teores de hidrocarbonetos.
Sua introdução no ambiente, acidentalmente ou devido a atividades
antrópicas, causa contaminações no solo, águas superficiais e subterrâneas
(MOLITERNI et al., 2012). Nesse sentido, inúmeras técnicas vem sendo
desenvolvidas visando a remediação de áreas atingidas por este tipo de
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contaminante, entre elas, a fitorremediação, que é uma alternativa verde quando
comparada as tecnologias tradicionais de remediação (BELL et al., 2014), visto que
consiste em uma estratégia baseada na utilização de plantas para degradar,
estabilizar e/ou remover contaminantes do solo (GERHARDT et al., 2009).
No entanto, o sucesso no uso da fitorremediação depende, em parte, da
identificação da concentração de hidrocarbonetos de petróleo e do limite de
tolerância das plantas ao óleo diesel. As plantas, em solos contaminados com
produtos químicos orgânicos, podem sofrer um estresse combinado por deficiência
nutricional e toxicidade química. Sob essas condições, espécies reativas de oxigênio
(EROs), tais como o radical superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e
radical hidroxila (OH•) que, normalmente, são gerados como subprodutos do
metabolismo normal em diferentes compartimentos subcelulares, podem exceder-se,
em resposta a exposição da planta ao estresse, resultando em danos oxidativos que
poderão ser reparados e atenuados

pela ação de um complexo sistema

antioxidante (MARTÍ, 2009).
Diante disso, torna-se pertinente a busca por novas espécies de plantas, que
apresentem sistemas de defesa eficientes e sejam capazes de remover tais
contaminantes, mantendo seu desenvolvimento normal mesmo sob condições de
estresse. Nesse sentido, o trevo vermelho (Trifolium pratense L.), por ser uma das
mais importantes culturas de forrageiras de climas temperados, sendo uma planta
perene que cresce nos prados em toda a Europa e Ásia, e que foi recentemente
introduzida na América do Norte (ZIELINSKA et al., 2012), apresenta-se como uma
espécie com grande potencial a ser estudada para este fim. Além disso, a expansão
de seu cultivo na região sul do país e a ausência de estudos substanciais sobre a
relação dose-resposta e o limite de tolerância dessas plantas a contaminantes
derivados do petróleo como, por exemplo, o óleo diesel, evidenciam a importância
de estudar esta espécie, gerando expectativa quanto a sua eficiência na
descontaminação de sítios impactados.
Baseado nisso, o presente estudo objetivou avaliar o crescimento, as
alterações anatômicas, bem como a resposta de enzimas antioxidantes e a
capacidade de remoção de hidrocarbonetos de petróleo, de Trifolium pratense L.,
submetidas à contaminação por óleo diesel, visando à determinação de sua
capacidade fitorremediadora.
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2 Materiais e métodos
O experimento foi realizado em casa de vegetação do Departamento de
Botânica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no período de abril a julho de
2014. O óleo diesel utilizado foi proveniente da Refinaria de Petróleo Riograndense,
com especificação BS1800. Foram utilizados 24 vasos plásticos não perfurados de 4
L, para cada tratamento, aos quais foram adicionados substrato comercial e areia na
proporção de 1:1 e óleo diesel, nas concentrações de 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 % (v/v). Os
vasos permaneceram nessas condições durante sete dias, com homogeneização
diária para dissipação do excesso de compostos tóxicos voláteis, sendo em seguida
semeadas cinco sementes de T. pratense por vaso, que após a emergência foram
desbastadas, permanecendo três plantas por vaso, onde a partir do 21° dia
passaram a receber, semanalmente, solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1938).
As plantas permaneceram em casa de vegetação durante 120 dias para a realização
das análises que serão descritas posteriormente.
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com três
repetições (cada repetição correspondendo a um vaso) para cada tratamento. Os
dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, à comparação de
médias pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de significância e regressão polinomial,
quando significativo, utilizando o software WinStat, versão 2.0 (MACHADO;
CONCEIÇÃO, 2003). No modelo estatístico foi incluída a interação tratamentos x
períodos de avaliação para as análises das características de crescimento e teor de
pigmentos fotossintéticos. Para a atividade de enzimas antioxidantes foi realizada a
análise de contraste de polinômios ortogonais (STEEL; TORRIE, 1980).
Comprimento e massa seca da parte aérea e raízes e área foliar das plantas: As
análises foram realizadas a cada 14 dias, a partir da emergência, durante 112 dias,
totalizando oito avaliações. Os dados de comprimento foram obtidos pela média de
três plantas e os valores expressos em mm planta-1. A massa seca foi determinada
gravimetricamente após secagem em estufa a 70±1 °C até massa constante, sendo
expressa em mg planta-1. A área foliar foi obtida por medidor de área foliar da marca
Li-Cor 3000 e os resultados expressos em mm2 planta-1.
Teores de clorofila a, clorofila b, total e carotenoides: Foram determinados aos
56 e 112 dias após a emergência (DAE). A extração dos pigmentos foi realizada de
acordo com a metodologia descrita por Arnon (1949), onde aproximadamente 500
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mg de massa fresca das folhas foram maceradas em 10 mL de acetona 80% e
centrifugadas a 3000 rpm por 10 min. Após, o volume foi completado para 25 mL. A
quantificação foi realizada conforme Lichtenthaler (1987), sendo os resultados
expressos em mg de clorofila g-1 MF e mg de carotenoide g-1 MF.
Anatomia foliar e radicular: foi realizada em plantas coletadas aos 30 DAE,
utilizando-se três plantas de cada tratamento, cada uma correspondendo a uma
repetição. As amostras foliares foram constituídas de folíolos e as radiculares
coletadas a partir de 0,5 cm abaixo da inserção caule-raiz. As amostras foram
fixadas em solução Karnovsky (KARNOVSKY,1965), desidratadas em série etílica,
infiltradas em resina plástica (Leica Historesin®) e seccionadas a 5 µm de espessura
em micrótomo rotativo (ANCAP, modelo 297). As secções foram montadas em
lâminas de vidro e, posteriormente, coradas com azul de toluidina (SAKAI, 1973) e
montadas em resina sintética “Entellan” (Merck ®). As imagens foram capturadas com
câmera digital Olympus U-PMTVC, modelo 42 acoplada ao microscópio óptico
Olympus BX1.
Atividade de enzimas antioxidantes: as

coletas

para

estas

análises

foram

realizadas aos 90, 60 e 120 DAE. O extrato enzimático foi obtido a partir de 300 mg
de folhas e raízes que foram macerados em N 2 líquido com 20 % de
polivinilpolipirolidona (PVPP) e homogeneizado em 1,5 mL do tampão de extração ,
o qual continha fosfato de potássio 100 mM (pH 7,8), EDTA 0,1 mM e ácido
ascórbico 20 mM. Após centrifugação a 13.000 g por 20 minutos, a 4 °C, o
sobrenadante foi utilizado para determinação da atividade das enzimas e
quantificação das proteínas pelo método de Bradford (1976).
A atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) foi baseada na sua
capacidade

de

inibir

a

fotoredução

de

azul

de

dinitrotetrazólio

(NBT)

(GIANNOPOLITIS; RIES, 1977) no meio de reação contendo fosfato de potássio 50
mM (pH 7,8), metionina (14 mM), EDTA (0,1 mM), NBT (75 µM), e riboflavina (2
mM). As leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 560 nm, considerando
que uma unidade de SOD é a quantidade de enzima capaz de inibir em 50 % a fotoredução do NBT (BEAUCHAMP; FRIDOVICH, 1971).
A atividade da enzima catalase (CAT) foi determinada pelo método descrito
por Azevedo et al., (1998), com modificações. O decréscimo na absorbância,
durante 90 segundos foi medido em 240 nm, a 25 °C, num meio de reação contendo
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tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,0), H 2O2, 12,5 mM e 25 µL do extrato
enzimático. Os resultados foram expressos em µmol de H2O2 min-1 mg-1 de proteína.
A atividade da ascorbato peroxidase (APX) foi determinada segundo Nakano
e Asada (1981), monitorando a taxa de oxidação do ascorbato a 290 nm. O meio de
reação incubado a 28°C foi composto de tampão fosfato de potássio, 100 mM (pH
7,0), ácido ascórbico (0,5 mM), H2O2 (0,1 mM) e 25 µL do extrato enzimático. O
decréscimo na absorbância foi monitorado por um minuto e meio e os resultados
expressos em μmol ASA min-1 mg proteína-1.
Quantificação de hidrocarbonetos totais: Foi realizada a varredura completa de
hidrocarbonetos, através de cromatografia gasosa com detector de ionização de
chama (Amostrador Headspace), em amostras de solo residual, coletado após sete
dias de contaminação e ao final do experimento (120 DAE).

3 Resultados e discussão
O comprimento e massa seca da parte aérea, assim como a área foliar das
plantas de T. pratense foram influenciados significativamente pela presença do óleo
diesel, em todas as concentrações utilizadas, evidenciando tendência quadrática
(com p=0 para comprimento e área foliar e p<0,0001 para massa seca), ao longo
dos 112 DAE. As três variáveis mantiveram o crescimento e alocação de biomassa
na parte aérea durante esse período, porém, com valores menores do que os
observados nas plantas controle. No entanto, no último período avaliado (112 DAE)
o comprimento da parte aérea foi incrementado com a menor concentração (0,5 %
(v/v)), atingindo valores de até 3,91 % superiores as plantas controle. Em
contrapartida, no mesmo período com a maior concentração de óleo diesel, as três
variáveis apresentaram redução de até 23,2; 37,7 e 60,6 % para comprimento de
parte aérea, massa seca de parte aérea e área foliar, respectivamente (Figura 1A,
1B e 1C).
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Figura 1 – Comprimento (A) e massa seca (B) da parte aérea e área foliar (C) de plantas de Trifolium
pratense L. submetidas a diferentes concentrações de óleo diesel % (v/v) durante 112 dias. UFPel,
Pelotas-RS, 2014.

A mesma tendência foi observada no comprimento (p=0) e massa seca
(p<0,0001) das raízes aos 112 DAE, onde ocorreu acréscimo de 9,26 e 67,85 % na
concentração de 0,5 % (v/v) em relação ao controle, e quando a concentração foi
aumentada para 1,5 % (v/v) a redução desse parâmetro foi de 12,76 e 19,57 %,
respectivamente (Figura 2A e 2B).
Esses

resultados

demonstram

que,

embora

o

óleo

diesel

tenha

desencadeado um efeito de tratamento nas plantas, a concentração de 0,5 % (v/v)
influenciou positivamente seu crescimento, chegando a superar o controle. Esta
resposta pode estar não apenas relacionada à tentativa de superar o estresse
gerado pelo contaminante, mas também ao aproveitamento dos compostos
orgânicos

em

baixas

concentrações,

os

quais

foram

revertidos

para

o

desenvolvimento das plantas, que foram capazes de manter-se durante todo o
período analisado sem reduzir drasticamente seu crescimento.
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Figura 2 – Comprimento (A) e massa seca da raiz (B) de plantas de Trifolium pratense L. submetidas
a diferentes concentrações de óleo diesel % (v/v) durante 112 dias. UFPel, Pelotas-RS, 2014.

Inúmeros estudos têm sido realizados com intuito de estabelecer o limite de
tolerância das plantas ao contaminante a que foram expostas, já que, a capacidade
de sobrevivência na presença deste é fator determinante na escolha da espécie a
ser utilizada na fitorremediação. Algumas plantas, como as do presente estudo,
mesmo reduzindo seu crescimento, são capazes de sobreviver sob tais condições,
essa característica é suficiente para impedir a senescência das plantas,
demonstrando assim sua capacidade de tolerar este composto. Contudo, este é o
primeiro efeito a ser considerado, e ocorre, principalmente em função da toxicidade
dos hidrocarbonetos de baixo peso molecular (KIRK et al., 2005), presentes em altas
concentrações nos derivados de petróleo, cujas propriedades hidrofóbicas reduzem
o potencial das plantas em absorver a água e sais minerais do solo (LIN et al., 2008;
AFZAL et al., 2013).
Esse limite de tolerância ao contaminante pode variar até entre espécies de
um mesmo gênero, como o Trifolium repens (trevo branco), que mostrou ser mais
sensível ao óleo diesel do que o Trifolium pratense. Afzal et al., (2013) verificaram
que no trevo branco, o crescimento das raízes, após dois meses de contaminação
com óleo diesel (10.0 g kg -1, o que equivale a concentração de 1,0 % (v/v) utilizada
no presente estudo), foi gravemente prejudicado, e ao final de cinco meses ocorreu
redução no crescimento de 78 e 56 % da parte aérea e raízes, respectivamente, e
com redução significativa no teor de pigmentos fotossintéticos. No entanto, essas
plantas, não apresentaram sintomas de fitotoxicidade e alterações na eficiência
fotoquímica. Essa sensibilidade ao óleo diesel também foi observada quando plantas
de Lolium multiflorum cultivadas em solo contaminado durante 90 dias reduziram em
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37 %, 36,5 % e 36,4 % o comprimento da parte aérea, raízes e massa seca,
respectivamente (AFZAL et al., 2013).
Da mesma forma, plantas perenes, como a fabaceae Medicago sativa
apresentaram redução significativa

em sua biomassa em decorrência da

contaminação por óleo diesel. Já, Lolium perenne não mostrou qualquer
fitotoxicidade ao desenvolver-se durante cinco meses na presença do mesmo
contaminante (BARRUTIA et al., 2011).
Contudo, embora em alguns estudos o L. multiflorum tenha apresentado
sensibilidade ao óleo diesel, seu crescimento rápido e sistema radicular complexo
podem conferir vantagens sobre outras espécies, como evidenciado em vetiver
(Chrysopogon zizanioides), espécie capaz de tolerar o fenol e hidrocarbonetos de
petróleo (BRANDT et al., 2006; SINGH et al., 2008). Além disso, esta espécie se
mostrou capaz de acumular chumbo, cádmio, cobre, zinco e arsênio (SINGHAKANT
et al., 2009) e, portanto, sua versatilidade a caracteriza como uma alternativa para a
fitorremediação de diversos contaminantes.
Ressalta-se um importante aspecto a ser considerado, que é a escassez na
literatura no que tange a descrição de espécies com capacidade fitorremediadora
que não tenham sofrido redução em seus parâmetros de crescimento. Normalmente,
este é um indicativo de que o contaminante foi removido do solo e causou em maior
ou menor grau efeitos sobre o crescimento das plantas, por isso, outras análises são
utilizadas em conjunto para a determinação de seu potencial na remediação de
contaminantes.
O óleo diesel reduziu também o teor de pigmentos fotossintéticos (Clorofila a, b
e total) nas plantas de trevo vermelho, aos 56 e 112 DAE (com p=0,002 para clorofila
a e p<0,0001 para clorofila b e total). A diferença estatística foi observada a partir de
0,5 % (v/v) do contaminante, com redução desses teores conforme o incremento da
concentração do óleo diesel, quando comparado ao controle (Figura 3A, 3B e 3C).
Redução esta que foi de 33,76; 45,33; e 37,35 % respectivamente, aos 112 DAE na
maior concentração utilizada. Embora tenha ocorrido efeito de tratamento (p=0,008), o
teor de carotenoides não apresentou diferença significativa entre o controle e os
demais tratamentos, nos dois períodos analisados (Figura 3D).
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Figura 3 – Teor de clorofila a (A), b (B), total (C) e carotenoides (D) de plantas de Trifolium pratense L.
submetidas a diferentes concentrações de óleo diesel % (v/v), aos 56 e 112 dias após a emergência
(DAE). Médias seguidas por letras maiúsculas comparam tratamentos e letras minúsculas comparam
períodos de avaliação dentro de um mesmo tratamento, onde letras distintas diferem entre si pelo teste
de Tukey (p<0,05). Barras representam o erro padrão da média de quatro repetições. UFPel, PelotasRS, 2014.

Esses resultados concordam com os dados encontrados para as variáveis de
crescimento, onde a menor concentração de óleo diesel (0,5 % (v/v)), não foi
prejudicial, não diferindo estatisticamente do controle, podendo ter, inclusive, papel na
manutenção de seu desenvolvimento, em função do aproveitamento dos compostos
orgânicos disponibilizados em baixas concentrações. Os resultados e o fato de não
ter ocorrido redução no teor de carotenoides em nenhuma das concentrações
utilizadas, permite inferir que, um limite mínimo do contaminante poderia inclusive
melhorar o desenvolvimento das plantas contribuindo para a absorção dos compostos
necessários para a síntese de determinadas enzimas (WANG et al., 2011). No
entanto, concentrações mais elevadas desse composto, ao atingirem um limite crítico
para a espécie, podem inibir a síntese de clorofila prejudicando a fotossíntese e o
acúmulo de biomassa (FENG, 2006).
A redução no teor de clorofila somente a partir de 0,5 % (v/v) está relacionada
ao efeito do óleo diesel nessas concentrações. Resultado semelhante foi obtido com
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Zea mays, onde o teor de clorofila foi reduzido em plantas submetidas a diferentes
concentrações de óleo diesel (0, 2, 6, 10 e 15 g kg-1) (TANG et al., 2009). Em
contrapartida, estudos com Phalaris aquatica espécie típica de zonas úmidas
costeiras, indicaram um aumento no teor de clorofila de 22,4; 23,9 e 29,9 %, e de
clorofila total 13,1; 15,1 e 23,3 %, quando comparados com o controle,
correspondendo a 1, 5 e 10 g kg-1 de óleo diesel no solo, respectivamente (WANG et
al., 2011).
Os efeitos do óleo diesel não se resumem apenas sobre o metabolismo
normal das plantas, eles desencadeiam uma série de outras modificações, que
juntas,

determinarão

sua

capacidade

de

sobrevivência

na

presença

do

contaminante. As análises anatômicas foliares de T. pratense confirmam que a
concentração de 1,5 % (v/v) de óleo diesel exerce influência sobre o
desenvolvimento dos parênquimas paliçádico e lacunoso (Figura 4). Sob essas
condições, não é possível a distinção entre tais parênquimas, refletindo no
crescimento, área foliar e acúmulo de massa seca, como verificado nos resultados
referentes a essas características, descritos anteriormente. Além disso, a
desestruturação das células do mesofilo pode ter influenciado na formação de
pigmentos fotossintéticos e, consequentemente, na funcionalidade de mecanismos
bioquímicos dessas plantas.

Figura 4 – A-D. Folha. Secção transversal de folhas de Trifolium pratense L., aos 30 DAE. A-B.
Controle (0,0 %), C-D (1,5 %). Barras: A, B, C (100 μm); D (50 μm). UFPel, Pelotas-RS, 2014.
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Os estudos sobre a influência do óleo diesel na anatomia foliar, em espécies
de plantas cultivadas em regiões de clima temperado, são escassos. Uma
modificação anatômica semelhante à observada em T. pratense foi identificada nas
plantas arbóreas S. commersoniana e S. terebinthifolius, as quais apresentaram
redução na espessura das folhas, resultado que foi atribuído ao estágio de
maturação desta espécie (BONA et al., 2011), e que poderia também explicar tais
efeitos encontrados na espécie em estudo, analisada aos 30 DAE, já que a mesma
permaneceu 120 dias sob estas condições. No entanto, isto não explicaria os efeitos
verificados nas demais análises realizadas no final desse período.
Em outros estudos, células epidérmicas com paredes mais sinuosas e
cutícula mais espessa foram observadas em Amaranthus hybridus submetidas à
contaminação por óleo cru de petróleo. Essas alterações foram relacionadas às
condições de seca fisiológica provocada pelo contaminante (OMOSUM et al., 2008).
Por outro lado, Mimosa pilulifera não apresentou alterações estruturais nos
cotilédones e folhas quando exposta a um solo contaminado com petróleo pelo
período de cinco anos (INCKOT et al., 2008).
As plantas de T. pratense submetidas à contaminação por óleo diesel, pelo
período de 30 dias, apresentaram modificações no sistema radicular, que foram
mais evidentes nas concentrações de 1,0 e 1,5 % (v/v) de óleo diesel. Nessas
condições, houve lise das células do parênquima cortical e, portanto, maior
frequência de espaços intercelulares, fato que pode ser possivelmente relacionado à
tentativa de redução dos efeitos do déficit hídrico e do ambiente hipóxico gerado
pelos hidrocarbonetos presentes no substrato de cultivo (Figura 5).
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Figura 5 – A-D. Raiz. Secção tranversal de raízes de Trifolium pratense L., aos 30 DAE. A. Controle
(0,0 %), B (1,0 %), C-D (1,5 %), as setas evidenciando o rompimento de células e espaços
intercelulares. Barras: A, B, C (100 μm); D (50 μm). UFPel, Pelotas-RS, 2014.

No presente estudo as plantas de T. pratense não apresentaram modificações
perceptíveis nos elementos condutores de seiva. Essas modificações, no entanto,
são comuns em resposta ao estresse gerado pelo óleo diesel, e normalmente estão
relacionadas a alterações no cilindro vascular das plantas. Contudo, foi observado
aumento no diâmetro do cilindro vascular em espécies como Glycine max, Zea mays
e Pisum sativum, cultivadas sob contaminação por hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos e fluoranteno (MAKBUL et al., 2011; KUMMEROVÁ et al., 2013), além de
Sebastiania commersoniana e Schinus terebinthifolius (BONA et al., 2011).
Cabe ressaltar que, a desestruturação celular resultante da contaminação do
óleo diesel indica possíveis prejuízos à condução de elementos essenciais ao
desenvolvimento das plantas de T. pratense. O aumento nos espaços intercelulares
pode ser um indicativo da necessidade de aeração requerida pelas raízes
submetidas a essa condição, como observado em Chromolaena odorata e

41

Amaranthus hybridus, onde o óleo diesel ocasionou deformação celular nas
camadas corticais (OMOSUN et al., 2008).
Embora muitos contaminantes possam ocasionar alterações morfofisiológicas
nas plantas, estas são capazes de responder e se adaptar a uma variedade de
estresses. Esta habilidade pode estar relacionada à atuação do seu sistema
antioxidante, o qual tem como função manter o equilíbrio entre a formação e a
remoção de EROs, o que dependerá da cooperação entre as enzimas que fazem
parte deste sistema, sendo considerado um fator fundamental para determinar a
resistência das plantas ao estresse ambiental ao qual estão submetidas (SHI-SENG,
2007).
As plantas de T. pratense, sob a influência do óleo diesel, apresentaram
modificações na atividade das enzimas antioxidantes. A atividade da SOD, na parte
aérea das plantas, aumentou linearmente (p<0,0001), com o incremento das
concentrações de óleo diesel, em comparação ao controle (Figura 6A). As diferentes
concentrações do derivado de petróleo também elevaram significativamente a
atividade da enzima APX, nos tecidos foliares, (P<0,0001), quando comparado ao
controle, chegando a 170 % na maior concentração, aos 120 DAE (Figura 6B). Para
a atividade da CAT, não foi verificado efeito de tratamento (p=0,09), apresentando
um leve aumento na sua atividade de 19 % na concentração mais elevada (1,5 %
(v/v)), aos 120 DAE (Figura 6C).
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Figura 6 – Atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD), ascorbato peroxidase (APX) e
catalase (CAT), da parte aérea (A; B; C), de plantas Trifolium pratense L., aos 60, 90 e 120 dias após
a emergência (DAE) em função das diferentes concentrações de óleo diesel (% v/v). Barras
representam o erro padrão da média das repetições. UFPel, Pelotas-RS, 2014.

Nas raízes, a atividade da SOD teve um decréscimo linear de 58 %, quando
comparado ao controle, ao final do experimento (p<0,0001) quando expostas à
concentração mais elevada do contaminante (Figura 7A). A atividade da APX sofreu
um decréscimo contínuo (P<0,0001) na sua atividade, sendo que a maior redução foi
evidenciada na concentração mais elevada do óleo diesel, aos 90 DAE (66 %)
(Figura 7B). Já para a atividade da CAT houve tendência quadrática (p=0,0004),
evidenciando acréscimo significativo de 150 % quando expostas a 1,5 % (v/v) de
óleo diesel (Figura 7C).

43

35,0

30,0

30,0
APX
(µmol ASA min-1 mg-1 Prot.)

SOD (U mg-1 Prot.)

A
35,0

25,0
20,0

15,0
10,0

25,0

20,0
15,0

10,0
5,0

5,0
0,0
0,0%

B

0,5%

1,0%

1,5%

0,0
0,0%

1,0%

1,5%

C

2,0

CAT
(µmol H 2O2 min-1 mg-1 Prot.)

0,5%

Concentração de óleo diesel (% v/v)

Concentração de óleo diesel (% v/v)

1,6

1,2

0,8

0,4

0,0
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Concentração de óleo diesel (% v/v)

Figura 7 – Atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD), ascorbato peroxidase (APX) e
catalase (CAT), das raízes (A; B; C), de plantas Trifolium pratense L., aos 60, 90 e 120 dias após a
emergência (DAE) em função das diferentes concentrações de óleo diesel (% v/v). Barras
representam o erro padrão da média das repetições. UFPel, Pelotas-RS, 2014.

A SOD é uma das principais enzimas responsáveis pela proteção aos danos
oxidativos, sendo caracterizada como uma metaloenzima e que catalisa o processo
de dismutação do ânion superóxido (O2•-) em oxigênio (O2) e peróxido de hidrogênio
(H2O2), (LEARMAN et al., 2011). Por outro lado, utilizando ascorbato como doador
de elétrons, a enzima APX reduz H 2O2 em H2O. A formação de EROs pode ser
então, controlada pela combinação de reações de dismutação realizadas pela SOD,
APX e CAT (TANG et al., 2006).
A baixa atividade da SOD e APX, observada nas raízes pode estar
relacionada à menor expressão destas enzimas (POSMYK et al., 2009), o que
possivelmente está associado ao efeito gerado pela exposição as elevadas
concentrações do contaminante.

Por outro lado, a manutenção das condições de

estresse pelo aumento nas concentrações de óleo diesel, promoveu o aumento da
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atividade da CAT, mais evidente a partir da concentração de 1 % (v/v). Embora esta
enzima esteja envolvida na transdução de sinal em que o H2O2, atua como
mensageiro, este aumento de atividade pode estar relacionado à tentativa de
manutenção do sistema antioxidante das plantas na presença do óleo diesel.
Diferente do que ocorreu nas raízes, a atividade da SOD, CAT e APX nos
tecidos foliares manteve o padrão de resposta que é esperado em situações de
estresse, com o aumento de suas atividades, promovendo desta forma, o equilíbrio
entre a produção e a eliminação de EROs, evitando maiores danos oxidativos. Esse
aumento na atividade das enzimas foi fundamental, tendo em vista que quando o
acúmulo de EROs excede a capacidade dos sistemas antioxidantes das plantas,
ocasionam efeitos fisiológicos irreversíveis.
O nível de APX pode ser alterado por tensões ambientais, de modo que a
atividade desta enzima tem sido usada como biomarcador não específico de
poluição ambiental (MARTÍN et al., 2009). O aumento dos níveis de APX, também
pode estar envolvido na desintoxicação de fenol, outro composto aromático presente
em derivados de petróleo. A atividade desta enzima em raízes de Medicago sativa
aumentou significativamente na presença de 100 mg L-1 de fenol em cultivo
hidropônico, enquanto este parâmetro e a sua capacidade de remoção foram
negativamente afetados quando as plantas foram expostas à 500 mg L-1 (FLOCCO
et al., 2002).
Em estudos com plantas de Zea mayz submetidas a diferentes concentrações
de óleo diesel (0, 2, 6, 10 e 15 g kg-1), a atividade da SOD e CAT nas menores
concentrações, foi maior, enquanto a atividade da APX foi relativamente baixa. No
entanto, em alta concentração do contaminante, a atividade da SOD e CAT foram
inferiores, e APX maior, o que pode ser atribuído à ativação da APX pelo estresse
imposto, e inibição das demais enzimas. Fato semelhante foi observado no presente
estudo, onde aos 60 DAE a atividade da APX foi significativamente maior que as
demais, na maior concentração do contaminante. Assim, os resultados referentes à
maior atividade da APX e CAT, foram atribuídos a sua capacidade de perceber os
efeitos do estresse oxidativo, uma vez que ambas atuam sobre H 2O2 convertendo-o
em água e oxigênio (TANG et al., 2009). Em estudos realizados com fenantreno, um
hidrocarboneto policíclico aromático (HPA), verificou-se aumento na atividade da
SOD, APX e CAT em tecidos foliares de plantas de Arabdopsis thaliana, semelhante
ao ocorrido neste estudo.
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Existem evidências de que os HPAs, presentes em derivados de petróleo
podem induzir ao estresse oxidativo em plantas superiores. No entanto, ainda
permanece a questão se os HPAs induzem o acúmulo de H2O2 por ação da NADPHoxidase, pela inibição da fixação de CO2 no ciclo de Calvin, ou por meios químicos,
subprodutos do metabolismo dos HPAs, ou ainda por outros mecanismos não
identificados. Na verdade, essa questão é interessante no sentido de que, ao longo
da evolução, os HPAs produzidos por incêndios florestais em grande escala
induziam pressões seletivas sobre as plantas. No entanto, é necessário executar
estudos a nível molecular, de modo a identificar os mecanismos de ação e resposta
a esse estresse (LIU et al., 2009).
A atividade das enzimas antioxidantes (SOD, CAT e APX), demonstrou
eficiência para reparar os danos oxidativos gerados pelo óleo diesel que poderiam
ter sido irreversíveis. As plantas de T. pratense, foram capazes de manter-se
durante todo o período avaliado e a influência do contaminante restringiu-se a
redução de parâmetros de crescimento, assim como, danos estruturais ocorridos em
função do incremento do contaminante, sendo responsáveis direta ou indiretamente
pela redução nos níveis de clorofila nas concentrações mais elevadas. Sob esse
aspecto, presume-se que a fotossíntese declinaria como resposta protetora,
limitando a produção de EROs nos cloroplastos. Assim, os efeitos do óleo diesel
sobre esse sistema são determinantes sendo, portanto, um importante indicativo da
capacidade de manutenção do metabolismo das plantas que serão utilizadas para
fins de fitorremediação.
A capacidade de uma planta resistir aos efeitos do estresse gerado por um
contaminante não é suficiente para determinar sua eficiência na fitorremediação.
Entretanto, quando se verifica a remoção efetiva dos contaminantes do substrato de
cultivo, pode-se sim inferir decisivamente sobre tal potencial. Em vista disso, a
análise e quantificação de hidrocarbonetos presentes no substrato residual, após
120 dias, mostrou claramente a influência no que diz respeito à remoção destes
contaminantes pelas plantas de T. pratense (Tabela 1).
Dos 21 hidrocarbonetos detectados no óleo diesel, a maioria foi identificada
no substrato apenas aos sete dias após a contaminação com 0,5; 1,0; e 1,5 % (v/v)
de óleo diesel (controle) e sem a presença de plantas.
Para os compostos acetato de butila (C6H12O2), acetato de etila (C4H8O2),
hexadecano (C16), e hidrocarbonetos de cadeia longa, como o nonacosano (C29) e
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triacontano (C30) verificados em grande quantidade no óleo diesel, a redução foi de
100 %, com ou sem o cultivo T. pratense (CC, SC), o que pode estar relacionado ao
alto nível de volatilidade desses compostos.
Em relação aos hidrocarbonetos de cadeia curta, o dodecano (C12),
altamente verificado no óleo diesel e no substrato contaminado, foi reduzido em
99,91 % em substrato CC, quando comparado ao SC na concentração de 1,0 % (v/v)
de óleo diesel, já na maior concentração do contaminante, essa redução foi de 99,97
%. O hidrocarboneto octano (C8) em 1 % (v/v) de óleo diesel (CC) foi removido em
99,76 %. Esse mesmo composto, no substrato com a maior contaminação, foi
totalmente removido, quando cultivado (CC). O eicosano (C20) detectado em 1,5 %
(v/v) SC, foi totalmente removido após cultivo.
Em se tratando de hidrocarbonetos de grande toxidez, o etilbenzeno (C8H10)
o p-xileno (C8H10) e o tolueno (C7H8) foram totalmente removidos, o que pode ser
verificado pela sua identificação apenas no controle, ou seja, no substrato submetido
às diferentes concentrações de óleo diesel e sem cultivo.
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Tabela 1 - Concentração residual em partes por milhão [ppm] de hidrocarbonetos em substrato
contaminado com diferentes concentrações de óleo diesel, após 120 dias, com cultivo (CC) e sem
cultivo (SC) de trevo vermelho (Trifolium pratense L.).

7 dias

120 dias

Controle*
Componente

0,5 %

1,0 %

1,5 %

Óleo diesel
0,0 %

0,5 %

1%

1,5 %

CC

SC

CC

SC

CC

SC

Acetato de butila (C6H12O2)

134,167

0,000

0,534

1,680

4,466

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,090

Acetato de etila (C4H8O2)

895,030

0,000

0,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Benzeno (C6H6)

4,002

0,007

0,051

0,217

3,360

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,034

Decano (C10)

3,123

1,232

0,412

0,000

0,000

0,009

0,000

0,002

0,000

0,000

0,000

Dodecano (C12)

2812,004

0,000

91,794

101,903

170,470

0,000

0,000

0,001

1,187

0,007

25,433

Eicosano (C20)

100,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,126

0,000

0,000

0,000

0,884

9,410

0,002

0,118

0,109

0,394

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,063

Heptano (C7)

1,220

0,115

0,779

0,353

0,000

0,000

0,245

0,000

0,947

0,000

0,257

Hexacosano (C26)

21,165

0,000

0,000

0,483

0,469

0,000

0,011

0,000

0,000

0,000

0,000

Hexadecano (C16)

2485,094

8,986

22,796

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,004

0,000

Hexano (C6)

0,120

0,037

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nonacosano (C29)

21,292

0,000

0,134

2,182

6,881

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nonadecano (C19)

76,401

0,566

0,341

0,000

0,000

0,000

0,370

0,000

0,861

0,000

0,164

Nonano (C9)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,003

0,000

0,041

0,000

0,016

0,000

Octadecano (C18)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,897

0,000

0,000

Etilbenzeno (C8H10)

Octano (C8)

245,828

1,257

3,975

3,034

9,933

0,000

2,804

0,003

1,296

0,000

1,644

Pentadecano (C15)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,003

0,000

0,000

0,000

p-xileno (C8H10)

28,954

0,000

0,037

0,083

0,927

0,000

0,003

0,000

0,011

0,000

0,071

Tolueno (C7H8)

7,074

0,000

0,152

0,878

1,507

0,000

0,000

0,000

0,048

0,000

0,002

Triacontano (C30)

37,915

0,000

0,000

1,805

3,179

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tricosano (C23)

1,124

0,912

0,701

0,566

0,049

0,000

0,975

0,014

1,609

0,000

0,000

6883,924

13,114

122,078

113,293

201,635

0,012

5,534

0,064

9,856

0,027

28,642

Total [ppm]

*Substrato contaminado com diferentes concentrações de óleo diesel e mantido sob condições ambientais
durante 7 dias para dissipação do excesso de compostos voláteis antes da semeadura.

A identificação e quantificação dos hidrocarbonetos presentes no substrato de
cultivo indicou que as plantas de trevo vermelho tiveram papel determinante na
remoção desses compostos. Sabe-se que os hidrocarbonetos de alto peso
molecular, presentes no óleo diesel, ficam adsorvidos preferencialmente na matéria
orgânica do solo (JONER; LEYVAL, 2001). Como o substrato de cultivo utilizado no
experimento, era composto também por areia, sendo esta, caracterizada por não
conter matéria orgânica, pode-se afirmar que os hidrocarbonetos que não
volatilizaram estavam provavelmente bio-disponíveis. Assim, a mobilização e/ou
absorção destes compostos, que permaneceram no substrato de cultivo, são os
responsáveis pelos efeitos fisiológicos observados nas plantas.
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É importante salientar que, os compostos voláteis, de baixo peso molecular e
de mais fácil degradação ou volatilização desaparecem em áreas contaminadas há
muito tempo, e somente os fortemente adsorvidos à matéria orgânica do solo e,
portanto, com baixa biodisponibilidade devem estar presentes, permitindo prever
toxicidade mais baixa, particularmente nas fases iniciais de desenvolvimento da
planta. Neste estudo, a maior disponibilidade desses compostos no substrato de
cultivo, pode ter conferido um nível maior de toxidez as plantas, pressupondo um
limite de tolerância maior do que ocorreria em condições naturais.
Alguns desses compostos são particularmente importantes, devido ao seu
nível de persistência no meio ambiente. Os BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e
xileno), presentes no óleo diesel, merecem especial atenção por representarem uma
das frações mais tóxicas do óleo diesel (El-NAAS et al., 2014). Neste estudo, esses
compostos permaneceram no substrato contaminado até o final do experimento, no
entanto, o T. pratense foi capaz de removê-los, o que já o definiria como uma
espécie fitorremediadora.
Espécies de um mesmo gênero podem responder diferentemente a esse tipo
de contaminação, como é o caso do Trifolium repens (trevo branco), que apresentou
alta sensibilidade a este contaminante, com redução significativa em parâmetros
como germinação e crescimento da parte aérea e das raízes, quando comparado a
poacea Lolium perene. Esta, no entanto, provou ser altamente tolerante ao óleo
diesel, apresentando, em seu substrato de cultivo contaminado, redução progressiva
na concentração total de n-alcanos. Além disso, a quantificação dos hidrocarbonetos
indicou redução de 80 a 100 % em alcanos de cadeia curta (n-C12 ao n-C14) e
cadeia longa (n-C28 a n-C30) (BARRUTIA, 2011).
Segundo Martí et al., (2009), essa redução dos hidrocarbonetos no substrato
cultivado após a contaminação está relacionada ao fato de, os contaminantes
orgânicos serem estabilizados dentro de uma matriz do solo, absorvido pelas plantas
e transformados ou armazenados numa forma não-fitotóxica. Os resultados
encontrados nas plantas de T. pratense, concordam com dados verificados em
Medicago sativa que foi capaz de fitorremediar ou tolerar compostos aromáticos,
como fenol, benzeno e HPAs (MARTÍ et al., 2009).
Assim como o T. pratense, é importante destacar algumas plantas que tem
sido identificadas por remediar solos contaminados com compostos orgânicos.
Mirabilis jalapa, reduziu até 63,2 % a contaminação por hidrocarbonetos totais de
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petróleo (HTPs), quando cultivada por 127 dias (PENG et al., 2009). Já, Carex
stricta, Pannicum virgatum e Tripsacum dactyloides, reduziram significativamente os
HTPs em 70 % após um ano de crescimento (EULISS et al., 2008).
Um importante aspecto a ser considerado nas plantas com potencial
fitorremediador é a eficiência da degradação das diferentes frações de alcanos
presentes em sedimentos contaminados por HTPs, principalmente os mais
recalcitrantes das frações (C16-23), (C23-34) e (C34-40) (HUANG et al., 2005). Os
resultados obtidos mostram que as plantas de trevo vermelho foram eficientes na
remoção dessas frações, como por exemplo, o nonacosano (C29) e triacontano
(C30), considerando que são compostos altamente recalcitrantes. Esses resultados
corroboram com os dados encontrados para a Avicennia schaueriana que se
mostrou eficaz na remoção de todas as frações de compostos orgânicos avaliados
(C16-23), (C23-34) e (C34-40), no entanto, com maior eficiência a partir de C24,
depois de 90 dias sob contaminação por resíduos de óleo parafínico (MOREIRA et
al., 2013).
4 Conclusões
Os efeitos gerados pela contaminação por óleo diesel não comprometem
significativamente o desenvolvimento das plantas de T. pratense, sendo esta
espécie eficiente na remediação de compostos derivados de petróleo do solo.
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Capítulo 3

Efeito do óleo diesel sobre a viabilidade e vigor de sementes, crescimento
inicial e teor de pigmentos fotossintéticos de
Vigna unguiculata L.

Resumo – O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do óleo diesel sobre a
viabilidade e vigor das sementes e plântulas de Vigna unguiculata L., bem como sua
influência sobre o crescimento inicial e teor de pigmentos fotossintéticos, com a
finalidade de determinar o seu potencial fitorremediador. O experimento foi
conduzido no laboratório de Fisiologia de Sementes e em casa de vegetação do
Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Sementes
de feijão miúdo foram submetidas às concentrações de 0,0; 0,1; 0,2 e 0,3 % (v/v) de
óleo diesel e os seguintes testes foram realizados: germinação (G%), primeira
contagem da germinação (PCG%), índice de velocidade de germinação (IVG),
comprimento da parte aérea e raízes (CPA e CR), massa seca da parte aérea e
raízes (MSPA e MSR), condutividade elétrica (CE), emergência de plântulas (E%),
índice de velocidade de emergência (IVE), área foliar (AF) e teor de pigmentos
fotossintéticos. Os resultados da germinação, primeira contagem da germinação,
índice de velocidade de germinação e emergência de plântulas mostraram que o
óleo diesel foi prejudicial na concentração de 0,3 % (v/v), já a velocidade de
reorganização das membranas celulares (CE) foi menor conforme o incremento das
concentrações do contaminante. O índice de velocidade de emergência não foi
afetado pelos diferentes tratamentos. O crescimento inicial das plântulas em casa de
vegetação foi reduzido em 0,1 e 0,2 % (v/v) para em seguida ser novamente
retomado na presença de 0,3 % (v/v) óleo diesel. Não foram verificadas alterações
no teor de pigmentos fotossintéticos em resposta as diferentes concentrações do
contaminante. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o feijão miúdo é
capaz de reverter o efeito fitotóxico do óleo diesel, podendo ser indicado para a
descontaminação dos solos contaminados com este derivado de petróleo.
Palavras chave: feijão miúdo; qualidade fisiológica; clorofila; hidrocarbonetos de
petróleo
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Effect of diesel on the feasibility and seed vigor, initial growth and content of
dye photosynthetic Vigna unguiculata L.

Abstract – The objective of this study was to evaluate the diesel oil effects on
viability and vigor of seeds and seedlings of Vigna unguiculata L. and its influence on
the initial growth and photosynthetic pigments content, in order to determine their
phytoremediation potential. The experiment was conducted at the Seed Physiology
laboratory and greenhouse of the Department of Botany, Federal University of
Pelotas (UFPel). Cowpea seeds were treated with concentrations of 0.0, 0.1; 0.2 and
0.3% (v/v) of diesel oil and the following tests: germination (G%), first count of
germination (FCG%), germination speed index (GSI), part length air and roots (APL
and RL), dry weight of shoots and roots (APDM and RDM), electrical conductivity
(EC), seedling emergence (E%), emergency speed index (ESI), leaf area (LA) and
content of photosynthetic pigments. The results of germination, first count,
germination speed index and seedling emergence showed that the diesel oil was
detrimental to the concentration of 0.3 % (v / v), since the speed of reorganization of
cell membranes (EC) the increase was less as the dopant concentration. The
emergency speed index was not affected by treatments. The initial growth of
seedlings in the greenhouse was reduced by 0.1 and 0.2 % (v/v) to then be taken up
again in the presence of 0.3 % (v/v) diesel. No changes were observed in the
photosynthetic pigment content in response to different contaminant concentrations.
Based on the results obtained, it is concluded that the cowpea is able to reverse the
phytotoxic effect of diesel fuel, which may be suitable for soil decontamination
containing this oil product.
Keywords: cowpea; physiological quality; chlorophyll; petroleum hydrocarbons

1 Introdução
A contaminação de solos com compostos orgânicos tóxicos é uma crescente
preocupação ambiental. Acidentes causados por vazamentos de petróleo e seus
derivados ocasionam danos ambientais severos sobre uma grande variedade de
recursos naturais. A gravidade destes efeitos depende da época do ano, do volume
de descarga, tipo e local onde este ocorre e, especialmente, das condições do meio
ambiente no momento da ocorrência (MOREIRA et al., 2011).
Hidrocarbonetos de petróleo, presentes em grande quantidade em derivados
como o óleo diesel, representam um dos mais comuns poluentes orgânicos
persistentes no meio ambiente, sendo considerado uma fonte de poluição orgânica
que pode representar desafios para projetos de remediação, isto porque
compreende centenas de compostos tóxicos, impondo com isso uma grande
ameaça para o meio ambiente e os seres humanos (AL-BALDAWI et al., 2014).
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As principais fontes de contaminação em solos e sedimentos incluem os
diferentes setores da indústria do petróleo, tais como extração, refino e consumo.
Além disso, a maior parte dos reservatórios e refinarias de petróleo no Brasil estão
localizados

em

áreas

com

atividades

agrícolas

e

zonas

urbanas.

Consequentemente, a recuperação de solos impactados pela produção e transporte
de petróleo não é apenas de importância ambiental, mas também para a
preservação da produtividade agrícola (SOLEIMANI et al., 2010).
Inúmeros métodos têm sido utilizados para a remediação de solos
contaminados com esses compostos, mas a maioria deles são caros e difíceis de
obter os melhores resultados (LIU et al., 2010 a, b). Nesse contexto, a
fitorremediação surge como uma alternativa, sendo considerada uma tecnologia
verde que utiliza plantas para este fim (LIU et al., 2014). Caracteriza-se por ser
socialmente aceitável, uma vez que pode ser rentável e viável por proporcionar uma
opção de gestão natural (DONI et al., 2012 a; GLICK, 2010). Adicionalmente, a
fitorremediação tem o potencial de transformar sedimentos levemente poluídos em
uma matriz com as características que se aproximam das condições naturais
(BIANCHI et al., 2011, 2010 a).
A eficácia da fitorremediação do solo abrange muitas classes de substâncias
poluentes, tais como os hidrocarbonetos de petróleo, pesticidas, solventes clorados
e metais pesados (DONI et al., 2012 b; GERHARDT et al., 2009; MACCI et al., 2012;
PADMAVATHIAMMA; LI, 2007; VAMERALI et al., 2010). Diversos estudos de
laboratório e de campo demonstram que esta técnica é considerada eficaz para
solos contaminados com petróleo e seus derivados (NEWMAN; REYNOLDS, 2004;
EULISS et al., 2008; GERHARDT et al., 2009; PHILLIPS et al., 2009).
Atualmente, os estudos estão concentrados no conhecimento dos efeitos
gerados por essa contaminação, em especial, sobre as espécies de plantas
cultivadas em área suscetíveis e na busca por novas espécies de plantas capazes
de fitorremediar esses contaminantes. Entre essas espécies, destaca-se o feijão
miúdo, o qual tem crescido em importância em regiões de clima temperado.
Na região da planície costeira do Rio Grande do Sul, essa cultura adaptou-se
plenamente aos sistemas de produção utilizados, principalmente em áreas da
agricultura familiar, que utilizam sistemas de base ecológica. Além de ser utilizada
como recuperadora de solos, pode ser explorada como forragem verde e produção
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de grãos para alimentação de animais. Entretanto, ao contrário do nordeste
brasileiro, não é utilizada na alimentação humana (BEVILAQUA et al., 2007).
Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do óleo diesel sobre a
viabilidade e vigor das sementes e plântulas de Vigna unguiculata L., bem como sua
influência sobre o crescimento inicial e teor de pigmentos fotossintéticos, com a
finalidade de determinar o seu potencial fitorremediador.
2 Material e métodos
O estudo foi realizado no Laboratório de Fisiologia de Sementes e em casa de
vegetação do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel). Sementes de Vigna unguiculata L., cultivar Amendoim, foram submetidas
aos testes de viabilidade e vigor, conforme descritos abaixo, utilizando delineamento
experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os dados relativos às
variáveis mensuradas foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (MACHADO; CONCEIÇÃO,
2003).
Teste de germinação (G): realizado de acordo com as Regras para Análise de
Sementes (RAS) (BRASIL, 2009), onde foram utilizadas 200 sementes (quatro sub
amostras de 50 sementes) para cada repetição, utilizando-se como substrato papel
especial para germinação (germitest ®), previamente umedecidos com diferentes
concentrações de óleo diesel (0,0; 0,1; 0,2 e 0,3 % v/v) e após semeadura mantido
em germinador na temperatura de 25° C por oito dias. Os resultados foram
expressos em porcentagem de germinação.
Primeira contagem de germinação (PCG): realizada juntamente com o teste de
germinação onde a primeira contagem para o feijão miúdo foi realizada cinco dias
após a semeadura (DAS). Os resultados foram expressos em porcentagem de
plântulas normais (BRASIL, 2009).
Índice de velocidade de germinação (IVG): realizado juntamente com o teste de
germinação e determinado através de contagens diárias, após protrusão da radícula.
O resultado foi calculado de acordo com Maguire (1962), utilizando a seguinte
fórmula: IVG = G1/N1 + G2/N2 + ... + Gn/Nn, onde: G1, G2, Gn referem-se ao
número de sementes com emissão da raiz primária, computadas na primeira
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contagem, na segunda e última contagem. N1, N2, Nn = número de dias de
semeadura a primeira, segunda e última contagem.
Condutividade elétrica (CE): foram utilizadas quatro subamostras de 25 sementes
para cada repetição. As sementes foram pesadas e embebidas por uma hora em
óleo diesel e, após, lavadas com água destilada sendo em seguida, colocadas em
béquer com 80 mL de água deionizada e mantidas em germinador com temperatura
constante de 25 ºC. Após os períodos de três e 24 h os recipientes foram retirados
do germinador e imediatamente foram realizadas as leituras em condutivímetro de
bancada Digimed CD-21. Para a obtenção do valor da condutividade elétrica da
solução contendo as sementes foi subtraído o valor da condutividade obtida no
condutivímetro do valor da leitura da água, dividindo-se o valor obtido pela massa
das 25 sementes, sendo os resultados expressos em μScm -1g-1 de sementes
(VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999).
Emergência das plântulas em casa de vegetação (ECV): foram utilizadas
bandejas plásticas de 20 L, nas quais foram adicionadas substrato comercial e areia
na proporção de 1:1 e óleo diesel nas concentrações de 0,0; 0,1; 0,2 e 0,3 % (v/v)
permanecendo nessas condições durante sete dias, realizando-se homogeneização
diária, para dissipação dos compostos tóxicos voláteis, e posterior semeadura.
Foram utilizadas 200 sementes, com quatro subamostras de 50 sementes para cada
repetição. Ao final dos 21 DAS foi realizada a contagem final do número de plântulas
emergidas e os resultados expressos em porcentagem (POPINIGIS, 1985).
Índice de velocidade de emergência das plântulas (IVE): realizado conjuntamente
com o teste de emergência em casa de vegetação. Contagens diárias foram
efetuadas a partir da emergência da primeira plântula até que o número de plântulas
emersas se tornasse constante, os resultados foram obtidos pela média dos índices
das repetições.
Comprimento da parte aérea e das raízes: foi obtido pela média de 40 plântulas
de cada tratamento, ao final do teste de germinação e emergência em casa de
vegetação e os resultados expressos em mm plântula -1.
Massa seca da parte aérea e das raízes das plântulas: obtida ao final do teste de
germinação e emergência em casa de vegetação, pela média de 40 plântulas. A
determinação da massa seca das plântulas foi obtida gravimetricamente após
secagem do material vegetal em estufa a 70 ± 1°C até massa constante e os
resultados expressos em mg plântula-1.
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Área foliar: determinada ao final dos 21 dias após a instalação do teste de
emergência, em medidor de área foliar da marca Li-Cor 3000 e os resultados foram
expressos em mm2 plântula-1.
Teores de clorofila total, clorofila a, clorofila b e carotenoides: A extração dos
pigmentos foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Arnon (1949),
onde aproximadamente 500 mg de massa fresca das folhas obtidas ao final do teste
de ECV foram macerada em 10 mL de acetona 80 % e centrifugados a 3000 rpm por
10 min. Após, o volume foi completado para 25 mL. A quantificação foi realizada
conforme Lichtenthaler (1987), sendo os resultados expressos em mg de clorofila g -1
MF e mg de carotenoide g-1 MF.
3 Resultados e discussão
Os resultados obtidos nos testes de germinação e primeira contagem de
germinação apresentaram um decréscimo significativo de 11 %, apenas na maior
concentração de óleo diesel utilizada (0,3 % (v/v)) (Figura 1A e 1B). O índice de
velocidade de germinação foi maior na concentração de 0,1 % do contaminante,
com incremento de 12 %, quando comparado ao controle (Figura 1C), sendo
gradativamente reduzido nas maiores concentrações.
Esses resultados corroboram com estudos realizados por Achuba, (2006), na
mesma espécie, onde um decréscimo na germinação, como o observado na maior
concentração no presente estudo (0,3 % (v/v)), foi atribuído a formação de uma
barreira física ao redor da semente, obstruindo a entrada de oxigênio e água para o
embrião, como também foi verificado em estudos realizados por Tonel et al., (2013)
em sementes de trevo vermelho (Trifolium pratense L.), onde os autores sugerem
que estes efeitos também podem ter influenciado negativamente a atividade de
enzimas hidrolíticas que estão envolvidas na mobilização de reservas para o
crescimento do embrião.
É importante ressaltar que não foi verificado efeito negativo do óleo diesel nas
concentrações de 0,1 e 0,2 % (v/v), demonstrando que o conteúdo de
hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP) presentes nestas concentrações, não
foram considerados tóxicos para a espécie. No entanto, foi constatado efeito nocivo
de HTP sobre a germinação de Festuca arundinacea (HUANG et al., 2005) e Zea
mays (MENDEZ-NATERA et al., 2004).
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A germinação é um estágio importante do desenvolvimento das plantas,
sendo considerado particularmente sensível aos contaminantes (BANKS; SCHULTZ,
2005). Portanto, a avaliação de toxicidade dessas substâncias, desde a semeadura,
pode servir como uma ferramenta para avaliar a tolerância das plantas a diversos
tipos de estresses (AGAMUTHU et al., 2010).
No presente estudo, a condutividade elétrica (CE) sofreu redução significativa
com o incremento da concentração do contaminante (Figura 1D), alcançando
redução de 27 % na maior concentração, após 24 h de incubação.
A CE trata-se de um teste bioquímico de vigor aplicável em sementes de
várias espécies, que se destaca pela sua rapidez e facilidade de execução, sendo
considerado como padronizado para sementes de ervilha, soja e feijão (ISTA, 2011).
Em situações normais de avaliação de vigor de sementes, tais resultados seriam
bons indicativos, pois sementes menos vigorosas apresentam maior dificuldade no
restabelecimento da integridade das membranas celulares durante a hidratação, e
consequentemente, liberam maiores quantidades de solutos citoplasmáticos para o
meio líquido (MARCOS FILHO, 2005). No entanto, nesta pesquisa, o decréscimo
nos valores de CE pode ter ocorrido devido à formação de uma camada hidrofóbica
em torno das sementes, a qual impediu a liberação de lixiviados para o meio,
reduzindo a absorção de água e consequente ativação dos processos metabólicos
envolvidos na germinação das sementes, como evidenciado anteriormente.
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Figura 1 – Germinação (A), primeira contagem da germinação (B), índice de velocidade de
germinação (C) e condutividade elétrica (D) de sementes de Vigna unguiculata L. submetidas a
diferentes concentrações de óleo diesel % (v/v). UFPel, Pelotas-RS, 2014.

O óleo diesel, em todas as concentrações utilizadas, não ocasionou redução
no comprimento da parte aérea, das raízes e na massa seca da parte aérea das
plântulas (Figura 2A, 2B e 2C). Seu efeito foi significativo apenas na massa seca
das raízes onde, na concentração de 0,1 % (v/v) ocorreu um acréscimo de 29,9 %,
quando comparado ao controle (Figura 2D), concordando com os dados obtidos no
IVG para esta mesma concentração (Figura 1C).
Estudos anteriores têm demonstrado que hidrocarbonetos de petróleo, em
baixas concentrações, estimulam o crescimento de plântulas de Spartina alterniflora
(LIN et al., 2002) e de Cenchrus ciliaris (REYNOSO-CUEVAS et al., 2008).
No entanto, sementes de trevo vermelho (Trifolium pratense L.), submetidas
às mesmas concentrações de óleo diesel, reduziram significativamente

o

crescimento das raízes e da parte aérea, bem como a massa seca total de plântulas
(TONEL et al., 2013). O mesmo é relatado em plantas de azevém expostas ao óleo
diesel (AFZAL et al., 2013). Atualmente, está bem estabelecido que a toxicidade de
hidrocarbonetos de baixo peso molecular encontrado em grande quantidade no óleo
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diesel, é um dos mais importantes fatores de inibição do crescimento das plantas
(KIRK et al., 2005). Por isso, a capacidade das plantas em tolerar o contaminante e
continuar a crescer é um fator determinante na escolha da espécie a ser utilizada na
fitorremediação (HO et al., 2013).
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Figura 2 – Comprimento da parte aérea (A) e raiz (B), massa seca da parte aérea (C) e raiz (D) de
plântulas de Vigna unguiculata L. provenientes de sementes submetidas a diferentes concentrações
de óleo diesel % (v/v). UFPel, Pelotas-RS, 2014.

Em relação a porcentagem de emergência em casa de vegetação realizado
aos 21 DAS, houve um pequeno decréscimo de 10 % na maior concentração de
óleo

diesel

utilizada,

quando

comparado

ao

controle

(Figura

3A).

Este

comportamento foi semelhante ao encontrado no teste de germinação (Figura 1A).
Em experimento realizado com Brachiaria brizantha, aos 21 DAS, não foi verificado
efeito negativo do óleo diesel na germinação das sementes (MEZZARI et al., 2011).
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concentrações de óleo diesel % (v/v). UFPel, Pelotas-RS, 2014.

Em relação ao índice de velocidade de emergência, não houve diferença
estatística entre os tratamentos utilizados (Figura 3B). Este resultado pode estar
relacionado ao maior tempo de exposição ao óleo diesel, permitindo que ocorresse a
evaporação dos compostos voláteis e a adsorção das moléculas remanescentes de
HTP às partículas do solo, o que não seria possível ocorrer nas condições
fornecidas durante o teste de germinação de sementes, reduzindo assim a
penetração através do tegumento da semente e permitindo uma emergência mais
uniforme das plântulas (INCKOT et al., 2008).
Ao contrário do que ocorreu nas plântulas provenientes da germinação em
laboratório, o efeito do contaminante sobre o crescimento em casa de vegetação foi
evidenciado também na parte aérea das plantas, onde o comprimento, massa seca
e área foliar apresentaram um pequeno declínio, em torno de 11,6, 16,5 e 22,7 %,
respectivamente, na concentração de 0,2 % (v/v) de óleo diesel, com subsequente
retomada do crescimento, não havendo diferença estatística entre o controle e a
maior concentração (0,3 % (v/v)), indicando que, neste teste devido ao maior tempo
de exposição das plantas ao contaminante, estas conseguiram reverter seu efeito e
retomar o crescimento (Figura 4A, 4B e 4C).
Para a variável comprimento de raiz não foi verificado diferença estatística
(Figura 4D). No entanto, para massa seca das raízes, houve redução de
aproximadamente 33 % nas concentrações de 0,1 e 0,2 % (v/v) e posterior retomada
do crescimento na maior concentração, ultrapassando em 12 % o valor obtido no
controle (Figura 4E). As diferenças encontradas entre os resultados dos testes de
germinação e emergência em casa de vegetação podem ser atribuídas ao fato de o
crescimento de plantas ser dependente de muitos fatores ambientais, como
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condições do substrato, tempo de exposição ao contaminante e disponibilidade de
nutrientes e água (MERKL et al., 2005), os quais são controlados em condições de
laboratório. Somado a isso, Merkl et al., (2004 a) afirmam que o óleo presente no
solo pode fornecer condições, que, dependendo da espécie, pode ser favorável para
o desenvolvimento das raízes. Como por exemplo, um aumento em nutrientes
adicionados pelo óleo e/ou pela matéria orgânica em decomposição de organismos,
que são mortos como resultado da contaminação.
Embora muitos estudos envolvendo o sistema radicular de plantas afirmem
que estas só conseguem sobreviver à contaminação até certa concentração tóxica
crítica no solo, a qual varia de acordo com a espécie de planta (LISTE; PRUTZ,
2006), na espécie em estudo as plantas não apresentaram sintomas de toxicidade
severos que poderiam indicar esse limite crítico de tolerância.
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Figura 4 – Comprimento e massa seca da parte aérea (A, B), área foliar (C) e comprimento e massa
seca da raiz (D, E) de plântulas de Vigna unguiculata L. provenientes de sementes submetidas a
diferentes concentrações de óleo diesel % (v/v). UFPel, Pelotas-RS, 2014.

No presente trabalho os teores de clorofila a, b, total e carotenoides não
foram influenciados negativamente pelo óleo diesel, não apresentando diferença
significativa entre as diferentes concentrações do contaminante (Figura 5). Logo, a
manutenção dos teores de pigmentos fotossintéticos, na maior concentração de óleo
diesel utilizada (0,3 % (v/v)), pode ser uma provável explicação para a mínima
redução nas variáveis de crescimento verificada nesta condição.
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Figura 5 – Teor de clorofila a (A), clorofila b (B), clorofila total (C) e carotenoide (D) de plântulas de
Vigna unguiculata L. provenientes de sementes submetidas a diferentes concentrações de óleo diesel
% (v/v). UFPel, Pelotas-RS, 2014.

Segundo Smith et al., (2004), plantas expostas a hidrocarbonetos de petróleo,
apresentam aumento na degradação da clorofila e abscisão foliar. Em experimento
realizado com Brachiaria brizantha e Zea mays, foi verificado comportamento
diferenciado entre as espécies estudadas, onde após 30 dias de exposição ao óleo
diesel houve reduções no conteúdo de clorofila b e carotenoides apenas para
Brachiaria brizantha (SANCHES et al., 2013). Estudos realizados por Ho et al.,
(2013), utilizando capim vetiver (Chrysopogon zizanioides) na fitorremediação de
compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) mostraram haver redução
nos níveis de clorofila, influenciando significativamente no acúmulo de biomassa das
plantas.
Cabe ressaltar que, a manutenção do teor de clorofila nos tecidos foliares é
fundamental para a atividade fotossintética, e é frequentemente utilizado como um
indicador de estresses ambientais em plantas (HUANG et al., 2004).

Assim,

considerando os valores obtidos neste parâmetro e os demais resultados, a espécie
em estudo mostrou-se capaz de tolerar os efeitos tóxicos do óleo diesel
evidenciando sua capacidade fitorremediadora.
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4 Conclusões
A influência negativa do óleo diesel, na maior concentração utilizada, não
compromete a formação de plântulas normais capazes de se estabelecerem na
presença das concentrações do contaminante. Assim, sob as condições impostas
neste estudo, o feijão miúdo é capaz, não apenas de sobreviver, mas também de ser
uma espécie com potencial para fitorremediar compostos derivados de petróleo.
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Capítulo 4

Capacidade fitorremediadora de Vigna unguiculata L. a hidrocarbonetos de
petróleo

Resumo – O objetivo deste estudo foi avaliar o crescimento, teor de pigmentos
fotossintéticos, fotossíntese e sistema antioxidante de plantas de Vigna unguiculata
L., frente à contaminação por óleo diesel, e confirmar seu potencial fitorremediador
através de análise residual. As sementes de feijão miúdo foram semeadas em
substrato contendo as diferentes concentrações de óleo diesel (0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 %
(v/v)) e mantidas em casa de vegetação por 60 dias. As plantas foram submetidas
às análises dos parâmetros de crescimento, a cada 12 dias após a emergência
(DAE), onde foram analisados o comprimento e massa seca de parte aérea e raiz,
área foliar e número de folhas. Aos 12, 36 e 60 (DAE) foi avaliado o teor de
pigmentos fotossintéticos (clorofila a, b, total e carotenoides) e a atividade das
enzimas antioxidantes, superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e ascorbato
peroxidase (APX). Além dos parâmetros referentes à fotossíntese (taxa de
fotossíntese líquida, condutância estomática e concentração interna de CO2) aos 48
e 60 DAE. No final do experimento foi realizada a quantificação dos hidrocarbonetos
no substrato residual. Os resultados obtidos indicaram haver um decréscimo nos
parâmetros de crescimento, no teor de pigmentos fotossintéticos e na taxa
assimilatória líquida de CO2, nas concentrações mais elevadas de óleo diesel (1,0 e
1,5 % (v/v)). Já, a condutância estomática e a concentração interna de CO 2 tiveram
seus valores aumentados até 1,0 % (v/v) com posterior redução na concentração
mais elevada do contaminante. O sistema antioxidante atuou diferentemente nas
estruturas avaliadas, demonstrando haver maior sensibilidade ao contaminante nas
raízes quando comparado aos tecidos foliares. A análise residual demonstrou haver
diferença sob o aspecto da remoção dos hidrocarbonetos de petróleo, entre o solo
cultivado e o não cultivado. Com base nos resultados descritos, ocorreram efeitos
fitotóxicos do óleo diesel nas plantas de feijão miúdo, permitindo o estabelecimento
de seu limite de tolerância ao contaminante. Entretanto, esta espécie pode ser uma
alternativa a fitorremediação de óleo diesel, uma vez que foi eficiente na remoção de
grande parte dos hidrocarbonetos presentes no óleo diesel.
Palavras-chave: óleo diesel; feijão miúdo; fotossíntese; fitorremediação
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Phytoremediation capacity of Vigna unguiculata L. petroleum hydrocarbons

Abstract – The objective of this study was to evaluate the growth, photosynthetic
pigments content, photosynthesis and antioxidant system of plant Vigna unguiculata
L., front to contamination by diesel oil, and confirm its potential phytoremediation
through residual analysis. The cowpea seeds were sown in substrate containing
different concentrations of diesel (0.0, 0.5, 1.0 and 1.5 % (v / v)) and maintained in a
greenhouse for 60 days. The plants were subjected to analysis of growth parameters,
every 12 days after emergence (DAE), which analyzed the length and dry weight of
shoot and roots, leaf area and leaf number. At 12, 36 and 60 (DAE) was rated the
photosynthetic pigment content (chlorophyll a, b, and total carotenoids) and the
activity of antioxidant enzymes, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and
ascorbate peroxidase (APX). Besides the parameters related to photosynthesis (net
photosynthesis, stomatal conductance and internal CO 2 concentration) at 48 and 60
DAE. At the end of the experiment to quantify the residual hydrocarbon substrate
was performed. The results indicate that there is a decrease in growth parameters in
content and photosynthetic pigments in liquid CO 2 assimilation rate, the higher
concentrations of diesel oil (1.0 and 1.5 % (v/v)). Already, stomatal conductance and
internal CO2 concentration had their values increased to 1.0 % (v/v) with subsequent
reduction at the highest concentration of the contaminant. The antioxidant system
acted differently in the evaluated structures, showing that there is greater sensitivity
to contaminant in the roots when compared to the leaves. The residual analysis
showed no difference from the point of removal of petroleum hydrocarbons, between
the cultivated soil and uncultivated. Based on the results described, there were
phytotoxic effects of diesel on cowpea plants, allowing the establishment of their limit
of tolerance to contaminants. However, this species can be an alternative
phytoremediation of diesel, since it is effective in removal of most of the
hydrocarbons present in diesel fuel.
Keywords: diesel oil; cowpea; photosynthesis; phytoremediation

1 Introdução
Uma economia global cada vez mais industrializa ao longo do último século,
elevou drasticamente a liberação de produtos químicos no meio ambiente.
Contaminantes

prevalentes

incluem:

hidrocarbonetos

de

petróleo

(HP),

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), hidrocarbonetos halogenados,
pesticidas, solventes, metais, entre outros. As tensões resultantes para a saúde
humana e para os ecossistemas são bem descritas, sendo que a contaminação do
solos tem se tornado uma crescente preocupação ambiental (HERNÁNDEZORTEGA et al., 2012).
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O derrame acidental de derivados de petróleo contribui significativamente
para a perda de biodiversidade nos ecossistemas terrestres, o qual ocorre em todas
as atapas do sistema de produção, desde a exploração do petróleo, fabricação e
transporte de produtos e derivados (RIBEIRO et al., 2013; ZHU et al., 2015). Esses
compostos apresentam efeito tóxico direto, sobre a maioria dos organismos e
persistem a longo prazo sobre os ecossistemas (CULBERTSON et al., 2008; LI e
BOUFADEL, 2010). Nesse contexto, o óleo diesel merece especial atenção, devido
ao seu alto nível de toxidez, que se deve principalmente a sua composição rica em
hidrocarbonetos (AL-BALDAWI et al., 2014).
Plantas expostas a esses contaminantes estão sujeitas a limitações, devido à
baixa absorção de água e redução da disponibilidade de nutrientes. Com isso, gerase um estresse osmótico semelhante ao causado pela seca, em grande parte
porque os hidrocarbonetos são hidrofóbicos e lipofílicos (GERHARDT et al., 2009).
Os potenciais redox altamente reduzidos do solo aumentam o estresse por déficit de
oxigênio nas raízes e reduzem a respiração (NAIDOO et al., 2010). Também alteram
as características físicas e químicas dos sedimentos, incluindo reduções de pH
(FARIAS et al., 2008).
Tais condições, desencadeiam estresse oxidativo, que ocorre como
consequência da formação de espécies reativas de oxigênio (EROs). Para
sobreviver a essas condições as plantas possuem um complexo sistema
antioxidante, capaz de remover e neutralizar radicais livres (PAOLLETI et al., 2008;
DEBIANE et al., 2009). Além disso, a inibição de qualquer componente envolvido na
fotossíntese pode afetar negativamente o estado fisiológico e crescimento da planta
(CUYPERS et al., 2010). Parâmetros de trocas gasosas, como a taxa de
fotossíntese líquida, condutância estomática e concentração interna de CO 2, são
muitas vezes utilizados para determinar a influência de um determinado estresse
sobre a eficiência fotossintética.
Nos últimos anos, tem se buscado informações a respeito das alterações
fisiológicas ocasionadas por este contaminante sobre uma ampla gama de espécies
vegetais,

como

uma

ferramenta

para a

tomada

de

decisões quanto

à

descontaminação de área impactadas. Entre as tecnologias que estão sendo
utilizadas como métodos alternativos para a remoção desses poluentes, está a
fitorremediação, que utiliza plantas para remover e/ou degradar contaminantes
orgânicos, sem destruir o sítio contaminado (NIVALA et al., 2013). Esta técnica,
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aplicada à remoção do óleo diesel, pode representar um desafio, já que este
composto compreende centenas de hidrocarbonetos com alto nível de permanência
no ambiente (AL-BALDAWI et al., 2014).
Alguns progressos já foram realizados no sentido de viabilizar aplicação desta
técnica (SUN et al., 2008; PENG et al., 2009; WANG et al., 2012 a, b; SUJIT et al.,
2014), confirmando seu papel na remoção de compostos derivados de petróleo
(ZHOU et al., 2004; LIU et al., 2010; WEI et al., 2010; HELMI et al., 2012). Além de
muitos estudos voltados a investigação do efeito do óleo diesel sobre o crescimento
das plantas (KECHAVARZI et al., 2007; LIN; MENDELSSOHN, 2009; LAM, 2012;
PETENELLO; FELDMAN, 2012). No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos desse
contaminante sobre o metabolismo e sistema antioxidante das plantas candidatas a
fitorremediadoras, considerando que esses são aspectos essenciais na busca por
novas abordagens biotecnológicas para descontaminação de sítios impactados.
O primeiro passo para otimizar a fitorremediação de contaminantes orgânicos
é encontrar plantas que sejam adaptadas para as condições do local e capazes de
aumentar o potencial de degradação. Como um componente importante da técnica,
a seleção de plantas deve ser realizada de acordo com as necessidades da
aplicação e com os contaminantes de interesse. Somado a isso, as espécies de
plantas selecionadas devem possuir características que lhes permitam crescer em
áreas contaminadas.
Como uma cultura promissora e que está conquistando espaço no Rio
Grande do Sul, o feijão miúdo (Vigna unguiculata L.) se caracteriza por apresentar
boa adaptabilidade a seca e a solos com baixa fertilidade. Embora seja utilizada em
outras regiões para a alimentação humana, no estado, é utilizada como uma ótima
recuperadora de solos, podendo ser explorada como forragem verde e produção de
grãos para alimentação de animais. Além disso,

sua base de produção, são

sistemas de agricultura ecológica familiar, tornando sua exploração uma prática
sustentável (BEVILAQUA et al., 2007).
Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o crescimento, teor de
pigmentos fotossintéticos, fotossíntese e sistema antioxidante de plantas de Vigna
unguiculata L., frente à contaminação por óleo diesel, e confirmar seu potencial
fitorremediador através de análise residual.
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2 Material e métodos
O estudo foi realizado em casa de vegetação e no Laboratório de Fisiologia
de Sementes do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), no período de janeiro e fevereiro de 2014. O óleo diesel utilizado foi
proveniente da Refinaria de Petróleo Riograndense, com especificação BS1800.
Foram utilizadas sementes de Vigna unguiculata (feijão miúdo) da cultivar
Amendoim. Para a execução do trabalho foram utilizados 20 vasos plásticos não
perfurados de 4 L para cada tratamento, totalizando 80 vasos, aos quais foram
adicionados substrato comercial, areia na proporção de 1:1 e óleo

diesel, nas

concentrações de 0,0; 0,5; 1,0 e 1,5 % (v/v). Os vasos permaneceram nessas
condições durante sete dias, realizando-se homogeneização diária para dissipação
do excesso de compostos tóxicos voláteis. Após este período foram semeadas cinco
sementes de V. unguiculata por vaso, onde após a emergência realizo-se o
desbaste, mantendo-se duas plantas por vaso que a partir do 21º dia passaram a
receber, semanalmente, solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1938). As plantas
permaneceram em casa de vegetação durante 60 dias para a realização das
análises que serão posteriormente descritas.
O experimento foi realizado seguindo um delineamento inteiramente
casualizado com quatro repetições. Os dados foram submetidos à análise de
variância pelo teste F, à comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 5 %
de

significância

utilizando

o

software

WinStat,

versão

2.0

(MACHADO;

CONCEIÇÃO, 2003). No modelo estatístico foi incluída a interação tratamentos x
períodos de avaliação para as análises dos parâmetros de crescimento e teor de
pigmentos fotossintéticos e atividade de enzimas antioxidantes.
Comprimento e massa seca da parte aérea e das raízes, área foliar e número de
folíolos: As análises foram realizadas a cada 12 dias, a partir da emergência,
durante 60 dias. Os dados de comprimento da parte aérea e raízes foram obtidos
pela média de quatro plantas, uma de cada vaso e os valores expressos em mm
planta-1.

A

massa

seca

da

parte

aérea

e

raízes

foram

determinadas

gravimetricamente após secagem em estufa a 70±1 °C até massa constante, sendo
expressa em mg planta-1. A área foliar foi obtida por medidor de área foliar da marca
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Li-Cor 3000 e os resultados expressos em mm2 planta-1. Simultaneamente, foi
realizada a contagem do número de folíolos.
Teores de clorofila a, clorofila b, total e carotenoides: Foram determinados aos
12, 36 e 60 dias após a emergência (DAE). A extração dos pigmentos foi realizada
de acordo com a metodologia descrita por Arnon (1949), onde aproximadamente
500 mg de massa fresca das folhas foram maceradas em 10 mL de acetona 80 % e
centrifugadas a 3000 rpm por 10 min. Após, o volume foi completado para 25 mL. A
quantificação foi realizada conforme Lichtenthaler (1987), sendo os resultados
expressos em mg de clorofila g-1 MF e mg de carotenoide g-1 MF.
Análise de trocas gasosas: Foram realizadas duas análises, aos 48 e 60 dias após
a emergência (DAE), utilizando um sistema portátil de trocas gasosas IRGA (LICOR,
modelo LI-6400). As determinações das trocas gasosas foram realizadas em um
sistema aberto com densidade de fluxo de fótons fotossintético (PPFD) de 1200
μmol m-2 s-1, e concentração interna de CO2 na câmara fixada em 380 μmol mol -1. Os
parâmetros determinados foram: taxa fotossintética líquida em luz saturante (A, μmol
m-2 s-1), condutância estomática (gs, mol m-2 s-1) e concentração interna de CO2
(μmol CO2 mol-1).
Atividade de enzimas antioxidantes: Foram determinadas aos 12, 36 e 60 DAE.
Para as análises das atividades antioxidantes, 300 mg de folhas e raízes foram
macerados em N2 líquido com 20 % de polivinilpolipirolidona (PVPP) e
homogeneizado em 1,5 mL do tampão de extração , o qual continha fosfato de
potássio 100 mM (pH 7,8), EDTA 0,1 mM e ácido ascórbico 20 mM. Após
centrifugação a 13.000 g por 20 minutos, a 4 °C, o sobrenadante foi utilizado para
determinação da atividade das enzimas e quantificação das proteínas pelo método
de Bradford (1976).
A atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) foi baseada na sua
capacidade

de

inibir

a

foto-redução

de

nitroazul

de

tetrazólio

(NBT)

(GIANNOPOLITIS; RIES, 1977) no meio de reação contendo fosfato de potássio 50
mM (pH 7,8), metionina (14 mM), EDTA (0,1 mM), NBT (75 µM), e riboflavina (2
mM). As leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 560 nm, considerando
que uma unidade de SOD é a quantidade de enzima capaz de inibir em 50 % a fotoredução do NBT (BEAUCHAMP; FRIDOVICH, 1971).
A atividade da enzima catalase (CAT) foi determinada pelo método descrito
por Azevedo et al., (1998), com modificações. O decréscimo na absorbância,
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durante 90 segundos foi medido em 240 nm, a 25 °C, num meio de reação contendo
tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,0), H2O2, 12,5 mM e 25 µL do extrato
enzimático. Os resultados foram expressos em µmol de H2O2 min-1 mg-1 de proteína.
A atividade da ascorbato peroxidase (APX) foi determinada segundo Nakano
e Asada (1981), monitorando a taxa de oxidação do ascorbato a 290 nm. O meio de
reação incubado a 28 °C foi composto de tampão fosfato de potássio, 100 mM (pH
7,0), ácido ascórbico (0,5 mM), H2O2 (0,1 mM) e 25 µL do extrato enzimático. O
decréscimo na absorbância foi monitorado por um minuto e meio e os resultados
expressos em μmol ASA min-1 mg proteína-1.
Quantificação de hidrocarbonetos totais: Foi realizada a varredura completa de
hidrocarbonetos, através de cromatografia gasosa com detector de ionização de
chama (Amostrador Headspace), em amostras de solo residual, coletado após sete
dias de contaminação e ao final do experimento (60 DAE).
3 Resultados e discussão
O comprimento da parte aérea das plantas de V. unguiculata foi reduzido
conforme o incremento na concentração de óleo diesel, sendo verificado efeito de
tratamento e interação significativa entre o tratamento e o período de avaliação (p=0)
(Figura 1A). Embora o óleo diesel tenha sido prejudicial, em todas as concentrações
utilizadas, as plantas sobreviveram e mantiveram seu crescimento, ao longo do
período avaliado, destacando-se um incremento significativo de 89 % no controle,
aos 48 DAE, comparado ao seu crescimento aos 36 DAE. Já nas demais
concentrações esse incremento ocorreu principalmente aos 60 DAE, comparado aos
valores obtidos aos 48 DAE, e foram equivalentes a 158,9; 118,8 e 43,6 % em 0,5;
1,0 e 1,5 % (v/v), respectivamente.
A massa seca da parte aérea, a área foliar e o número de folíolos seguiram a
mesma tendência, com efeito de tratamento (p=0) e interação significativa entre
tratamento e período de avaliação (Figura 1B, 1C e 1D), sendo que para o acúmulo
de biomassa ocorreu uma redução significativa, conforme o incremento do
contaminante. O controle sofreu um acréscimo gradativo ao longo do período
avaliado, entretanto as demais concentrações apresentaram um pico no acúmulo de
massa seca aos 60 DAE sendo acrescidas em 21,42; 359,1 e 68,7 %
respectivamente (0,5; 1,0 e 1,5 % (v/v)), quando se comparou aos resultados obtidos
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aos 48 DAE. É importante destacar que na concentração de 0,5 % (v/v), ocorreu um
acréscimo acentuado de 246,6 % na concentração aos 48 DAE quando comparado
ao valor obtido aos 36 DAE para esta concentração. Já aos 60 DAE o valor obtido
para esta concentração se equiparou ao controle.
A área foliar e o número de folíolos apresentaram um padrão de crescimento
onde sua redução também foi proporcional ao incremento do contaminante,
destacando-se que a concentração de 0,5 % (v/v) manteve seu crescimento superior
as concentrações de 1,0 e 1,5 % (v/v), onde no número de folíolos chegou a
equiparar-se ao controle aos 60 DAE.
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Figura 1 – Comprimento (A) e massa seca da parte aérea (B), área foliar (C) e número de folíolos de
plantas de feijão miúdo (Vigna unguiculata L.) submetidas a diferentes concentrações de óleo diesel
% (v/v) durante 60 dias. Barras representam o erro padrão da média das repetições. UFPel, PelotasRS, 2014.

Enquanto muitas plantas podem absorver, degradar, e acumular um grande
número de poluentes tóxicos do solo, para algumas espécies, a presença desses
contaminantes pode reduzir seu crescimento e, em última instância, o potencial da
planta em sobreviver e fitorremediar o solo contaminado (TESAR et al., 2002;
SINGER et al., 2003; SUN et al., 2010). No caso de contaminação por
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hidrocarbonetos de petróleo, sua toxicidade aguda, é responsável por essa inibição
(DELAUNE et al., 2003; MERKL et al., 2005; THOMPSON et al., 2008).
Essa inibição não comprometeu a manutenção do crescimento das plantas
até o final do experimento, entretanto pode justificar a redução dessas variáveis a
partir da concentração de 1,0 % (v/v), podendo-se com isso, estabelecer um limite
de tolerância que determinará a capacidade de sobrevivência da planta até o final de
seu ciclo. Essa tolerância das plantas à contaminação do solo é, portanto,
fundamental para o sucesso da descontaminação (BARRUTIA et al., 2011).
Muitas plantas são sensíveis a essa exposição, que resultam em efeitos
negativos sobre seu crescimento, como verificado em Melilotus albus, onde 0,75 %
(7,5 g kg-1) de óleo diesel reduziu sua biomassa total, em 75 %, em relação ao
controle, o que foi atribuído à limitada absorção de água e nutrientes (HERNÁNDEZORTEGA et al., 2012). Em estudos com Spartina argentinensis, também se
observou baixa tolerância ao óleo diesel, pois seu crescimento foi inferior a 50 %
quando comparado ao controle, em todas as dosagens utilizadas e sua biomassa
total diminuiu em 65 % a 1,0 % do contaminante, após 250 dias de exposição
(REDONDO-GÓMEZ et al., 2014).
Investigações de campo revelam que a produtividade de plantas é reduzida
após

vários

meses

de

contaminação

pelo

composto

em

estudo

(LIN;

MENDELSSOHN, 2012), como ficou evidente em experimentos realizados por Zhu
et al., 2015, analisando os efeitos de hidrocarbonetos de petróleo a longo prazo
sobre Phragmites australis . A influência sobre a produtividade das plantas se deve,
entre outros fatores, a inibição no crescimento da folha, como observado no
presente estudo, nas maiores concentrações do contaminante, e que também foi
observada em outras espécies vegetais. Assim como a área foliar, cuja redução em
muitos casos pode ser atribuída ao aumento no número de folhas (ZHANG et al.,
2007), como observou-se na concentração de 0,5 % (v/v) de óleo diesel.
Alterações no pH do solo também podem ter sido responsáveis pelos efeitos
sobre a altura e biomassa das plantas (MENDELSSOHN, 2012; CULBERTSON et
al., 2008; LIN; ROSSO et al., 2005).

Entretanto,

para

muitas

espécies,

dependendo do grau de contaminação, o óleo diesel pode apresentar efeitos
benéficos, em virtude da disponibilidade de nutrientes e forte captação pela planta,
que resultam em vantagens ao seu crescimento (MASCIANDARO et al., 2014). Essa
mobilização de nutrientes também pode ter ocorrido nas plantas de V. unguiculata
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submetidas 0,5 % (v/v) de óleo diesel, tendo em vista o alto teor de carbono desses
compostos, que é reconhecido como uma fração importante da matéria orgânica do
solo, uma vez que fornece energia e substratos, estimulando a diversidade biológica
do mesmo (LIN et al., 2011; VERGNOUX et al., 2011). Assim, sugere-se que os
compostos orgânicos disponíveis, associados com aqueles liberados pela atividade
da rizosfera, contribuíram para o maior crescimento observado nas plantas
submetidas às menores concentrações do contaminante.
Nesse contexto, o fato das plantas de V. unguiculata apresentarem seu
crescimento estimulado na presença de concentrações menores de hidrocarbonetos,
inclui essa espécie em um grupo de plantas capazes de tolerar um limiar de
contaminação (MERKL et al., 2005; LISTE; PRUTZ, 2006; GASKIN et al., 2008;
PENG et al., 2009). O que foi observado também, na germinação das sementes e na
produção de biomassa de espécies de aveia, ervilha e mostarda que foram
estimuladas na presença de hidrocarbonetos de petróleo no solo (LISTE; PRUTZ,
2006).

Da

mesma

forma,

a

poaceae

do

gênero

Cymbopogon

produziu

consideravelmente mais biomassa radicular na presença desse composto (GASKIN
et al., 2008).
Quanto ao sistema radicular, ocorreu efeito de tratamento também no
comprimento e massa seca, com p=0 para ambos (Figura 2A e 2B). Nos tratamentos
controle e 0,5 % (v/v), para variável comprimento, houve acréscimo de 36,4 e 42 %,
respectivamente, para essas duas variáveis aos 60 DAE, quando comparado ao seu
crescimento aos 12 DAE. Já para as demais concentrações (1,0 e 1,5 % (v/v)) nesse
mesmo período ocorreu um decréscimo de 21,8 e 27,7 %. A massa seca apresentou
um acréscimo altamente significativo no controle e em 0,5 % (v/v) do contaminante
que, nesta concentração, aos 60 DAE, superou em 6 % o controle. Nas maiores
concentrações (1,0 e 1,5 % (v/v)) o maior acúmulo de massa seca na raiz foi
observado aos 24 DAE, com um incremento de 38,4 e 370,8 %, respectivamente,
quando comparado ao crescimento obtido aos 12 DAE. Após esse período, o
acúmulo de massa seca foi mínimo e significativamente menor que o controle e 0,5
% (v/v).
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Figura 2 – Comprimento da raiz (A) e massa seca da raiz (B) de plantas de feijão miúdo (Vigna
unguiculata L.) submetidas a diferentes concentrações de óleo diesel (% v/v) durante 60 dias. Barras
representam o erro padrão da média das repetições. UFPel, Pelotas-RS, 2014.

Como verificado na parte aérea das plantas em estudo, a influência do
contaminante na concentração de 0,5 % (v/v), pode estar relacionada ao
aproveitamento dos compostos orgânicos que foram direcionados para seu
crescimento. Nessas condições, o sistema radicular das plantas parece proporcionar
um ambiente ideal para a degradação desses compostos, como resultado de vários
mecanismos, permitindo a rápida circulação de água e gases através do solo, devido
à melhoria de sua estrutura. Fornecendo também, uma região de solo
biologicamente ativo, que incentiva a atividade microbiológica melhorando a
biodisponibilidade do contaminante (NEWMAN; REYNOLDS, 2004; GERHARDT et
al., 2009; WENZEL, 2009), contribuindo para a atenuação da fitotoxicidade e
estimulando a evapotranspiração de contaminantes voláteis (WEYENS et al., 2009).
Desta forma, ocorre a ativação de um dos

mecanismos funcionais da

fitorremediação, a fitodegradação, que se refere à utilização de mecanismos internos
das plantas para os processos de degradação dos poluentes orgânicos (WENZEL,
2008).
A fitodegradação resulta na liberação de metabólitos secundários, tais como
de compostos fenólicos, que atuam como agentes de defesa da planta para
estresses bióticos e abióticos (SCHULZ et al., 2002; WENZEL, 2009; SOLEIMANI et
al., 2010). Tem sido relatado que a produção desses compostos através das vias do
chiquimato e acetato tendem a aumentar em situações de estresse, tais como a
presença de hidrocarbonetos no solo (LEE et al., 2008; CHEEMA et al., 2009).
Assim, esses compostos fenólicos podem ser resultantes da clivagem do anel
aromático de HPAs, que, em solo cultivado, derivam de duas fontes: intermediários
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de degradação de HPAs e exsudatos radiculares de plantas (LEE et al., 2008;
CHEEMA et al., 2009).
Isso reafirma a hipótese de que certos compostos liberados pela raiz atuam
como biossurfactantes, tornando os contaminantes mais biodisponíveis, facilitando
sua absorção ou transformação por organismos vivos (OLSEN et al., 2003;
SHAHSAVARI et al., 2013). Explica também, a capacidade que algumas plantas
possuem de tolerar compostos altamente tóxicos, como os presentes no óleo diesel,
e como verificados para o feijão miúdo que, em concentrações supostamente letais,
foi capaz de manter seu desenvolvimento durante todo o período de estudo.
Essa capacidade também foi investigada por Bramley-Alves et al., (2014), em
estudos com plantas de Poa foliosa, onde os autores sugeriram que ocorreu um
fluxo significativo de carbono para as raízes. Geralmente este processo ocorre
quando há uma redução nos recursos do solo, tais como o fornecimento de
nutrientes, água, oxigênio e temperatura (MERKL et al., 2005). Essa capacidade de
alterar fluxos de carbono, em resposta às condições ambientais adversas é
altamente requerida na busca por espécies fitorremediadoras.
Outra modificação ocorreu nos teores de clorofila a, b, total e carotenoides
nos tecidos foliares das plantas de V. unguiculata, determinados aos 12, 36 e 60
DAE. Esses teores foram significativamente reduzidos, em resposta ao incremento
das concentrações de óleo diesel, apresentando resposta ao efeito de tratamento
(p=0) (Figura 3A, B, C, respectivamente). Entretanto, para os teores de clorofila a, b
e total, ocorreu uma tendência no aumento desses teores ao longo do período
avaliado, dentro do mesmo tratamento (p<0,0001 para as três variáveis). Já, o teor
de carotenoides reduziu aos 36 DAE, em todas as concentrações avaliadas,
voltando a aumentar aos 60 DAE, porém, permanecendo ainda, com valores
inferiores ao observado no início do desenvolvimento das plantas (Figura 3D).
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Figura 3 – Teor de clorofila a (A), b (B), total (C) e carotenoides (D) de plantas de feijão miúdo (Vigna
unguiculata L.) submetidas a diferentes concentrações de óleo diesel % (v/v), no período de 12, 36 e
60 dias após a emergência (DAE). Médias seguidas por letras maiúsculas comparam tratamentos e
letras minúsculas comparam períodos de avaliação dentro de um mesmo tratamento, onde letras
distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). Barras representam o erro padrão da média de
quatro repetições. UFPel, Pelotas-RS, 2014.

Como a maioria dos estresses abióticos, os efeitos dos componentes tóxicos
do óleo diesel afetam diretamente os cloroplastos. A redução do teor de pigmentos
fotossintéticos, observada neste estudo, poderá ser relacionada a um possível
declínio na fotossíntese e consequentemente no crescimento e acúmulo de
biomassa, como já foi confirmado, nos resultados descritos para os parâmetros de
crescimento nas concentrações mais elevadas do contaminante.
Esses

resultados

corroboram

com

dados

verificados

em

Spartina

argentinensis, cujo decréscimo no teor de pigmentos fotossintéticos foi um dos
efeitos fisiológicos resultantes da contaminação por óleo diesel (REDONDO-GÓMEZ
et al., 2014). No entanto, não se pode afirmar se esse declínio foi devido à sua
degradação ou a redução de sua síntese (LI et al., 2013). Assim, os hidrocarbonetos
de petróleo podem ter efeito direito sobre esse sistema, diminuindo o teor de clorofila
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(ROSSO et al., 2005; YU et al., 2012), e inibindo a fotossíntese (CHAÎNEAU et al.,
2003; PEZESHKI et al., 2001; ROSSO et al., 2005). Além disso, estes compostos
afetam a transpiração, como resultado de alterações que ocorrem no processo de
abertura e fechamento estomático (ZHU et al., 2015).
Em estudos com Phragmites australis, Zhu et al., (2015) verificaram que os
HP não influenciam o teor de clorofila, como ocorrido em Salicornia virginica, onde o
contaminante não afetou a concentração total dos pigmentos, entretanto, a
assimilação de CO2 foi reduzida. Estes resultados foram atribuídos ao fato de que, a
elevada concentração de HP no solo afeta a função dos cloroplastos, mas não a sua
estrutura, especialmente em longo prazo, em que a estrutura do cloroplasto
frequentemente se recupera (PEZESHKI et al., 2001). Essa capacidade é de
extrema importância, uma vez que pode servir como fator de seleção, na busca por
plantas que sejam capazes de recuperar-se mesmo sob influência de elementos
tóxicos. Baseado nessa afirmativa, o declínio desses teores, observado no feijão
miúdo em resposta ao contaminante, uma vez que não tenha havido danos
estruturais nos cloroplastos, pode ser revertido na tentativa de atenuar os efeitos
desse composto.
Nesse contexto, a taxa assimilatória líquida (A) pode ter sido influenciada por
essa capacidade de recuperação, já que, embora tenha apresentando efeito de
tratamento, nos dois períodos avaliados, ocorreu um incremento significativo desta
taxa na concentração de 0,5 % (v/v) de óleo diesel que chegou a 134 % (48 DAE) e
30 % (60 DAE), quando comparado ao controle. Já em 1,5 % (v/v), ocorreu um
decréscimo significativo (p<0,0001) aos 48 DAE, considerando ainda que, aos 60
DAE nesta mesma concentração esta variável demonstrou ser altamente sensível ao
contaminante, não permitindo sua avaliação (Figura 4A).
A condutância estomática (gs) aumentou significativamente, em resposta ao
aumento da concentração do contaminante, ocorrendo efeito de tratamento
(p=0,0001) aos 48 DAE, porém com drástico decréscimo na concentração mais
elevada (Figura 3B). Esse aumento que chegou a 150 %, quando comparado ao
controle, também ocorreu aos 60 DAE até o limite máximo tolerado de 1,0 % (v/v).
Assim, a redução nos valores de A pode estar relacionada à queda acentuada nos
valores de gs na maior concentração, havendo com isso, menor disponibilidade de
CO2 para a realização do processo fotossintético, devido ao incremento na
resistência ao fluxo deste gás da atmosfera para o interior da folha. Resultados
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semelhantes foram obtidos para genótipos de salgueiro em solos contaminados com
1 % de óleo diesel (PAJEVIC' et al., 2009).
Em contrapartida, Redondo-Gómez et al., (2014) afirmam que a limitação de
A não foi em função de gs; não havendo correlação entre esses dois parâmetros. No
entanto, observou um aumento na concentração interna de CO 2 (Ci), o qual foi
atribuído a uma diminuição da atividade da RuBisCO (MATEOS NARANJO et al.,
2008).
No presente trabalho, também foi verificado acréscimo na concentração
interna de CO2 (Ci) (p<0,0001), onde aos 48 DAE ocorreu um incremento
significativo de 55 %, na maior concentração do contaminante, quando comparado
ao controle. Embora tenha ocorrido uma tendência ao aumento da Ci aos 60 DAE,
não houve diferença significativa entre o controle e as concentrações de 0,5 e 1,0 %
óleo diesel. No entanto, assim como ocorrido para A e gs, quando as plantas foram
expostas ao maior nível do contaminante o efeito foi altamente deletério (Figura 4C).
Cabe ressaltar que o valor mais baixo de gs pode ser uma consequência de
estômatos fechados, o que é um importante mecanismo utilizado pelas plantas para
evitar o estresse oxidativo. Considerando que valor de Ci maior ou menor, indica que
tanto fatores estomáticos e não-estomáticos podem ser responsáveis pela redução
da taxa assimilatória líquida de CO2 (LI et al., 2013).
O efeito tóxico do óleo diesel pode estar envolvido no declínio da capacidade
de assimilação de CO2, tanto pelo comprometimento dos fotossistemas como pela
perda de atividade de enzimas no ciclo de Calvin. Esse efeito foi verificado em
Avicennia marina, através da redução em 66 % de A. Entretanto, como forma de
superar a condição de estresse, a Ci foi aumentada em 65 %, em comparação com
o controle, não apresentando diferença estatística quanto à gs (NAIDOO et al.,
2010).
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A toxidez do óleo diesel sobre os parâmetros de crescimento nas
concentrações maiores do contaminante (1,0 e 1,5 % (v/v)), pode ser atribuída à
redução da taxa assimilatória líquida (A) e da condutância estomática (gs), detectada
aos 48 DAE. Essa tendência também foi verificada em estudos realizados por
Redondo-Gómez et al., (2014), em plantas de Spartina argentinensis, na presença
de 0,0; 1,0; 2,0 e 3,0 % de óleo diesel.
É importante destacar que, o aumento de A, gs e da Ci na menor
concentração do contaminante (0,5 % (v/v)) está de acordo com os resultados
obtidos para os parâmetros de crescimento e acúmulo de massa seca. Nessas
condições, as plantas de feijão miúdo beneficiaram-se de concentrações mínimas de
hidrocarbonetos revertendo-os para a manutenção de seu metabolismo.
Para muitas espécies de plantas, quando se ultrapassa um limite de
tolerância, a redução na assimilação do CO2, decorrente da diminuição da gs, poderá
levar ao acúmulo de energia (ATP) e poder redutor (NADPH), promovendo a
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formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), causada pelo desvio de elétrons
para o oxigênio molecular, que gera oxigênio singleto ( 1O2) ou radical superóxido
(O2●-), podendo danificar as membranas biológicas e o aparato fotossintético
(ZHANG et al., 2007), conduzindo à perturbação do metabolismo do carbono, entre
outros efeitos. No entanto, como citado anteriormente, o metabolismo pode ser
restabelecido caso a espécie em estudo seja capaz de reverter os danos
ocasionados pelo acúmulo de EROs.
Para evitar o processo de oxidação ocasionado por esse acúmulo, o feijão
miúdo pode ter sido protegido por vários mecanismos, um dos quais inclui a ação
enzimática do seu sistema antioxidante, operando simultânea e sequencialmente
pela ação de uma série de enzimas, tais como a superóxido dismutase (SOD),
ascorbato peroxidase (APX) e catalase (CAT) (WANG et al., 2007).
A atividade da SOD, na parte aérea das plantas, aumentou significativamente
(p=0), com o incremento das concentrações de óleo diesel, em comparação ao
controle (Figura 5A). Aos 12 DAE o pico de atividade ocorreu em 0,5 % (v/v) de óleo
diesel, mantendo o mesmo padrão de atividade para as demais concentrações. Já
aos 36 DAE, esse aumento foi acentuado a partir de 1,0 % (v/v), e ao final do
período (60 DAE) essa atividade foi significativamente aumentada apenas em 1,5 %
(v/v), quando comparado ao controle, tal aumento representou um acréscimo de 169
% ao longo do período, para esta condição de estresse.
A APX apresentou comportamento semelhante, onde sua máxima atividade
foi observada a partir de 1,0 % (v/v) de óleo diesel (p<0,0001), destacando-se que
aos 36 DAE, na maior concentração do contaminante, sua atividade foi acrescida em
129 %, quando comparada ao controle (Figura 5B). Já a CAT, até os 36 DAE se
manteve com acréscimo de atividade, em resposta ao aumento da concentração do
contaminante (p=0,003). No entanto, aos 60 DAE ocorreu uma redução altamente
significativa de 68 % em sua atividade, a partir de 0,5 % (v/v) de óleo diesel (Figura
5C).
No sistema radicular, ocorreu redução da atividade da SOD em resposta ao
aumento da concentração do contaminante, havendo um pico de atividade aos 36
DAE em 1,0 % (v/v) de óleo diesel, com posterior redução de 41; 5,9 e 43 % aos 12,
36 e 60 DAE, respectivamente, quando comparado ao controle, na maior
concentração de óleo diesel utilizada (Figura 6A).
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A APX, embora tenha aumentado em 12,2 % sua atividade (p=0), em
resposta a máxima concentração de óleo diesel, no início do desenvolvimento das
plantas (12 DAE), nos demais períodos, teve sua atividade reduzida, quando
comparado ao controle, redução esta que pode ser observada a partir de 0,5 % (v/v)
(Figura 6B). Já a CAT, com efeito de tratamento altamente significativo (p<0,0001)
apresentou, aos 12 DAE um comportamento inversamente proporcional ao da APX,
com aumento e posterior redução de 15,8 % na maior concentração, quando
comparado ao controle. Nos demais períodos, reduziu sua atividade, em resposta ao
incremento do contaminante (Figura 6C).
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Figura 5 – Atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD), ascorbato peroxidase (APX) e
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das repetições. UFPel, Pelotas-RS, 2014.
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Há evidências que as plantas são capazes de responder ao acréscimo de
EROs, com o aumento da síntese ou da atividade destas enzimas antioxidantes, que
poderiam controlar seu acúmulo. No entanto, este aumento nem sempre ocorre, e a
intensidade da resposta é dependente da espécie, do tecido analisado, do estressor
e da intensidade do estresse (MARTÍ et al., 2009).
Nesse sentido, a natureza hidrofóbica e lipofílica dos hidrocarbonetos de
petróleo, presentes no óleo diesel, podem indiretamente alterar a estrutura das
membranas celulares, como consequência da formação de radicais livres induzidos
por estas moléculas e seus derivados (TUKAJ; AKSMANN, 2007). Portanto, a
fitorremediação de HP requer a capacidade da planta de tolerar o estresse oxidativo
e de metabolizar e compartimentalizar os HPs em suas células e tecidos
(BHARGAVA et al., 2012; CHEEMA et al., 2009; SHIM et al., 2012).
De acordo com os resultados obtidos, o óleo diesel induziu o estresse
oxidativo, e a mudança na atividade da SOD foi o primeiro indicativo desse estresse.
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A SOD é considerada a primeira enzima a atuar no sistema antioxidante, realizando
a dismutação do radical superóxido (O 2●-) a peróxido de hidrogênio (H2O2). O
incremento na sua atividade nos tecidos foliares permite sugerir que, os efeitos
sobre o crescimento, formação de pigmentos fotossintéticos e fotossíntese,
observados principalmente nas maiores concentrações do contaminante, foram
resultado do acúmulo de EROs sobre os sistemas, e que a capacidade antioxidante
do feijão miúdo poderia ser enfraquecida pela contaminação com derivados de
petróleo (LI et al., 2014), caso ultrapassasse o limite de tolerância da planta.
Além da prevenção do acúmulo de EROs, a atividade da SOD aumenta o teor
de H2O2, assim, o equilíbrio entre a sua produção e eliminação deve evitar maiores
danos oxidativos. Neste sentido, a indução observada da atividade da SOD, nos
tecidos foliares, ocorreu em paralelo ao um aumento significativo da atividade
específica envolvida na eliminação de H2O2, através da atividade da APX e da CAT,
que teve atuação efetiva até os 36 DAE. Fato que não foi verificado nas raízes, onde
a atividade da APX não ocorreu concomitantemente ao aumento da atividade da
SOD, evidenciando maior sensibilidade do sistema radicular. Já o pico na atividade
da CAT nos tecidos foliares, na concentração de 0,5 % (v/v) de óleo diesel, explica o
incremento no crescimento e na fotossíntese ocorrido nessas condições, e o
eficiente desempenho do sistema antioxidante na presença de baixas concentrações
do contaminante.
Nas raízes, a APX e CAT foram eficientes, atuando em conjunto,
principalmente aos 12 e 36 DAE, onde a CAT aumentou sua atividade em 0,5 e 1,0
% (v/v) de óleo diesel, respectivamente. Isso permitiu a manutenção do metabolismo
das plantas sob a condição de estresse imposta, já que as raízes são as primeiras a
perceberem os efeitos desencadeados pela toxidez do óleo diesel. Com isso,
sugere-se que ocorreu um padrão diferenciado de atividade, observado nas duas
estruturas em estudo, onde o sistema antioxidante dos tecidos foliares demonstrou
maior eficiência na tentativa de equilibrar a formação e eliminação de EROs. A
exemplo do que ocorreu neste estudo, uma indução coordenada na atividade do
sistema antioxidante, tem sido relatada como sendo importante na tolerância a
diferentes condições de estresses abióticos (CAMEJO et al., 2007).
É importante salientar que, a atividade de algumas peroxidases, em plantas,
pode ser aumentada quando estas são expostas a hidrocarbonetos de petróleo,
induzindo a biossíntese de lignina e outras vias de resposta ao estresse (SARAH;

84

KALIDAS, 2002). Em outro estudo, Croma et al., (2002) demonstraram que, in vitro,
algumas culturas de diversas espécies transformadas exibiram modificações
morfofisiológicas causada pelos HPs e a sua atividade era atribuída à produção de
uma parede celular constitutiva.
No entanto, nem sempre a atividade das peroxidases é significativamente
aumentada, como o observado por Liu et al., (2014), ao verificar o efeito de
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em uma espécie do gênero Phoenix.
Esta inatividade pode ser ocasionada, pelo baixo conteúdo de H2O2 e a diminuição
de conteúdo de oxigênio no solo, causados pela presença do contaminante, levando
a menor síntese dessa enzima.
A decomposição do peróxido de hidrogênio em moléculas de oxigênio e água
promovida pela CAT, evita os efeitos tóxicos deste radical. Logo, essa enzima é
frequentemente utilizada como uma medida de estresse oxidativo severo causado
por HPs (LIONETTO et al., 2003). Sua atividade foi significativamente aumentada no
início do desenvolvimento de uma espécie do gênero Phoenix (LIU et al., 2014),
assim como no presente estudo. No entanto, esta atividade diminuiu gradualmente
depois de 150 dias. Vários níveis de estimulação da atividade da CAT induzidos por
HPs foram relatados, em diferentes espécies de plantas (SINGER et al., 2004).
Assim, o padrão de atividade das enzimas em estudo mostram uma resposta
diferenciada nos tecidos analisados. Como já foi relatado por Martín et al., (2009),
onde HPs induziram, em diferentes níveis, a atividade de enzimas antioxidantes em
plantas de alfafa.
Shiri et al., (2014) em estudos com Arabdopsis thaliana, utilizada como
modelo experimental e Thellungiella salsuginea, que já é relatada como
fitorremediadora de metais pesados (MANOUSAKI; KALOGERAKIS, 2010), foram
submetidas as concentrações de 0 mM (controle), 25, 50 ou 100 mM de fenantreno,
um hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HAPs) altamente persistente no meio.
Verificou-se um aumento na atividade de SOD em 36,6 e 33,7 %, respectivamente.
Já a peroxidase, não mostrou variação significativa em T. salsuginea e um aumento
de 73,5 % em A. thaliana. Esse aumento, também foi verificado no presente estudo,
para os tecidos foliares do V. unguiculata, submetido ao estresse por óleo diesel.
O potencial fitorremediador de uma determinada espécie está relacionado,
não apenas à sua capacidade de sobreviver na presença do contaminante, mas
também à sua eficiência na remoção destes compostos do substrato de cultivo.
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Tornando a análise residual uma técnica indispensável. Nesse sentido, foram
identificados uma gama de hidrocarbonetos, dos quais os mais representativos,
estão indicados na tabela 1.
O acetato de butila (C6H12O2), após 60 dias, foi totalmente removido dos
substratos contaminados com 1,0 e 1,5 % (v/v) de óleo diesel, em substrato com
cultivo (CC). Na concentração de 0,5 % (v/v), este hidrocarboneto não foi
identificado em nenhuma das condições (SC e CC). O HC Dodecano (C12) foi
totalmente removido em 0,5 e 1,0 %, sendo verificada uma redução de 92,94 e
63,61 % em 1,5 % (v/v), no substrato CC e SC, respectivamente. Esta capacidade
de remoção também foi verificada para o hexacosano (C26) e nonadecano (C19),
neste último, o resíduo foi identificado apenas em 1,5 % (v/v) de óleo diesel, sendo
removido 82,33 e 15,19 %, respectivamente, em substrato CC em comparação com
o SC, sendo totalmente removido nas demais concentrações. O feijão miúdo
também se mostrou eficiente na remoção do octano (C8), que apresentou resíduo
apenas em 1,0 % (v/v) de óleo diesel, com redução de 99,7 % quando o substrato foi
cultivado com a espécie.
O hexadecano (C16) permaneceu apenas em substrato contaminado com 1,5
% (v/v) de óleo diesel, onde foi removido em 87,5 % quando este foi cultivado com a
espécie em estudo. O feijão miúdo foi eficiente na remoção do benzeno (C6H6),
remoção esta, que foi proporcional a concentração do contaminante, sendo
totalmente removido em 1,5 % (v/v) e 87,5 % em 1,0 % (v/v) de óleo diesel, não
influenciando na remoção em 0,5 % (v/v). Já para os demais compostos BTEX
(etilbenzeno, xilenos e tolueno) a diferença entre os substratos SC e CC, bem como
a permanência desses hidrocarbonetos, foi mínima. Não sendo possível o
estabelecimento de um parâmetro para a eficiência na remoção desses compostos.
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Tabela 1 - Concentração residual em partes por milhão [ppm] de hidrocarbonetos em substrato
contaminado com diferentes concentrações de óleo diesel, após 60 dias, com cultivo (CC) e sem
cultivo (SC) de feijão miúdo (Vigna unguiculata L.).
7 dias

60 dias

Controle*
Componente

0,5 %

1,0 %

1,5 %

Óleo diesel
0,0 %

0,5 %

1%

1,5 %

CC

SC

CC

SC

CC

SC

Acetato de butila (C6H12O2)

134,167

0,000

0,534

1,680

4,466

0,000

0,000

0,000

0,400

0,000

0,119

Acetato de etila (C4H8O2)

895,030

0,000

0,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,002

0,007

0,051

0,217

3,360

0,119

0,051

0,021

0,168

0,000

0,178

Benzeno (C6H6)
Decano (C10)

3,123

1,232

0,412

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Dodecano (C12)

2812,004

0,000

91,794

101,903

170,470

0,000

0,000

0,000

0,000

12,030

62,018

Eicosano (C20)

100,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,410

0,002

0,118

0,109

0,394

0,000

0,000

0,011

0,000

0,000

0,000

Heptano (C7)

1,220

0,115

0,779

0,353

0,000

0,000

6,108

0,001

0,300

0,000

5,380

Hexacosano (C26)

21,165

0,000

0,000

0,483

0,469

0,000

0,000

0,100

0,123

0,000

0,000

Hexadecano (C16)

2485,094

0,000

0,000

8,986

230,796

0,000

0,000

0,000

0,000

28,879

226,569

Hexano (C6)

0,120

0,037

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Nonacosano (C29)

21,292

0,000

0,134

2,182

6,881

1,259

0,000

0,030

1,630

0,674

3,494

Nonadecano (C19)

76,401

0,000

0,000

0,341

0,566

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,480

Nonano (C9)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,138

0,000

Octadecano (C18)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16,767

0,000

0,000

0,000

16,032

0,000

Etilbenzeno (C8H10)

Octano (C8)

245,828

1,257

3,975

3,034

9,933

0,000

0,000

0,004

1,296

0,000

0,000

Pentadecano (C15)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

p-xileno (C8H10)

28,954

0,000

0,037

0,083

0,927

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Tolueno (C7H8)

7,074

0,000

0,152

0,878

1,507

0,000

0,000

0,000

0,009

0,000

0,000

Triacontano (C30)

37,915

0,000

0,000

1,805

3,179

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

Tricosano (C23)

1,124

0,912

0,701

0,566

0,049

0,000

0,975

0,014

1,609

0,000

0,000

6883,924

3,562

98,941

122,62

432,997

18,145

7,134

0,181

6,535

57,853

298,238

Total [ppm]

*Substrato contaminado com diferentes concentrações de óleo diesel e mantido sob condições ambientais
durante 7 dias para dissipação do excesso de compostos voláteis antes da semeadura.

Os resultados do presente estudo indicam que a influência do cultivo do feijão
miúdo foi principalmente na remediação dos compostos com baixo peso molecular,
sendo

relevantes

as

porcentagens

de

remoção

e/ou

degradação

dos

hidrocarbonetos de petróleo no que diz respeito à identificação desta espécie como
fitorremediadora.

O

feijão

miúdo

foi

capaz

de

remover

hidrocarbonetos

compreendidos entre as frações (C16-23), (C23-34) e (C34-50), haja vista que são
considerados os mais recalcitrantes, com característica hidrofóbica elevada e
permanência no meio, sendo de difícil remoção (HUANG et al., 2005). É importante
considerar que, as baixas concentrações de alguns hidrocarbonetos após 60 dias de
experimento, podem estar também, relacionadas à alta susceptibilidade de
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evaporação, foto oxidação e degradação biológica durante longos períodos de
permanência no solo (HUANG et al., 2004 a).
Em se tratando desses compostos, as técnicas convencionais, embora
tenham um maior número de aplicações, especialmente em áreas industriais,
apresentam severas limitações na remoção de compostos orgânicos altamente
hidrofóbicos. Como os analisados no presente estudo. Tornando a técnica aqui
proposta, ainda mais suscetível de ser aplicada.
Um dos maiores problemas está na degradação dos hidrocarbonetos em
sedimentos heterogêneos e que contenham concentrações de contaminantes em
diferentes profundidades. Com o propósito de comparar a fitorremediação a uma
técnica convencional, Moreira et al., (2011), trabalhando com Rizophora mangle,
mostraram que a biorremediação intrínseca é menos eficaz na degradação de
hidrocarbonetos totais de petróleo (HTPs) do que a fitorremediação. Sendo esta,
eficiente para a remoção de três frações analisadas - (C16-23), (C23-34) e (C34-40)
- após 90 dias de experimento. Esses resultados corroboram com os encontrados
no

presente

estudo,

onde

a

remoção

de

um considerável

número

de

hidrocarbonetos pode ser justificada pelo fato da fitorremediação atuar em conjunto
com diferentes processos que incluem a transferência, estabilização e destruição de
compostos orgânicos em sedimentos.
Posteriormente, a eficácia dos modelos de fitorremediação e biorremediação
intrínseca (BI) na remoção de HTPs, foi testada ao longo de três meses, e os
resultados das análises nos sedimentos contaminados mostraram que, a BI foi
eficiente durante os primeiros dias do experimento, mas após 30 dias de
fitorremediação com R. calandra foi observado um aumento significativo da
degradação do óleo. Isso pode ter ocorrido porque as plantas precisam de um tempo
inicial para se adaptar ao ambiente contaminado (MOREIRA et al., 2013). Assim,
como no presente estudo, os 60 dias de permanência do feijão miúdo nas condições
do experimento pode ter contribuído para o reestabelecimento de suas atividades
metabólicas, como forma de sobreviver à condição de estresse imposta.
Outros estudos, visando à degradação de hidrocarbonetos de petróleo, os
quais incluíram três subconjuntos de HPAs (C10-C25, C25-C35 e >C35) presentes
em substrato contaminado durante sete meses, e cultivados com Festuca
arundinacea e Festuca pratensis, permitiram detectar a remoção do C10, C25, C25C35 e C35> frações e HTP foram 60-70, 68-75, 3-5 e 64-72 %, respectivamente, no
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solo cultivado e 37, 28, 1 e 31% em tratamentos controle, confirmando os benefícios
do cultivo na remoção destes compostos (SOLEIMANI et al., 2010).
Como verificado, os alcanos com menor comprimento da cadeia são mais
facilmente degradáveis, o que não minimiza sua toxidez, já os alcanos de cadeia
longa são altamente hidrofóbicos e, consequentemente, são difíceis de degradar
devido à sua fraca solubilidade em água e biodisponibilidade (SOLEIMANI et al.,
2010). Mesmo assim, as vantagens do cultivo para remoção de compostos
orgânicos tóxicos tem sido reconhecidas em parte, por aumentar as populações
microbiológicas do solo (HUTCHINSON et al., 2003; WENZEL, 2008; KHAN et al.,
2013) e, consequentemente, por melhorar a degradação dos contaminantes devido
a processos co-metabólicos (CHAUDHRY et al., 2005; GASKIN et al., 2008).
Em solo vegetado, por exemplo, ocorreu uma redução de 15,6 % nas
concentrações finais de HTP (LISTE; FELGENTREU, 2006). Da mesma forma, o
centeio selvagem (Elymus angustus) promoveu taxas de degradação de HTP que
foram até 50 % maiores do que em tratamentos não cultivados (PHILIPS et al.,
2009. Em experimentos com a alfafa observou-se que ela aumenta a dissipação de
HPAs, em relação ao solo não plantado (SICILIANO et al., 2003; JOHNSON et al.,
2005; WU et al., 2008). Siciliano et al., (2003) relataram o aumento no nível de
genes envolvidos no catabolismo, bem como o desaparecimento de hexadecano,
fenantreno, e naftaleno, em solo cultivado com festuca.
Outros estudos com Poa foliosa, confirmaram a capacidade dessa espécie
para remediar os sítios contaminados com concentrações de até 7.000 mg HTP/kg
de solo (BRAMLEY-ALVES et al., 2014). Reduções significativas na concentração
de HTP dentro de um curto espaço de tempo, também foram verificadas em outras
espécies relacionadas (HUTCHINSON et al., 2001; PRADHAN et al., 1998). Isso é
altamente relevante, tendo em vista que um grande número de estudos indicam que
a maioria das espécies mostra-se sensível a essa contaminação, apresentando
sinais de estresse e redução no crescimento (PHILIPS et al., 2009; LISTE;
FELGENTREU, 2006).

4 Conclusões
A ocorrência de efeitos fitotóxicos do óleo diesel às plantas de V. unguiculata,
permite o estabelecimento de seu limite de tolerância ao contaminante. Portanto, os
efeitos fisiológicos aqui descritos, podem ser vistos como um mecanismo de defesa
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contra a toxicidade do contaminante e a remoção de grande parte desses
compostos do substrato de cultivo confirma o potencial dessa espécie na
fitorremediação de hidrocarbonetos de petróleo.
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Considerações finais

O óleo diesel é um composto tóxico com capacidade de interferir
negativamente no desenvolvimento de inúmeras espécies de plantas. Este fator
constitui a maior problemática no que diz respeito à busca por espécies que sejam
capazes de tolerar e remover esta substância do solo.
O estudo da influência desse contaminante sobre o desenvolvimento do trevo
vermelho (Trifolium pratense L.) e do feijão miúdo (Vigna unguiculata L.) forneceu
resultados que permitiram a determinação de seus níveis de tolerância com base
nas respostas referentes à viabilidade e vigor de sementes, parâmetros de
crescimento,

modificações

anatômicas,

teor

de

pigmentos

fotossintéticos,

fotossíntese, além da atividade de enzimas antioxidantes. Aliado a isso, a análise
residual

permitiu

a

confirmação

da

eficiência

dessas

espécies

como

fitorremediadoras.
As pesquisas estão direcionadas também na busca por espécies de plantas
aquáticas que sejam capazes de fitorremediar compostos dessa natureza. Com esse
propósito, a espécie e as concentrações do contaminante já foram determinadas
como forma de dar continuidade aos estudos que envolvam não apenas os
acidentes com derivados de petróleo ocorridos no continente, mas também os
eventos que envolvam contaminações aquáticas.
Assim, os resultados obtidos até o momento e a continuidade da pesquisa
são de grande relevância, uma vez que suprirão um dos maiores problemas
relacionados à indicação de plantas capazes de remover esses contaminantes, e
que estão relacionados aos aspectos fisiológicos e processos metabólicos dessas
espécies sob essas condições. Portanto, tais resultados, contribuirão para a
continuidade dos estudos nessa linha de pesquisa.
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