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Apresentação 
O objetivo desta publicação é apresentar os artigos enviados pelos autores referentes aos trabalhos 
científicos apresentados na 8ª Edição do Simpósio Latino Americano de Biodeterioração e 
Biodegradação (8 LABS) promovido pela Sociedade Internacional de Biodeterioração e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul  no Hotel Continental  em Porto Alegre (RS) no período de 07 a 13 de abril 
de 2013. 
 

O Simpósio Latino Americano de Biodeterioração e Biodegradação visa promover a interação entre 
indústrias, academia e órgãos governamentais preocupados com os efeitos positivos e negativos de 
organismos vivos em materiais e processos. Este tipo de Simpósio tem atendido pesquisadores de 
universidades e de indústrias, gerentes responsáveis pela gerência de processos industriais, 
funcionários de museus e arquivos públicos; engenheiros e interessados no controle do processo de 
biodeterioração de materiais ou pelo tratamento de resíduos pela biodegradação. Este tipo de evento 
também tem proporcionado a apresentação de pesquisas que tem como foco os principais mecanismos 
e novos métodos de controle da biodeterioração e biodegradação, assim como o relato de casos 
ocorridos no ambiente industrial. 

 
 

Introduction 
This publication contains those articles from LABS 8 which have been submitted by the authors. The 
Symposium was sponsored by the International Biodeterioration and Biodegradation Society and by the 
Federal Unoiversity of Rio Grande do Sul and took place at the Hotel Continental in Porto Alegre, Brazil, 
from 7th to 10th April, 2013. 
 
The Latin American Biodeterioration and Biodegradation Symposia aim to promote interaction between 
industry, academia and governmental institutions concerned with the positive and negative effects of 
living organisms on materials and processes. Delegates have come from university and industrial 
researchers, managers of industrial processes, workers in museums and public archives, engineers and 
those interested in the control of materials biodeterioration or the treatment of wastes by biodegradation. 
The Symposia have also allowed the presentation of research results focussing on the principal 
mechanisms and new control methods of biodeterioration and biodegradation, as well as of case histories 
from industry. 
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EFFECT OF MICROBIAL GROWTH ON REFLECTANCE OF ROOFING TILES 
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1* Escola Politécnica, USP, Brazil, corresponding author email: shirakaw@usp.br 
2 Oklahoma University, USA, email: cgaylarde@googlemail.com 
 
 
ABSTRACT 

“Cool Roofs” are a recent development in the building industry, used to mitigate the effects caused by heat islands, 
especially with regard to improving thermal comfort of buildings. They reflect a high degree of the incident sunlight. 
Reflectance is an important property of roofing materials to avoid internal heating. Fibercement is much used in Brazil for 
roofs in low cost housing. We investigated the occurrence of fungi and phototrophs on fibercement exposed for 5 years 
in Pirassununga, Brazil (21 ° 57 '33.34 "S - 47 ° 27' 7.78" W, altitude 635 m). The color, reflectance and emissivity of the 
material were also measured. The results indicate that under the conditions obtaining at this site phototrophs are more 
important than fungi in the reduction of reflectance at the upper surface of the fibercement. 
 
 
INTRODUCTION 

The materials used on roofs are important for reflection of incident sunlight. If unsuitable materials are used, internal areas 
may become excessively hot and, where buildings are grouped together in large conurbations, considerable differences 
in temperature between them and the surrounding areas can develop, the so-called urban heat island (UHI) effect (Ihara 
et al., 2008). 
 
High solar reflective coatings used on “cool” roofs can mitigate UHI, improving thermal comfort in buildings during the hot 
season and reducing the energy required for cooling (Suehrcke et al., 2008).  These cool roofs have high solar reflectance 
and thermal emittance; i.e., as well as reflecting incident sunlight, they radiate the heat absorbed by the roof. In buildings 
that use air-conditioning this is estimated to reduce energy requirements by 11 to 27% in the energy peak period, 
depending on the climate (Synnefa et al., 2007).   
 
However, deposition of particulate pollution or microorganisms on roofing materials results in discoloration and, 
presumably, changes in reflectance. The nature and quantity of material deposited depends on environmental factors 
such as proximity to urban areas, nearby industries, local topography, weather, etc. (Cheng et al., 2012). The maintenance 
of reflectivity of the surfaces is extremely important, especially in buildings that are not air-conditioned. Roof tiles in low 
income Brazilian homes, which are clearly not air conditioned, are often of fibercement.  250 million m² / year of 
fibercement tiles, representing 50% of new low-income buildings (Martins, 2012), are used. This paper discusses the 
changes observed in reflectance, thermal emittance and microbial colonization of fibercement after 5 years exposure in 
the natural environment in Brazil. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 

A large fibercement tile (1.83 x 1.10m x 8mm), with an undulating surface, was produced by the Hatschek process  (Isaia, 
2007) and exposed  from 07/2006 to 11/2011 in the city of Pirassununga (-21° 57' 33.34" S, -47° 27' 7.78" W), São Paulo, 
southeast Brazil. The upper surface was exposed to the sky and the lower surface was protected from rain and sun. After 
5 years of exposure, the tile was transported to the laboratory and submitted to physical and microbiological evaluations. 
Fungal colonization was determined by the surface brushing method of Tanaca et al. (2011), with plating on Sabouraud 
Dextrose Agar and Dichloran Glycerol Agar Base. Phototrophs were collected by the adhesive tape/plating method 
(Shirakawa et al., 2002). Both upper and lower surfaces of the tile were sampled. Reflectance of the two surfaces was 
determined using a Solar Spectrum Reflectometer – model SSR and standard method ASTM C1549 (2009). 50 
reflectance determinations (2.5cm diameter) were made on each surface. Thermal emittance was evaluated by the Slide 
Method (ASTM C1371-04ª) with the Emissometer Model AE.  30 determinations were performed over each of the upper 
and lower surfaces. Surface color was measured using the BYK Gardner 45 ° / 0 °, based on the CIE L*a*b* system. The 
black and white coordinates (L*) were used. One-way ANOVA was used to evaluate the results using the program 
Statistica 11. 

mailto:shirakaw@usp.br
mailto:cgaylarde@googlemail.com
http://heatisland.lbl.gov/glossary/term/16
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RESULTS AND DISCUSSION 

The upper surface of the tile was very discoloured after 5 years exposure, but the lower, protected surface remained much 
cleaner (Fig 1). Color analysis confirmed this. The upper surface showed a lower L* value than the lower surface (p = 
0.0000). Reflectance of the upper surface was significantly less than the lower, confirming the visual and color 
measurement results. Reflectance of the upper surface ranged between 0.18 and 0.23, whilst that of the lower surface 
was 0.28 to 0.35. Reflectance values of fibercement before exposure were around 0.30; hence the upper, exposed surface 
of the fibercement showed considerably reduced reflectance. Californian law (Title 24) states that the reflectance of a roof 
inclined at up to 9.5º after 3 year’s exposure should be 0.55. For higher inclinations, the minimum required reflectance is 
0.20. The inclination of fibercement roofs in Brazil is usually low; hence these measured reflectance values are not 
acceptable and some kind of surface coating, possibly a “cool” coating, should be considered. 
 

 
Figure 1 – Fibercement tile after 5 years of natural exposure in  Pirassununga (a); upper surface (b); lower surface (c). 
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The emittance of the fibercement was only slightly different between upper and lower surfaces, changing from 9.7 on 
unexposed fibercement to 9.1 (upper) and 9.3 (lower) after 5 years. The difference was statistically significant (p = 0.0000), 
but so small that it would not interfere with the ability to re-emit heat to the environment. According to the Californian law, 
the thermal emittance of the surface should be a minimum of 0.75 after exposure. The fibercement tile passes this test in 
spite of the large change in color. 
 
Fungal growth was higher (p = 0.000) on the lower than the upper surface (Fig. 2), a result that was unexpected in view 
of the relative discoloration of the two surfaces. However, phototroph growth on KNOP’s medium showed that at least 
80% of the biomass on the upper surface was cyanobacteria, while no phototrophs were found on the lower surface. More 
than 50% of the phototrophs were of the genera Gloeocapsa and Chroococcidiopsis, the former being frequently deeply 
pigmented, with not only green, but also brown and red colored cells/capsules being seen. The cyanobacterial genera 
Nostoc, Myxosarcina, and Scytonema, and very few coccoid green algae, such as Chlorella and Stichococcus, were also 
seen. The microbiological analysis, then, suggests that the upper surface discoloration was caused mainly by 
cyanobacteria. Higher numbers of fungi on the lower surface did not affect reflectance. 
 

 
Figure 2. Log of fungal cells (as colony-forming units, CFU) per20cm2 (p =0.000); vertical bars denote 0.95 confidence 
intervals. 
 
A similar conclusion on the relationship between darkening and phototroph presence was drawn by Shirakawa et al 
(2010), on exposed painted panels in the Brazilian cities of Rio Grande, São Paulo and Belém. Tanaca et al (2011) also 
showed the cyanobacteria-related darkening of fibercement, which was greater in Pirassununga than São Paulo. The 
present results confirm these observations; discoloration was much greater on the upper surface of the fibercement tile, 
where the major colonisers were cyanobacteria, than on the lower, protected surface, where the major biomass was 
fungal.  
 
 
CONCLUSIONS 
Fibercement exposed for five years in Pirassununga, SP, Brazil, was colonized mainly by cyanobacteria on its upper, 
exposed surface and by fungi on the lower, protected surface. The significant decrease in reflectance and the darkening 
that occurred on the upper surface were related to the presence of phototrophs (mainly cyanobacteria). It is important for 
thermal comfort in houses in hot climates to prevent reduction in roof reflectance, which can occur through microbial 
colonization.  
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ANÁLISE DO CRESCIMENTO DO FUNGO PSEUDALLESCHERIA BOYDII EM BIODIESEL DE 
LINHAÇA, SOJA E OLIVA 
CAZAROLLI, Juciana Clarice1; GUZATTO, Rafael2; SAMIOS, Dimitrios2; PERALBA, Maria do Carmo Ruaro2; BENTO, 
Fátima Menezes1  
1 LAB-BIO, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2 CECOM, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A estrutura dos ácidos graxos presentes na matéria prima de procedência do biodiesel pode conferir ao combustível uma 
maior suscetibilidade ao desenvolvimento microbiano durante o armazenamento. Essa suscetibilidade tem sido avaliada 
devido à possibilidade de deterioração e comprometimento da qualidade do produto final (Mariano et al., 2008; Schleicher 
et al., 2009; Bücker et al., 2011; Cazarolli et al., 2012). Além de reações de natureza hidrolítica e oxidativa que contribuem 
para alterações nas propriedades do biodiesel, o desenvolvimento microbiano durante o armazenamento podem resultar 
na formação de polímeros solúveis e insolúveis, sob a forma de depósitos e borras, que geram entupimentos e perdas 
(Gaylarde et al., 1999; Bento et al., 2006; Meneghetti et al., 2013).  Neste sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o 
papel deteriogênico (crescimento e metabolismo) de um fungo filamentoso em meio aquoso com biodiesel produzido a 
partir de óleo de oliva, óleo de soja e óleo de linhaça como fonte de carbono, durante 120 dias. E também detectar 
possíveis migrações de componentes da fase oleosa para a fase aquosa dos experimentos. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O crescimento do isolado fúngico Pseudallescheria boydii foi avaliado, durante 120 dias, em biodieseis produzidos a 
partir de óleo de linhaça, óleo de soja e óleo de oliva. Os microcosmos foram constituídos de uma fase aquosa de 30 mL 
composta por meio mineral Bushnell & Haas (1941) esterilizado em autoclave (121°C, a 1atm por 15 min) e uma fase 
oleosa com 15 mL de biodiesel (esterilizados utilizando um sistema de filtração a vácuo). Após a montagem, os 
microcosmos receberam como inóculo do fungo uma suspensão de 104 esporos/mL e os frascos que não receberam 
inóculo foram considerados os controles. O experimento foi montado em triplicata para cada tratamento, com repetições 
destrutivas. A cada 7 dias avaliou-se: formação de biomassa pelo fungo; consumo de fosfatos; produção de metabólitos 
pelo fungo e produção da enzima lipase. A fase oleosa de cada biodiesel testado foi avaliada aos 120 dias quanto à 
degradação das cadeias de ésteres de ácidos graxos pela ação dos micro-organismos utilizando a técnica de 
cromatografia gasosa (CG) segundo a metodologia descrita na NBR 15764. Para detectar a migração de componentes 
do biodiesel para a fase aquosa, foi montado um microcosmo contendo 5 mL de biodiesel de linhaça, soja e oliva, 
individualmente (fase oleosa), e 9 mL de meio mineral (fase aquosa). Após sete dias de incubação, o meio mineral foi 
coletado e passou-se à avaliação por cromatografia gasosa com detector de massas (CGMS).  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A maior produção de biomassa pelo fungo P. boydii foi observada no biodiesel proveniente de óleo de linhaça. A partir 
de 42 dias de incubação observamos uma estagnação no peso da biomassa produzida pelo fungo até o final dos 120 
dias. Os valores de biomassa final estão expressos na Tabela 1.  

Tabela 1 - Valores de biomassa total, tensão superficial e pH do tratamento com fungo e controle durante o crescimento 
fúngico em biodiesel de linhaça, soja e oliva. 

Biodiesel  
Biomassa 

(mg) 
Tensão 

Superficial* 
pH Ésteres % 

Linhaça Tratamento 724a 41,3±2,6d 6,6±0,09e 93,7±0,39g 
Linhaça Controle 0c 39,4±0,7d 7,0±0,05f 97,5±3,54g 

Soja Tratamento 627ab 40,9±0,1d 6,5±0,01e 94,6±0,62g 

Soja Controle 0c 37,9±1,2d 7,0±0,01f 94,3±1,18g 

Oliva Tratamento 660b 41,3±1,6d 6,6±0,01e 93,7±0,66g 
Oliva Controle 0c 38,9±0,5d 7,0±0,05f 96,9±3,57g 

*TS: Tensão Superficial do Meio mineral no tempo inicial: 52,5 mN.m-1. Letras iguais não são estatisticamente diferentes. Letras diferentes 
indicam diferenças significativas entre os valores dos tratamentos pelo Teste de Tukey (p<0.05).  
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Ao final dos 120 dias de incubação, verificamos uma diminuição dos valores da concentração de fosfato, quando 
comparados aos frascos controle, nos tratamentos em que houve a inoculação do fungo Pseudallescheria boydii 
(p<0,05). O fosfato está presente no meio mineral e é considerado um nutriente essencial ao desenvolvimento microbiano 
devido a sua participação como componente do ATP, dos ácidos nucléicos e dos fosfolipídeos na membrana das células 
(Kavanagh, 2011). 
 
Os maiores valores da produção detectados da enzima lipase (72 U/mL.h-1) ocorreram no início do experimento, aos sete 
dias, para os biodieseis de linhaça e oliva, como demonstrado na Figura 1. Após o tempo inicial, nenhuma produção de 
lipase diferiu significativamente entre os biodieseis (p>0,05). Aos 28 dias um segundo pico de produção de lipase, porém 
menor que o inicial, é observado. Posteriormente aos 28 dias, características limítrofes do sistema, tais como falta de 
oxigênio e nutrientes escassos, provocaram a diminuição no metabolismo fúngico, indicado pelos valores de atividade 
enzimática detectados próximos a zero. O limiar imposto pelo microcosmo ficou evidenciado com a manutenção do peso 
adquirido pelo fungo a partir do 42º dia.  
 
Os valores de pH da fase aquosa com este fungo não apresentaram mudanças significativas durante 21 dias  quando 
comparadas ao pH inicial (7,2) (Tabela 1).  Entretanto, a partir deste tempo amostral, observou-se uma redução 
significativa (p<0,05) dos valores nos biodieseis de soja e linhaça (6,5). Durante a biodegradação de hidrocarbonetos 
são produzidos diversos compostos orgânicos, entre eles os ácidos orgânicos (Bento et al., 2005; Liua et al., 2012). A 
redução do pH da fase aquosa  no tratamento, quando comparado com os controles, indica a produção de metabólitos 
ácidos pelo fungo no biodiesel de soja e linhaça até 120 dias. 

 
Figura 2 - Atividade de lipase detectada do fungo filamentoso P. boydii durante 120 dias de incubação. ▲- Linhaça ■ - 
Soja ▼- Oliva 
 
As medidas de tensão superficial desse experimento obtiveram uma queda no primeiro tempo de análise (7 dias), tanto 
nos tratamentos com o fungo, como  nos frascos controle. Foram observados reduções nas medidas de tensão superficial 
da fase aquosa avaliada de 55,4 mN.m-1 no tempo inicial para 38,5 mN.m-1, em média, ao final dos 120 dias de análise 
(Tabela 1). Essa redução pode ter sido causada pelo próprio biodiesel, uma vez que em sua composição encontramos 
ésteres (hidrofílicos) de ácidos graxos (hidrofóbicos), que podem atuar como um surfactante, reduzindo as medidas de 
tensão superficial da fase aquosa. 
 
O meio mineral em contato com a fase oleosa, do segundo microcosmo montado, foi analisado com o objetivo de detectar 
a migração de componentes do biodiesel para a fase aquosa do microcosmo. Os resultados encontrados através das 
análises com cromatografia gasosa com um detector de massas mostraram que os ésteres de cadeia longa, presentes 
nos três biodieseis, parcialmente migraram para a fase aquosa. Os ésteres encontrados no meio mineral foram C16 – 
Metil Palmitato, C18 – Metil Estearato, C18:1 – Metil Oleato, C18:2 – Metil Linoleato e C18:3 – Metil Linolenato. 
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A análise de cromatografia gasosa dos ésteres totais aos 120 dias é demonstrada na Tabela 1. Conforme os valores 
obtidos, podemos observar que não houve reduções significativas na porcentagem de ésteres nos biodieseis de linhaça, 
soja e oliva, após o tempo de incubação (p>0,05) em todos os tratamentos com o fungo em comparação com o controle. 
 
 
CONCLUSÕES 
Após 7 dias de contato entre fase oleosa/fase aquosa, foi detectado a presença de esteres, provenientes da fase oleosa, 
na fase aquosa do experimento. O fungo filamentoso Pseudallescheria boydii cresceu nos três biodieseis testados, porém 
não nenhuma degradação dos ésteres do biodiesel foi observada pela técnica de cromatografia gasosa aos 120 dias. 
Não foi observada, sob as condições propostas, produção de moléculas biossurfactantes durante o crescimento fúngico. 
No entanto, as medidas de pH indicaram a produção de metabólitos com caráter ácido ao final a curva de 120 dias.  
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ABSTRACT 
Effects of marine biofilms on UNS31600 stainless steel (SS) corrosion were evaluated under field and laboratory-based 
experiments in order to investigate the differences in biofilm formation, corrosion potential (Ecorr) and breakdown potential 
(Eb).  Laboratory experiments used seawater pumped from the same location of the field experiment. Coupons were 
immersed for 18 days and recovered for analysis at 2, 10, 14 and 18 days for both experiments. Laboratory experiment 
also included a biofilm control (sterile conditions with no biofilm formation). Ecorr was daily measured, while Eb and 
microscopic analysis of the biofilm were performed after retrievals. Biofilms from both experiments comprised the same 
groups (bacteria, diatoms and cyanobacteria) and were dominated by the same diatoms genera (Navicula, Nitzchia and 
Licmophora). However, bacteria and diatoms cell densities were much higher in field conditions, as well as diatoms and 
cyanobacteria richness.  Ecorr and Eb showed different trends between experimental designs. Our data highlighted the 
importance of performing field tests, and how they are important to validate laboratory results, since erroneous 
assumptions could be made if only the results of laboratory tests were taken into consideration. 

 
 
INTRODUCTION 
Biofilms are a synergistic complex community that attach to the immersed surfaces, after the accumulation of organic 
molecules, embedded in a sticky matrix formed by extracellular polymeric substances (Beech and Gaylarde, 1999). Marine 
biofilms are typically composed by aerobic and anaerobic bacteria and microalgae - mainly Bacillariophyceae (diatoms), 
Cyanophyceae (cyanobacteria) and also Dinophyceae (dinoflagellates) (Marzalek et al.., 1979). The effects of marine 
biofilms on corrosion processes are well studied, particularly in relation to stainless steels (SS) deterioration (Videla, 
1994), given that important surface damages and alterations on electrochemical parameters behaviour were already 
reported to SS in the presence of microorganisms (Little and Lee, 2007).  
 
Most of microbiologically influenced corrosion (MIC) tests are carried out in laboratory conditions. In the case of marine 
biocorrosion studies, tests are performed pumping seawater to tanks and/or chambers or other kinds of apparatus. Field 
experimental designs for marine MIC investigations are scarce, probably due to methodological issues (e.g. limitations in 
the use of electrochemical techniques). Despite methodological difficulties and/or restrictions, in several circumstances, 
results from field based-experiments might be closer to operational conditions than laboratory results. Misinterpretation of 
this tests may underestimate the useful life of structures and cause financial losses.  
 
The present paper compared the results from field and laboratory-based experiments (using seawater pumped from the 
same location of field experiment) in order to investigate the influence of the experimental designs in biofilm communities, 
corrosion potential (Ecorr) and breakdown potential (Eb) of UNS31600 SS coupons. 
 
 
MATERIALS AND METHODS  
Field and laboratory-based experiments were carried out at Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, located on the coast of the 
state of Rio de Janeiro, Brazil (22°57′ to 23°00′S, 41°59′ to 42°01′W). Praia dos Anjos is a enclosed beach influenced by 
anthropogenic activities, including a presence of a small harbor and domestic-sewage discharges. Field experiment was 
performed using floating rafts moored at harbor area. This area is one kilometer distant from where seawater was pumped 
to large tanks and then to 250 liter tanks with flow system to laboratory experiment.  
 
Coupons of UNS31600 (70x50x2mm) with electric contacts were immersed for 18 days and recovered for analysis at 2, 
10, 14 and 18 days for both experiments. Ecorr was daily measured in situ, while (Eb) and analysis of the biofilm were 
performed after retrievals. Laboratory experiment also included a biofilm control (sterile conditions formation) to compare 
with Ecorr and Eb variations. Biofilm communities were analyzed under optical and epifluorescence microscopy. 
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Microorganisms were identified and counted using based on three randomly chosen fields. Cellular density was expressed 
in 104cells.cm-2.  Ecorr was measured with a multimeter and a Ag/AgCl electrode, while anodic polarization tests were 
carried out using a Saturated Calomel Electrode (SCE) as reference electrode and a PalmSens® equipment to register 
the breakdown potential (Eb).  
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
We recorded the same groups in field and in laboratory-based experiments: diatoms, bacteria and cyanobacteria. Diatoms 
and bacteria were dominant in the biofilms, as already reported in literature about microfouling ecology (Mitchell and 
Kirchman, 1984; Cooksey and Wigglesworth-Cooksey, 1995; Callow and Callow, 2002). Biofilms from both experiments 
were similar in terms of relative abundance of diatoms. Navicula, Nitzchia (mainly N. longuissima) and Licmophora 
corresponded to more than 90% of total diatoms cell density, together with the genera Grammatophora (at field conditions) 
and Cocconeis (at laboratory) (Fig. 1). 
 
On the other hand, richness and cell density were completely different contrasting the results of field vs. laboratory-based 
experiments. Diatoms richness were much higher in field than in laboratory conditions. Twenty two other genera were 
recorded than the four dominants, while only four genera were recorded at laboratory experiment. The same was true to 
cyanobacteria - five taxa were recorded in field and only one in laboratory conditions. Cell densities values of all groups 
were also much higher in field conditions, particularly for diatoms. In this case cell density values was two orders of 
magnitude higher in biofilms formed in field conditions (Fig. 1C).  
 
Biological composition, richness and cell densities showed temporal variability. Biofilm in field conditions showed a 
directional succession and no clear trend was registered in the biofilm at laboratory. Succession in field conditions was 
characterized by the higher cell densities of bacteria and cyanobacteria on day 2 followed by the highest diversity of 
cyanobacteria and diatoms on day 10 and the higher cell density of diatoms on days 14 and 18 (Figures 1A to 1C). 
 
As can be seen in figure 2, Ecorr and Eb showed different variations between field and laboratory-based experiments. In 
field conditions, Ecorr values showed a transient increase on 5th day and after that Ecorr decreased and fluctuated around 
negative values. In laboratory conditions, Ecorr values were more positive, a small extent Ecorr ennoblement was registered 
on the 9th day and then Ecorr remained stable in higher values until the end of experiment. At sterile conditions Ecorr values 
were intermediate if compared to the experimental conditions. These results not only indicated that biofilms actually altered 
corrosion potential behavior, but also confirmed the entirely different trends of Ecorr behavior. Eb values were also very 
distinct among experimental conditions. In laboratory, values decreased with the time of immersion, in field conditions 
increased to more noble values, and remained stable in sterile conditions. 
 
As could be observed, the results obtained in our study were strongly influenced by experimental design. If comparisons 
of Ecorr data from different investigations about SS biocorrosion are already complicated because of methodological issues 
(e.g. sample size, flow rate and temperature), as pointed out by Little et al. (2008), our results indicated that field vs. 
laboratory experimental designs should be also a issue to consider. For example, Acuña et al. (2006) studied biofilm 
effects on SS UNS 31603 electrochemical behavior in field conditions in a tropical area.  Compared to our results, Ecorr 
behavior in field conditions was similar to our laboratory behavior. This apparent divergence in results probably occur due 
to a methodological difference:  in the current study, corrosion potential was obtained in situ, and in the former, coupons 
were transported to laboratory for measurements.  
 
In relation to biofilm colonization, although relative abundances were similar, laboratory-based experiment did not 
reproduce biofilms ecological dynamics. In field-based experiment microorganisms showed higher richness and diversity, 
higher cell densities and also a clear trend of successional process. In our opinion, field experimental designs should be 
improved and modern techniques adjusted in order to provide precise and accurate results of electrochemical behavior 
as well as microbial ecology. Microbiologically induced corrosion on stainless steels is well studied particularly regarding 
the role of bacteria on the process. Other microorganisms participation, like diatoms, have been less studied as also the 
effect of ecological interactions, mainly bacteria-diatoms (Landoulsi et al., 2011). Probably field experiments advances 
would fill these and other gaps in the understanding about biofilms and the complex mechanism involved in the interaction 
with stainless steels. 
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Figure 1 - Cell densities of bacteria, cyanobacteria and diatoms in biofilm communities on UNS S31600 stainless-steel 
coupons at field conditions (A, B, C) and laboratory conditions (D, E, F) and the time of immersion of the coupons ( 2nd, 
10th , 14 h and 18th days).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 – Corrosion potential (Ecorr) and Breakdown potential (Eb) vs. time (days) of UNS S31600 stainless steel coupons  
under  both conditions (field and laboratory) and under sterile conditions. 
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CONCLUSIONS 
Concerning marine biocorrosion studies, our data highlighted the importance of performing field experiments given that 
not only biofilm community but also electrochemical behavior of SS were influenced by the experimental design. Field 
tests should be perform at least to validate laboratory results, since erroneous assumptions could be made if only the 
results of laboratory tests were taken into consideration.   
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ABSTRACT 
The reduction of sulfur content in diesel is a worldwide trend that seeks to minimize the environmental impact arising from 
the combustion of this fuel in large cities. Sulfur compounds confer some important properties on the fuel, but there is no 
reliable information on the effects of sulfur content on the formation of microbial biomass in vehicle and storage tanks. 
The objective of this study was to assess the growth and biomass production by fungi deteriogenics in B10 diesel/biodiesel 
blend confectioned with diesel 50,500 and 1800 ppm of sulfur. Storage was simulated in glass vials containing in the 
aqueous mineral medium phase a redox indicator (DCPIP) and 20% B10 blend (diesel with 50, 500 and 1800 ppm sulfur 
content). The fungi Pseudallescheria boydii and Paecilomyces variotii were inoculated at 105 spores/mL-1 and vials were 
stored in an incubator at 30º C for 14 days. P. boydii grew in all three sulfur concentrations, whereas P. variotii did not 
grow in B10 blend with 50 ppm sulfur. The biomass values were 82, 74 and 64 mg/mL in B10/S50, 500 and 1800, 
respectively, for P. boydii, contrasting with 17, 19 and 22 mg/mL for P. vaiotii. Preliminary results demonstrate the varied 
deteriogenic capacity of fungi in 10% biodiesel depending on sulfur content. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A redução dos teores de enxofre no óleo diesel é uma tendência mundial que visa minimizar a poluição atmosférica. 
Durante a combustão, o enxofre promove a liberação de partículas tóxicas como os óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos 
de enxofre (SOx), além de provocar a oxidação catalítica dos veículos reduzindo a eficácia no tratamento de monóxido 
de carbono, hidrocarbonetos e matéria orgânica volátil (STANISLAUS et. al., 2010). Para a produção de um diesel com 
baixo teor de enxofre é realizado um processo que remove os seus heteroátomos alterando algumas propriedades como 
lubricidade, densidade, viscosidade e possível suscetibilidade a contaminação microbiana (KNOTHE e STEIDLEY, 2005; 
YEMASHOVA et al., 2007; LEE et al., 2010; DODOS et al., 2011; DUNN, 2011; PASSMAN, 2012; SRIVASTAVA e 
NANDAN, 2012; LYLES et al., 2013). Em 2005 foi introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira representando 
a possibilidade de um substituto natural para o diesel. O biodiesel é produzido a partir de matéria prima renovável, pelo 
processo de transesterificação, gerando esteres mono alquila de ácidos graxos de cadeia longa e contém quantidades 
mínimas de enxofre, porém apresenta baixa estabilidade química e capacidade de reter água estando mais sujeito a 
contaminação microbiana (LÔBO et al., 2009; DAS e CHANDRAN, 2010; TYAGI et al., 2010). No Brasil, ainda é 
comercializado o diesel com diferentes percentuais de enxofre, no entanto, desde janeiro de 2013 circula o diesel S10, 
em substituição ao S50, e deverá ocorrer a substituição do diesel S1800, pelo S500, até o início de 2014. Atualmente o 
mercado nacional utiliza a mistura B5/S10, que contém 90% de diesel mineral com 10 ppm de enxofre e 5% de biodiesel 
(ANP, 2013).  
 
Algumas vunerabilidades existirão com esta nova formulação do diesel brasileiro. Neste sentido, ambos apresentam 
vantagens na perspectiva de proteção ambiental, no entanto geram alguns problemas quando utilizados em sistemas de 
combustível. Recentemente alguns estudos têm abordado a contaminação microbiana em misturas de diesel/biodiesel 
contendo teores de enxofre reduzidos (PASSMAN e DOBRANIC 2005; LEE et al., 2010; DODOS et al., 2011; DUNN, 
2011; PASSMAN, 2012; SRIVASTAVA e NANDAN, 2012; LYLES et al., 2013). Diante deste cenário o objetivo deste 
estudo foi verificar o crescimento e a produção de biomassa pelos fungos deteriogênicos Pseudallescheria boydii e 
Paecilomyces variotii na mistura B10 diesel/biodiesel confeccionados com diesel contendo 50, 500 e 1800 ppm de 
enxofre.  
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado em frascos de vidro tipo penicilina de 25 mL contendo as fases aquosa e oleosa simulando 
o armazenamento. A fase aquosa foi composta de uma solução de 8 mL de meio mineral Bushnell e Haas (1941), com 
o indicador-redox 2-6 diclorofenol indofenol (DCPIP). Este indicador funciona como aceptor artificial de elétrons na cadeia 
transportadora, tendo a mesma função que o oxigênio, o nitrato ou o sulfato. Os micro-organismos com capacidade 
degradadora realizam a oxidação do combustível, alterando a cor do meio de azul para incolor. A fase oleosa foi composta 
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por 2 mL da mistura B10 (10% de biodiesel soja/sebo e 90% de diesel), contendo 50, 500 e 1800 ppm de enxofre. Em 
cada tratamento foi inoculado, em triplicata, os fungos deteriogênicos Pseudallescheria boydii e Paecilomyces variotii na 
concentração de 105 esporos/ mL-1, sendo armazenados em estufa bacteriológica a 30ºC por 14 dias. Os controles 
tiveram as mesmas condições sem a adição do inóculo. Após este período foi verificado a biomassa fungica expressa 
em peso seco/mL. A biomassa foi determinada a partir da diferença entre o peso final e o peso inicial sobre discos de 
papel filtro.   
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados preliminares demostram que o fungo P. boydii apresentou crescimento nas três concentrações de enxofre 
avaliadas, o que pode ser observado, através da viragem do indicador-redox, comprovando a oxidação do substrato. Por 
outro lado, P. variotii, não cresceu na mistura B10 com 50 ppm (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Crescimento dos fungos Pseudallescheria boydii (A) e Paecilomyces variotii (B), na mistura B10 com diferentes 

teores de enxofre (S50, S500, S1800) e fase aquosa com meio mineral Bushnell e Haas. 
 

O tempo de viragem do indicador-redox, presente na fase aquosa, foi acompanhado durante o crescimento dos fungos 
com os diferentes teores de enxofre na fase oleosa. O tempo de viragem para P. boydii foi observado em 48h e para P. 
variotii após 96 horas (Tabela 1). Em relação à biomassa formada, na interface óleo/água, ao final dos 14 dias, 
observaram-se os valores de 82; 74 e 64 mg/mL na mistura B10/S50, 500 e 1800, respectivamente, para P. boydii (Figura 
2). Para P. variotii os valores de biomassa foram: 18; 19 e 22mg/mL na mistura B10/S1800, 500 e 50, respectivamente 
(Figura 3).  
 
 
Tabela 1. Tempo de virada do indicador-redox (DCPIP) para Pseudallescheria boydii (Pb) e Paecilomyces variotii (Pv) 
indicando degradação da mistura B10 com diferentes teores de enxofre.  

  Tratamentos 
Tempo (h) 

0 24 48 72 96 
Pb - B10/S50 - - - + + 
Pb - B10/S500 - - + + + 
Pb - B10/S1800 - - + + +  
Pv - B10/S50 - - - - - 
Pv - B10/S500 - - - - + 
Pv - B10/S1800 - - - - + 

A B 

A B 
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Figura 2. Valores de biomassa (mg) de Pseudallescheria boydii formada após 14 dias com Controle (CT) e com a mistura 
B10 confeccionada  com diferentes teores de enxofre. 
 

 

 
 
Figura 3. Valores de biomassa (mg) de Paecilomyces variotii formada após 14 dias  com Controle (CT) e com a mistura 
B10 confeccionada  com diferentes teores de enxofre.  
 
É importante ressaltar que ambos os fungos foram inoculados sob as mesmas condições, em 105 esporos/mL-1, porém, 
apresentaram biomassas diferenciadas ao final de 14 dias de experimento.  O biodiesel é considerado mais facilmente 
metabolizado que o óleo  diesel. A presença de ácidos graxos de cadeia longa favorece o ataque de enzimas, como 
acetil-CoA desidrogenase, presente em grande parte dos micro-organismos. Por outro lado, a biodegradação do diesel 
é mais complexa por ser constituído de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, necessitando de micro-
organismos especializados em produzir enzimas que reconheçam a molécula (ZHANG et al., 1998). No entanto, a 
biodegradação em óleo diesel com diferentes teores de enxofre ainda é pouco abordada. De acordo com Londry e Sulfita 
(1998), os compostos sulfurados podem inibir vários processos metabólicos em micro-organismos anaeróbios. A 
remoção destes compostos de enxofre no diesel pode facilitar o crescimento de bactérias responsáveis pela biocorrosão. 
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Em outro trabalho, o metabolismo anaeróbio ocorreu independente da presença de enxofre no combustível naval (LYLES, 
et al., 2013). Neste estudo foram avaliados fungos com comprovada capacidade deteriogênica em diesel (BÜCKER et 
al., 2011) e biodiesel (CAZAROLLI et. al., 2012), porém a presença do enxofre no óleo diesel, utilizado na confecção da 
mistura B10, mostrou crescimento distintos entre os micro-organismos avaliados.  Srivastava e Nandan (2012) testaram 
diferentes concentrações de enxofre no diesel para verificar a influência na corrosão e no crescimento do fungo 
Hormoconis resinae. O processo de remoção de enxofre remove compostos nitrogenados e oxigênio da molécula 
incorporando água. De acordo com os autores, este processo facilita o desenvolvimento microbiano pela presença de 
partículas de água e redução da acidez. Da mesma forma os níveis elevados de enxofre favorecem a acidez do 
combustível promovendo a corrosão ácida, porém limita o crescimento microbiano. Passman (2012) menciona que o 
processo de hidrotratamento, para redução de enxofre, também diminui o conteúdo de aromáticos facilitando a 
biodegradabilidade do combustível. Em outro trabalho, a redução dos níveis de enxofre permitiu o aumento da atividade 
microbiana em misturas de diesel B5, B10 e B20 (DODOS et al., 2011). Os dados preliminares deste trabalho demostram 
que o crescimento de P. boydii foi favorecido pela redução de enxofre, com aproximadamente quatro vezes o valor da 
biomassa produzida por P. variotii, utilizando o mesmo número de esporos. Estes dados corroboram com os trabalhos 
acima mencionados, provavelmente pela incorporação de água, redução da acidez ou pela redução de compostos 
aromáticos no combustível com reduzido teor de enxofre. O fungo P. variotii, no entanto, produziu uma média de 20 
mg/mL nos diferentes tipos de enxofre avaliados. Este resultado sugere que diferentes competências enzimáticas podem 
estar envolvidas. 
 
 
CONCLUSÃO  
Os resultados preliminares demonstram a capacidade deteriogênica distinta dos fungos avaliados. Pseudallescheria 
boydii cresce melhor em concentrações reduzidas de enxofre, enquanto que Paecilomyces variotii cresce 
preferencialmente em concentrações elevadas de enxofre evidenciando um metabolismo especializado aos diferentes 
teores de enxofre na mistura B10. 
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ABSTRACT 
This study aimed at describing the fungal communities that are found in biofilms growing on earth walls in historical 
buildings of Vale Histórico Paulista (São Paulo, Brazil) and investigating the relationship between substrates and such 
surface-associated microbial communities. Green and black patinas and active colonization were found on building walls 
of taipa de pilao (rammed earth) pau-a-pique (or taipa de mao, wattle and daub) and adobe at five locations in the 
municipalities of Areias and Sao José do Barreiro. The fungi present in the biofilms were isolated in axenic cultures, 
observed under light microscopy and identified. Fungal biodiversity was significantly higher in taipa de pilão with respect 
to the other two techniques. The results of the granulometric analysis showed that taipa de pilao also contained in their 
structure a higher percentage of coarse soil fraction, especially gravel, which is likely to promote a larger porosity and, 
therefore, an enhanced capacity to accommodate water and organic matter, making nutrient available for fungi growth. 
Organic matter was indeed more abundant on the same substrate. Cellulolytic activity tests provided positive response 
for the majority of fungi, a result that might be related to the presence of vegetable fibers in practically all substrates. 
Furthermore, results of the acidification test obtained showed that fungi exhibit elevated acidifying capacity suggesting 
that biodeterioration mechanisms of earth walls by fungi may occur through acid metabolites. These mechanisms of attack 
were predominant in the taipa de pilao walls. 
 
 
INTRODUCTION 
Microorganisms and organisms play an important role in the mechanisms of weathering of organic and inorganic materials. 
Fungi feed on organic matter and mineral substances, which they use as nutrient and energy source and transform through 
the action of the enzymes they produce. This process, as well as the excretion of waste or intermediate metabolism 
products, e.g. as acids and pigments, can cause not only aesthetically undesirable effects, like staining or disfiguration of 
the material, but above all a progressive loss of cohesion and the transformation of components. can lead to damage. 
Biological alterations differ according to ecological peculiarities such as the substrate, the kind of microorganisms and 
organisms involved and the characteristics of the environment where the object is located (micro-and macro-environment, 
atmospheric pollution, etc.). Resende et al. (1996) reported the production of acids by several filamentous fungi isolated 
from stone buildings in Brazil and McCormack et al. (1996) presented evidence for the acid attack of the fungus Aspergillus 
glaucus on concrete. Gu et al. (1998) demonstrated weight loss and calcium release from concrete exposed to a Fusarium 
isolate.   
 
Fungi produce a variety of inorganic and organic acids, which can demineralize various stone substrates (Griffin et al., 
1991, Gayllard, 2009).  Furthermore, environmental parameters and the nature of the substrate both drastically influence 
the potential attack by biological populations in relation to the presence of enhancing or limiting factors and to their 
metabolic characteristics. In addition to that, the biodeterioration of materials in nature cannot be considered an isolated 
phenomenon: in fact, it always occurs together with other physical, chemical or physico-chemical deterioration process, 
with which it is strictly correlated. The literature on biodeterioration of earth-made walls is still incipient despite the fact 
that earth architecture was largely employed in the past, including in Portugal and in Brazil (during the colonial and the 
imperial periods). Earth techniques encompass taipa de pilão (rammed earth), pau-a-pique (wattle and daub) and adobe 
(Neves & Faria, 2011, Cordero et al., 2003).  
 
This work reports the preliminary results of the taxonomic identification of fungi in biofilms formed on pau-a-pique, taipa 
de pilão and adobe walls in historical buildings of the Vale Histórico Paulista (São Paulo Historical Valley), representative 
of the Brazilian post-colonial period, and correlates the sort of deterioration that they are causing in relation with the 
different constructive techniques. 
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MATERIALS AND METHODS 
The samples of biofilms were collected from colonial-style buildings belonging to the municipalities of the cities Areias and 
Sao José do Barreiro at the end of spring (November/2012). Samples of pau-a-pique were extracted from the external 
wall of an old warehouse of Fazenda da Barra (Areias) and from the internal wall of a house under restoration at rua XV 
de novembro n° 244 (Areias); taipa de pilão was collected from an internal wall of the old cinema at rua XV de novembro 
(Areias) and from an external wall at rua Siqueira Reis n° 20 (Sao José do Barreiro); adobe samples were retrieved from 
the remains of Fazenda República (Sao José do Barreiro). To obtain the fungi in culture, biofilms were collected from the 
walls surfaces performing a gentle scraping with sterile spatula and transferred to Petri dishes containing two different 
types of solid culture medium: Bold´s Basal Medium (BBM) and Potato Dextrose Agar (PDA). Small pieces of the 
substrate, with and without biofilm, were also collected and placed in sterile flasks for subsequent organic matter analysis. 
 
To obtain pure fungal colonies in culture, the isolated fungi were transferred periodically to new Petri dishes with PDA 
solid culture medium, under sterile conditions. The pure strains were then placed in a culture chamber at 30˚C. Taxonomic 
identification of the fungi was performed under laminar flow on small portions of the colonies, which were mounted on a 
Nikon optical microscope for observation: different diagnostic features were used to identify fungi using the keys contained 
in the taxonomic literature (Ellis, 1971, Carmichael et al., 1980, Von Arx, 1981, Samson et al., 1996). Cellulose activity of 
the fungal isolates was determined by using plate screening medium (PSM) containing LB agar medium with 
carboxymethylcellulose/1% (CMC 10 g/L; NaCl 10 g/L; Triptona 10 g/L; yeast extract 7.5 g/L; LB agar 20 g/L; 1L in 
deionized H2O).The plates were incubated at 28 ºC for seven days. Cellulolytic fungal species were selected on the basis 
of the diameter of the hydrolysis zone surrounding the colonies. For observations, plates were stained with 1% Congo red 
dye (30 min), followed by distaining with 1 M NaCl solution for 20 min. Clear zones could be observed only around colonies 
of the active fungal strains. 
 
The acidification test, performed using the mineral BBM 1% Glu, was aimed at verifying the acidifying capacity of fungal 
isolates. For this, the pH was initially adjusted to the value of 7.0 and subsequently monitored vs. time after inoculation 
for 10 days. Quantitative determination total organic matter present in the different substrates was carried out by the 
calcination technique at 700 °C (Jaramillo, 2002). Granulometric analysis of the different substrates and a soil sample 
was performed using a conventional technique by the Laboratory of Soil Mechanics (LMS) of the Civil Engineering School 
of USP (Pinto, 2002). 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Twenty four strains of fungi from samples of biofilms from different substrates were isolated and taxonomically identified. 
Fourteen fungi were identified down to the level of species (Tables 1-3).  
 
Tables 1-3 List of fungi species isolated from different earth-building substrates of the Vale Histórico Paulista and results 
of acidification and cellulolytic activity (CR) tests performed on each species 
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The organic matter analysis indicated that taipa de pilão contains the highest percentage of organic matter when 
compared to both pau-a-pique and adobe, which exhibited similar values (Table 4), suggesting that, with more carbon 
and nitrogen available, biodeterioration by fungi is more extensive. Pau-a-pique and adobe, with less organic matter as 
well as water, should be less vulnerable to biodeterioration, since they support a significantly smaller number of fungi 
species.Taipa de pilão walls are also associated with higher humidity, mostly due to rainwater grooves; humidity favors 
fungi growth and, therefore, biodeterioration, especially the Fusarium, Aspergillus and Syncephalastrum genera, which 
require a high water availability to grow (Hocking & Miscamble, 1995, Marin et al, 1998). The test for cellulolytic enzymes 
production, positive for most of the isolated fungal strains (Tables 1-3), suggests the presence of cellulolytic enzymes 
capable of degrading the cellulose in plant materials, which could be related with the ubiquitous presence of vegetable 
fibers in the analyzed substrates, resulting from the common practice of adding natural straws to the earth prime material 
in this type of construction techniques (Neves et al., 2011). The presence of fibers mixed with coarse mineral particles 
was clearly observed during the granulometric analysis. 
 
Granulometric analysis (Table 4) showed that adobe and taipa de pilão contain larger amounts of coarse particles (gravel 
and sand) in their structure in comparison with pau-a-pique, thus possibly forming a larger interstitial volume. In the case 
of taipa de pilão, the gravel fraction is particularly abundant (12% vs. 8% in adobe and 4% in pau-a-pique), indicating an 
enhanced capacity of this substrate to stock porosity water and organic matter and, therefore, more nutrients as a whole 
for fungi growth. It must be stressed that the addition of coarse particles to a prime material richer in clay is explained by 
the necessity of mechanical strength required by taipa de pilão and abobe that act as structural materials in earth 
architecture, unlike pau-a-pique that was used as a finishing technique in which impermeability (associated with larger 
clay and silt content) was a more important aspect. 
 
Table 4 - Results of granulometric analysis and organic matter (OM) quantification on biodeteriorated (B) and non-
biodeteriorated (NB) samples of earth-building substrates 

 
 
 
The acidification test resulted in a significant decrease in pH in the two species of the genus Aspergillus, reaching pH 3.7 
and 3.5, respectively, and in Penicillium, Geotrichum, Syncephalastrum and Fusarium species, with values in the range 
of 4.3-4.9. The marked acidification may be associated either with the release of acids by the fungi aiming at the 
solubilization of nutrients from the structural elements of the earth walls or with the excretion of waste and intermediate 
metabolism products. In a previous work, Videla et al. (2003) observed the biodeterioration of limestone by acidic 
metabolites produced by bacteria and fungi in archaeological sites of the Maya civilization.  
 
 
CONCLUSIONS 
Fungi are potential microbial colonizers of structural materials such as adobe, taipa de pilão and pau-a-pique. The results 
of the analysis of the content of organic matter seem to indicate that taipa de pilão is more susceptible to fungal attack 
than the other substrates. It may be possible (although this is to be confirmed in further investigation) that this substrate 
require a larger amount of some kind of organic binder on account of its structural character in the buildings (unlike pau-
a-pique) and the absence of a preliminary drying step under the sun (as in adobe). Furthermore, the specific granulometry 
of taipa de pilão, with larger coarse particle percentage, might further contribute to its vulnerability, at least as far as 
biodeterioration is concerned. Acid, as well as cellulolytic, attacks are likely to play significant roles in the biodeterioration 
mechanisms in these materials and contribute to enhance the overall risk of decay. 
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RESUMO 
Atualmente, a madeira vem sendo empregada em diversas aplicações como, por exemplo, na fabricação de postes para 
redes de distribuição de energia e telefonia, porém, sua origem biológica a torna propensa à deterioração. Para aumentar 
a vida útil desses postes e assim diminuir os custos associados, preservantes como o arseniato de cobre cromatado 
(CCA) tem sido empregado. Os componentes presentes no preservante são de alta toxicidade e, ao longo dos anos, 
podem ser lixiviados para o meio ambiente causando a contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas. Neste 
contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a retenção de Cu, Cr e As em postes novos e em postes retirados de 
serviço com o propósito de verificar se os níveis atendem a legislação local e ao mesmo tempo, monitorar a perda desses 
elementos ao longo dos anos. As amostras de postes foram decompostas com HNO3 e H2O2 em estufa em bomba de 
PTFE e os elementos quantificados por FAAS. Os valores de concentração dos elementos nas amostras mostraram que 
houve perdas consideráveis (redução na retenção) dos elementos possivelmente, devido à volatilização e lixiviação dos 
mesmos. Em comparação com os níveis exigidos pela legislação local, alguns postes apresentaram retenção inferior à 
mínima exigida. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A madeira é um material de origem biológica com grande utilização em diversas áreas e, por ser considerado um recurso 
renovável, possui inúmeras vantagens em relação a outros materiais como aço e concreto. Uma das suas aplicações 
mais significativas é a utilização em postes para eletrificação e telefonia.1 Para atenuar ou até mesmo impedir a 
deterioração da madeira, algumas medidas tem sido adotadas, como a introdução de alterações químicas permanentes 
na estrutura dos componentes da madeira ou a incorporação de substâncias que lhe confiram maior resistência, como 
preservantes ignífugos e acabamentos superficiais.2 Os preservantes utilizados na proteção da madeira são substâncias 
químicas tóxicas principalmente aos fungos, bactérias e insetos xilófagos. A toxicidade desses produtos e os possíveis 
impactos ao meio ambiente e à saúde da população são aspectos importantes a serem considerados. 
 
Entre os produtos destinados ao tratamento da madeira, atualmente disponíveis no mercado, o preservante CCA é 
considerado de alta eficiência, sendo o mais utilizado.3 As funções dos componentes ativos deste preservante incluem 
ações fungicida do cobre e inseticida do arsênio, além de ação fixadora do cromo com consequente formação de 
complexo insolúvel através de ligações químicas com os constituintes da madeira. Várias técnicas instrumentais podem 
ser utilizadas para a quantificação de metais em madeira, entre elas, a mais comum é a espectrometria de absorção por 
chama - FAAS.4 Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a retenção de Cu, Cr e As em postes novos e em postes 
retirados de serviço com o propósito de verificar se os níveis atendem a legislação local e ao mesmo tempo, monitorar a 
perda desses elementos ao longo dos anos.utilizando para quantificação dos metais a técnica Espectrometria de 
Absorção Atômica por Chama - FAAS. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para a realização das análises químicas, foram coletadas amostras de madeira de postes novos e retirados de serviço 
de áreas urbanas e rurais. Os postes retirados de serviço eram de diferentes classes, ou seja, classe 1 – poste sadio, 
classe 2 – poste com início de apodrecimento, classe 3 – poste com apodrecimento avançado, classe 4 – poste 
comprometido. As amostras foram coletadas na forma de tarugo ou torrete onde, posteriormente, houve a redução de 
tamanho com o auxílio de formão e martelo. Após redução inicial, as amostras foram moídas com CO2(s) (gelo seco) para 
evitar perdas por volatilização empregando dois diferentes moinhos, modelo A11 IKA (Basic) e TE 600 (Tecnal). Após 
moagem, as amostras foram passadas em peneira de 425 µm. Para a correta expressão dos resultados, foram realizados 
ensaios de densidade e umidade de acordo com a NBR 7190:1997.5 Para tanto, a secagem foi realizada em estufa a 
temperatura de 60 ± 2 ºC até massa constante ou até que ocorresse uma variação menor ou igual a 0,5% entre duas 
pesagens consecutivas.  
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A decomposição foi conduzida em bomba de PTFE em estufa com circulação de ar onde, após a moagem, as amostras 
foram pesadas e transferidas diretamente para os frascos e tratadas com 8 mL de HNO3 e 3 mL de H2O2. Os frascos 
foram deixados semi-abertos para a liberação dos vapores e, em seguida, submetidos a um aquecimento a 95 ºC por 
um período de 24 horas. Após resfriamento, as soluções resultantes foram transferidas quantitativamente para frascos 
de polipropileno sendo, posteriormente, o volume completado para 50 mL com água deionizada. A decomposição das 
amostras foi realizada conforme adaptações da norma AWPA A7-04.6 A quantificação de Cu, Cr e As foi realizada em um 
espectrômetro de absorção atômica Varian AA-55. Para o elemento arsênio foi utilizado o acessório de geração de 
hidretos VGA-77 acoplado ao espectrômetro. Foi utilizada calibração externa com padrões multielementares para Cu e 
Cr e individuais para As. Utilizou-se água deionizada ultra pura (Milli-Q Plus®) e reagentes de grau analítico (Merck). A 
vidraria foi previamente descontaminada com HNO3 10%. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para a avaliação da retenção em postes novos. Observa-se nesta tabela que 
50% dos postes analisados apresentaram níveis de retenção inferiores ao valor mínimo estipulado pela legislação, ou 
seja, 9,6 kgm3.7    
 
Tabela 1 - Retenção de óxidos obtidos por FAAS para Cu e Cr e por HG-AAS para As para postes novos preservados 
com CCA 

Retenção (Kg/m3) 

Poste novo CuO CrO3 As2O5  Total Óxidos 

1 1,81 ± 0,10 
2,48 ± 0,03 
1,51 ± 0,07 
1,03 ± 0,03 
1,06 ± 0,03 
2,31 ± 0,04 

4,10 ± 0,10 
6,03 ± 0,02 
4,66 ± 0,30 
2,38 ± 0,11 
2,48 ± 0,03 
4,74 ± 0,04 

2,70 ± 0,40 
3,12 ± 0,04 
3,46 ± 0,08 
1,45 ± 0,07 
1,40 ± 0,09 
3,15 ± 0,08 

8,60 ± 0,30 
11,63 ± 0,03 
9,62 ± 0,40 
4,85 ± 0,06 
4,94 ± 0,09 
10,20 ± 0,17 

2 
3 
4 
5 
6 

 
A Tabela 2 mostra a avaliação da retenção para postes retirados de serviço. Observa-se neste caso que a retenção não 
parece estar diretamente relacionada com o estado de conservação (classe), ou seja, postes classificados como classe 
1 apresentam retenção menor que postes classificados como classe 3 e 4. Esse fato é observado, por exemplo, ao se 
fazer uma comparação entre os postes 2977 e 2385 (classe 1) com os postes 3003 (classe 3), 1943 e 1948 (classe 4).  
As diferentes retenções apresentadas também podem estar associadas à espécie de madeira empregada na confecção 
dos postes, poste como o 2953 com retenção de 11,60 kgm3 é da espécie E. Saligna já, o poste 2977 da mesma classe, 
porém da espécie E. Grandis apresentou retenção de 3,39 kgm3. Observa-se ainda que, provavelmente, a retenção 
esteja mais associada à espécie de madeira empregada do que a idade dos postes uma vez que, o poste com retenção 
menor - 2977 possui menos tempo de serviço (5 anos) do que o poste com retenção maior – 2953 (12 anos).  
 
A Tabela 3 mostra uma comparação entre postos novos e postes retirados de serviço. Através desta tabela pode-se notar 
que houve perdas consideráveis para todos os elementos em estudo ao se comparar com as concentrações inicias 
(média das concentrações nos postes novos). As perdas chegaram a 78% para Cu, 76% para Cr e 86% para As. 
 
 
CONCLUSÕES 
A maioria dos postes novos analisados apresentou um nível de retenção inferior ao estipulado pela legislação local 
indicando que, possivelmente, a baixa durabilidade de alguns postes pode ter relação com esse baixo carregamento 
inicial. A análise da retenção logo após a impregnação industrial poderia ser uma importante ferramenta de controle de 
qualidade para as empresas fornecedoras dos mesmos. Em relação aos postes retirados de serviço, o nível de retenção 
pode não estar relacionado diretamente com a classe (estado de conservação), mas, relacionado principalmente a 
espécie empregada na confecção dos postes. A comparação dos postes novos com postes retirados de serviço mostrou 
perdas consideráveis de Cu,Cr e As ao longo dos anos, evidenciando uma possível contaminação de todo o ambiente 
próximo ao local de instalação desses postes. Para os elementos constantes nos anexos da legislação de resíduos 
sólidos vigente8 como constituintes perigosos (Cr e As), mesmo que o percentual de perda dos mesmos ao longo dos 
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anos seja alta, a quantidade remanescente ainda torna o referido resíduo perigoso9 mostrando a necessidade de uma 
disposição adequada desse tipo de resíduo após a sua vida útil.  
 
Tabela 2 - Retenção de óxidos obtidos por FAAS para Cu e Cr e por HG-AAS para As para postes retirados de serviço 
de acordo com seu estado de conservação 

Retenção (Kg/m3) 

Amostra CuO CrO3 As2O5  Total Óxidos 

Classe 1 

2953 2,26 ± 0,05 
0,68 ± 0,02 
0,89 ± 0,01 
0,92 ± 0,01 
0,93 ± 0,01 

5,93 ± 0,11 
1,91 ± 0,02 
2,33 ± 0,05 
2,45 ± 0,05 
2,53 ± 0,04 

3,40 ± 0,11 
0,80 ± 0,06 
1,48 ± 0,08 
1,73 ± 0,04 
1,68 ± 0,12 

11,60 ± 0,27 
3,39 ± 0,10 
4,71 ± 0,04 
5,09 ± 0,01 
5,14 ± 0,08 

2977 
2385 
2074 
2075 

Classe 2 

2980 0,75 ± 0,01 
1,78 ± 0,02 
0,65 ± 0,01 
0,47 ± 0,01 

2,04 ± 0,01 
4,99 ± 0,25 
2,09 ± 0,08 
0,67 ± 0,03 

1,27 ± 0,13 
2,89 ± 0,09 
2,07 ± 0,01 
2,40 ± 0,08 

4,06 ± 0,13 
9,67 ± 0,36 
4,81 ± 0,09 
3,54 ± 0,12 

2981 
2268 
2983 

Classe 3 

2391 1,07 ± 0,03 
1,58 ± 0,04 
0,94 ± 0,03 
1,37 ± 0,01 

2,30 ± 0,06 
5,54 ± 0,05 
2,71 ± 0,13 
4,00 ± 0,11 

1,34 ± 0,15 
1,97 ± 0,08 
1,41 ± 0,03 
2,02 ± 0,08 

4,70 ± 0,17 
9,09 ± 0,06 
5,06 ± 0,18 
7,39 ± 0,02 

3003 
2982 
2921 

Classe 4 

2968 0,43 ± 0,08 
0,88 ± 0,01 
1,48 ± 0,01 
1,61 ± 0,01 

0,97 ± 0,16 
1,85 ± 0,04 
5,48 ± 0,08 
5,80 ± 0,04 

1,55 ± 0,18 
1,23 ± 0,01 
1,40 ± 0,04 
1,63 ± 0,03 

2,95 ± 0,43 
3,96 ± 0,06 
8,35 ± 0,13 
9,04 ± 0,08 

1868 
1943 
1948 

 
 
    
Tabela 3 – Comparação entre os resultados de concentrações obtidas para Cu, Cr e As para postes novos e para postes 
retirados de serviço. 

Amostra Elemento Estufa (µg g-1) 

Retirado de serviço Cu 
Cr 
As 

522 (15)* 

820 (4) 
484 (10) 

Novo 1 Cu 
Cr 
As 

2407 (75) 
3348 (102) 
3628 (83) 

Novo 2 Cu 
Cr 
As 

3389 (34) 
4707 (13) 
4879 (39) 

Novo 3 Cu 
Cr 
As 

1465 (53) 
2102 (101) 
2246(92) 

*Desvio Padrão da medida n = 3 
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ABSTRACT 
Three bacterial isolates, designated as 22e, 32a and 52g, were obtained from biofilms and stone material collected on 
the roof of the Cathedral of Morelia in Mexico. The Cathedral of Morelia was built in years 1660-1744 and is made of a 
characteristic pink ornamental volcanic stone called ignimbrite. On the basis of partial 16S rRNA sequence analysis, the 
bacteria were identified as Enterobacter sp. (22e) and Bacillus sp. (32a and 52g). The 3 isolates precipitated calcium 
carbonate crystals in solid medium supplemented with an excess of calcium, in the absence of urea. 22e and 32a 
produced crystals of calcite and vaterite while 52g produced calcite crystals. Urea activity was tested in these isolates 
since calcium precipitation has often been linked to urease production in bacteria. Urease activity was found to be 
extracellular in all cases, induced by the presence of urea for 22e and constitutive for 32a and 52g. So, calcium 
precipitation by isolate 22e in solid medium without urea could not be only attributed to urease activity. EPS production 
was influenced by the presence of calcium in the medium.  
 
 
INTRODUCTION  
Production of calcite (calcium carbonate) crystals by soil bacteria is a general phenomenon and under suitable conditions 
most bacteria will form calcite crystals (Boquet, 1973). It has been reported that most heterotrophic bacteria are able to 
induce CaCO3 precipitation under laboratory conditions (Knorre and Krumbein, 2000). CaCO3 precipitation by bacteria is 
an important phenomenon both in natural and engineered environments. Technological applications of this phenomenon 
include water treatment, CO2 sequestration, consolidation of soil and sand, reduction of the porosity/permeability of 
geological deposits, protection and repair of concrete and cement structures and conservation of building stones (Zhang 
and Klapper, 2010). Proposed mechanisms for CaCO3 precipitation by bacteria include the participation of microbial 
metabolic activities that increase pH as amino acids degradation and urease hydrolysis that lead to the release of ammonia 
in the medium as well of the involvement of cell surface structures as membranes, cell appendages and exopolymeric 
substances (EPS) (Perito and Mastromei, 2011). Microorganisms and stone materials have a love and hate relationship 
(DeBelie, 2010) since they can lead to the biodeterioration of buildings and monuments by leaching or chelation of calcium 
ions from stones or, they can be used for biorestoration purposes by formation of stone-compatible CaCO3 cements. The 
present research aimed at characterizing CaCO3 precipitating, heterotrophic bacteria isolated from deteriorated ignimbrite 
stones from colonial monuments in the central area of Mexico.   
 
 
MATERIALS AND METHODS  
Microbial biofilms were sampled from the roof of the Cathedral of Morelia in Mexico by scraping off biofilm and stone 
material with sterile scalpels. Heterotrophic bacteria were isolated by serial dilution of samples suspended in BG11 solid 
medium supplemented with peptone, glucose and yeast extract (2.5 g l-1 each) (PGY medium) and pulverized pink 
ignimbrite (1 g l-1). Noble agar was used as the solidifying agent at a concentration of 20 g l-1. Incubation temperature was 
30oC. The ability to precipitate calcium was tested in PGY solid medium supplemented with 7.5 g l-1 of CaCl2 2H2O. The 
bacteria were identified by PCR amplification of their 16S rRNA gene. The CLUSTAL W software was used to perform 
the alignment of close sequences retrieved from the GeneBank database and a phylogenetic tree was constructed using 
the neighbor-joining method using the Molecular evolutionary Genetics Analysis (MEGA 5.05) software (Tamura et al. 
2011). CaCO3 crystals were purified from solid medium and their crystalline structure was determined by X-Ray diffraction 
(XRD). Urease activity of the isolates grown in four different culture media was determined: PGY medium; PGY medium 
supplemented with 7.5 g l-1 of CaCl2 2H2O; PGY supplemented with 2% (w/v) of urea and PGY supplemented with CaCl2 
2H2O and urea. Incubation was performed at 30oC with an agitation of 250 rpm. Urease activity was determined by 
measuring the amount of ammonia released from urea hydrolysis according to the phenol-hypochlorite assay method 
(Nataraja 1995). One unit of urease was defined as the amount of enzyme hydrolyzing one μmole of urea per min. The 
Congo Red (CR) binding assay was used to evaluate EPS production in these cultures (Friedman et al. 2001).  
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RESULTS AND DISCUSSION  
The city of Morelia was founded in 1537 and is located in the state of Michoacán, Central Mexico (Figure 1A and 1B). The 
Historic Center of Morelia, declared a UNESCO World Heritage Site in 1991, contains 249 historic buildings made of 
characteristic pink ornamental stones called ignimbrites (Figure 1C). Ignimbrites are siliceous rocks that originate from 
volcanic pyroclastic flow deposits and have been extensively used for construction purposes in Central and Western 
Mexico.  
 

 
 
Figure 1 - Study site. A) Historical center of Morelia showing the Cathedral. B) Location map of Morelia, Michoacán. C) 
Pink ignimbrite stones of the façade of the Cathedral.  
 
Samples of biofilms and stone material were taken from sites presenting pigmented patinas. Stone material easily 
detached with the collected biofilm indicating deterioration of the stone. XRD analysis revealed the presence of calcite (a 
polymorph of CaCO3), which is not a natural component of ignimbrites (Alonso and Martínez 2003). 2 algae, 1 yeast, 4 
fungi and 35 heterotrophic bacteria were isolated from the collected samples. 70% of the isolated bacteria were gram 
positive and 55% of these were bacilli. From the 35 bacterial isolates only 3, designated as 22e, 32a and 52g, were able 
to precipitate calcium on PGY solid medium supplemented with CaCl2 without urea. Isolate 22e presented a 99% identity 
with the Enterobacter cancerogenus isolate PSB20. Isolates 32a and 52g belonged to the genus Bacillus (Firmicutes). 
32a had a 99% identity with Bacillus sp. h3 (JX) and 52 g had a 99% identity with Bacillus subtilis SAZ2-7. According to 
XRD analysis of the crystals produced in PGY solid medium enriched with calcium, 22e and 32a produced a mixture of 
calcite and vaterite while 52g only produced calcite. Urease hydrolyzes urea to produce ammonia and carbon dioxide; the 
released ammonia increases the pH, leading to the accumulation of insoluble calcium carbonate. Maximum urease activity 
of the isolates in different culture media is presented in Table 1.  
 
Table 1 - Urease activity of the isolates in different culture media. 

Culture medium*  Urease activity (U ml-1)** 

 22e 32a 52g 

PGY ND*** 3.2 ± 1.21 4.1 + 1.10 

PGY-Ca ND 2.8 ± 1.01 5.9 + 0.91 

PGY-Urea 35.3 ± 7.08 3.6 ± 1.57 7.3 + 1.45 

PGY-Urea-Ca 28.0 ± 9.12 2.3 ± 0.65 7.0 + 1.20  

 * Experiments were performed in liquid media 
 ** Data were obtained from duplicates  
 
The 3 isolates only produced extracellular urease. For Enterobacter sp. 22e, no urease activity was detected in the cultures 
grown in PGY and PGY-Ca without urea. Urease activity was therefore induced by urea in this isolate. In Bacillus sp. 32c 
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and 52g, urease activity was not significantly different in the presence or absence of urea and was therefore assumed to 
be constitutive. Lower urease activities were obtained in these isolates compared to Enterobacter sp. 22e. Table 2 
presents the quantity of CaCO3 precipitated by each isolate grown in the four tested media. In the absence of urea, the 
22e isolate induced CaCO3 precipitation however its precipitation level was much higher in the presence of urea. Therefore 
urease activity strongly influenced CaCO3 precipitation in the 22e isolate, although this isolate was able to precipitate 
CaCO3 in the absence of urea hydrolysis. Urease activity was similar in the presence and absence of urea for the Bacillus 
sp. 32a and 52g isolates. In the presence of urea, CaCO3 precipitation was slightly increased in these isolates. However, 
precipitation levels were lower in these isolates compared to Enterobacter sp. 22e in the presence of urea.  
 
Table 2. CaCO3 precipitated in the different culture media. 

Culture medium*  CaCO3 precipitate (g l-1)** 

 22e 32a 52g 

PGY-Ca 0.5 1.4 1.5 

PGY-Urea-Ca 5.6 3.9 2.9 

 *Experiments were performed in liquid media.  
 **Data were obtained from duplicates.  
 
EPS were preferentially found in the culture medium in the case of the 22e isolate while they were cell-associated in the 
32a and 52g isolates. Interestingly, calcium seemed to have an effect on EPS production although this effect was different 
in the 3 isolates. For 22e and 32a, the level of EPS was decreased in the presence of CaCl2 while it increased in the 
presence of CaCl2 for 52g (Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2 - CR binding assay of the 22e, 32a and 52g isolates grown in different liquid media. A) CR bound to cells. B) CR 
bound by the different culture supernatants.    
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CONCLUSIONS  
Gram-positive bacteria dominated the microbial communities colonizing the ignimbrite monumental stones under study. 
From 35 bacterial isolates, only 3 isolates, from the Enterobacter and Bacillus genera, could precipitate CaCO3. 
Precipitation occurred without urea in the medium although precipitation increased in the presence of urea.  The 
mineralogy of the crystals was independent on the bacterial genus or species. Calcium influenced EPS production. This 
is the first report of microbial communities present on ignimbrite stones in monuments. Further studies are necessary to 
understand the possible role of calcium carbonate precipitating bacteria in stone decay and the effect of calcium on EPS 
production and stone colonization.  
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ABSTRACT 
In the last years were investigated 100 samples of different materials used in shoes for their biocidal action against the 
growth of fungi and bacteria. Leather and also different types of plastics were analyzed. The tests were performed 
according to the procedures described in the standards ABNT NBR 15275, ABNT NBR 14419, ABNT NBR 15449. 
Different  Aspergillus, Mucor, Penicillium and Trichoderma fungi strains and also Pseudomonas, Staphylococcus and 
Bacillus bacteria strains, were used for the tests. The results showed that more than 60% of the materials have no 
sufficient protection against the growth of fungi. In the case of bacteria nearby 40% of the materials are not resistant. Also 
leather treated with different types of biocides showed in many cases no effect against the growth of micro-organisms. 
The results of the analysis are not depending only on the treatment of the samples with biocides but also on the type of 
test system, the thickness of the sample and the type of organisms. The article will present and discuss the procedures 
and results of these tests.  
 
 
INTRODUCTION 
Today, shoes not only consisting of leather, they are a mix of different plastics, rubber, glues, fibers and leather. In the last 
years new materials which are biodegradable ore called biodegradable, have been coming up. But one problem is, that 
the biodegradation starts immediately after the production, if the environmental conditions are favorable. In tropic countries 
like Brazil these conditions are common. In the last years, together with new biodegradable materials, also problems with 
mold growth not only inside the shoes, but also at storing and transportation, have been more frequently.  
 
While wearing the shoes the temperature and humidity inside could raise up and be higher than the environment. 
Depending the type of shoe the temperature could change to 35°C and 95% relative humidity (Uedelhoven, W.H., et al., 
2001, Deng, F., et al., 2009). Together with the material mix, this climate is very favorably for the growth of fungi and 
bacteria. A biocide treatment is obvious and common, normally in the not leather materials. But in Brazil a legislation about 
biocide treatment of shoe materials is no existent, also a biological quality control of treated materials is very raw. Normally 
this control only happens if problems appears. In our laboratory we have analysed more than 100 samples of shoe 
materials for their biocide treatment. This article contains the statistical evaluation of the results of these analysis and a 
discussion about the necessity of the treatment.  
 
 
METHODS  
Following fungi and bacterial strains have been used for the tests:  
 
Table 1 - Strains of fungi used in the tests 

Strain Number Origin 

Aspergillus niger AN Laboratory Fundação Liberato 

Aspergillus sp. ART1 Isolation from a sample of air microbiology laboratory 

Trichoderma sp.  DM2 Isolation from a sample of plastic package material 

Mucor sp.  KA1 Isolation from a sample of cheese 

Penicillium sp. LA3 Isolation from a sample of plastic 

 
Table 2: Strains of bacteria used in the tests 

Strain Number Origin 

Pseudomonas aeruginosa PA Laboratory Exame 

Staphylococcus aureus SA Laboratory Exame 

Bacillus cereus PVK3 Isolation from a sample of sole from one shoe 
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The characterization  of the strains isolated from the sample material have been done by microscopical and standard tests 
as described in St-Germain, G. and R. Summerbell, 1996 and Bast, E., 2001. The test with fungi have been performed as 
described in the standards ABNT NBR 15275/2005, ABNT NBR 14419/2010 and ABNT NBR 15449/2006. The tests with 
bacteria have been performed as described in the standards ABNT 15275 and AATCC 147. For the calculations only 
results have been used were strains of fungi and bacteria have been participated in more than 10 tests. The classification 
of the materials have been done by the supplier who ordered the analysis. All materials have been treated with different 
biocides, as the suppliers mentioned. In only a few cases it was possible to know the type of biocide.The numbers of 
evaluation are the same as described in the standards. Numbers from 0 to 2,00 have been evaluated as a positive biocidal 
action and numbers between 2,01 and 4 as lacking of biocidal action.  
 
 
RESULTS 
The last two years we have analyzed more than 100 samples of shoe materials for their action against the growth of 
fungi and bacteria. The following tables are showing the results. 
 
Table 3 - Results of the tests performed as described in standard ABNT 15275, ABNT 14419 and ABNT 15449 

Strain Fungi Abbr. Mean value   Strain Bacteria Abbr. Mean value 

Asp. Niger AN 2,43  Ps. aeruginosa PA 2,16 

Asp. sp. ART1 2,41  St. aureus SA 1,55 

Trich. sp.  DM2 2,79  Bacillus sp. PVK3 1,63 

Mucor sp.  KA1 2,61     

Penic. sp. LA3 2,68     

Mean value fungi  2,57  Mean value bacteria  1,78 

Abbreviations: Asp. = Aspergillus, Trich. = Trichoderma, Penic. = Penicillium, Ps. = Pseudomonas, St. = Staphylococcus.  
 

These results are showing that fungi are more resistant against biocides than bacteria.  
 
Table 4 - Percent values of results lower than 2,00 (% <2) and higher than 2,01 (% >2). 

Strain Fungi Abbr. % <2 % >2  Strain Bacteria Abbr. % <2 % >2 

Asp. niger AN 41,57 58,43  Ps. aeroginosa PA 53,57 46,43 

Asp. sp. ART1 32,00 68,00  St. aureus SA 67,86 32,14 

Trich. sp. DM2 42,86 57,14  Bacillus sp. PVK3 66,67 33,33 

Mucor sp. KA1 37,78 62,22      

Penic. sp. LA3 38,46 61,54      

Mean value fungi  38,53 61,47  Mean value bacteria  62,70 37,30 

Abbreviations: Asp. = Aspergillus, Trich. = Trichoderma, Penic. = Penicillium, Ps. = Pseudomonas, St. = Staphylococcus. . 

 
Table 4 shows that more than 60% of the samples have no resistance against the attack of fungi and 37% have no 
resistance against the attack of bacteria. The next table 5 shows the mean values for the different materials used in the 
tests. For this table only results have been included were it was possible to identify the material.  
Table 5 - Mean values of biocide resistance of different materials. 

Material Mean value fungi Mean value bacteria 

Leather 2,62 3,50 

Latex 0,06 0,43 

Polyamide 2,90 1,65 

Polyethylene 3,40 1,87 

Polyurethane 3,02 2,00 

Poly Vinyl Acetate 2,46 1,77 
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DISCUSSION: 
The results shown above, are indicating, that a biocide treatment of shoe materials have a small effect. More than 60% 
of the samples have no resistance against the attack of fungi and 37% have no resistance against the attack of bacteria. 
In other experiments (data not shown here) the pure biocide solutions have the effects as  described by the producing 
companies. This means during the application, the biocides loose their capacity against fungal and bacterial attack. In our 
opinion there are different points which are leaving for this result; First, not all biocides could be used in all materials. At 
this point we are thinking, that there is a big lack in information for the buyers and users of these products. Second, the 
biocides application could be done in a wrong way. In the leather industry it is common to use spraying of the biocide on 
the ready finished leather. By spraying a unique distribution of the biocide is not guaranteed and also the finishing 
treatment of the leather could hamper the bounding ore integration of the biocide in the leather fibres. Third, a lot of 
biocides have a limited time of action, and this point is not been in consideration while using them. At the end there is a 
big lack in information and education in this area. Another result of this evaluation is, that the test systems, performed as 
described in the standards, are not influenced by the biodegradability of the materials. Materials like polyethylene, 
polyurethane are non biodegradable plastics (Tokiwa Y., et al., 2009) and polyamide and poly vinyl acetate are plastics 
with low biodegradability (Leja K. and G. Lewandowicz, 2009). All these plastics showed nearly the same results in the 
tests: lack of resistance against the attack of fungi. It seems that the fungi are growing only over the material without using 
it. Only a treatment with a biocide which dissolute in the environment could hinder this over growing. As can bee seen in 
table 5, latex is the only material which is not attacked by fungi and bacteria in the test systems. As written in many articles, 
latex is a material which degrade slowly by microorganisms (Linos, A. and A. Steinbüchel, 2005). This is the only case 
were the biocide treatment is effective. Concluding a lack of information and discussion, and also a lack of scientific 
analysis, about the use of biocides is existing in the shoe industry located in Brazil.  
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ABSTRACT 
Microbial biofilms are formed at the oil/water interface in tanks containing diesel-biodiesel blends during the fuel storage, 
decreasing the fuel quality. The use of biocides may suppress the microorganisms responsible for the damage, but its 
utilization may trigger environmental consequences. This study utilized a B10 blend diesel-biodiesel (condition of oil as 
received) that  was incubated with three MBO(50%) biocide concentrations (zero, 500 ppm, and 1000 ppm) during 60 
days. The biofilms formed at interface oil-water were collected for isolation of the genomic DNA followed by amplification, 
purification, and Illumina HiSeq sequencing of the 16SrRNA gene. In total, 83,037 sequences were obtained, whereas 
according the RDP database, only 11,4% of those were classified (436 genera) while 88,6% were not classified (3,400 
genera). The prevalent genera on the treatment without biocide (Control-0ppm) at 28 days were Pseudomonas(22,3%), 
Comamonas(10,4%), and Burkholderia(3,1%). In the same treatment at 60 days, the microbial community changed and 
the prevalent genera identified were Comamonas(13,7%), Klebsiella(4,3%), and Tolumonas(4,3%). The treatment with 
500ppm of biocide reduced 426 fold the richness in the samples after 28 days of incubation, but after 60 days, the microbial 
community increased again, reaching 88% of the richness of the treatment without biocide addition. In the treatment with 
1000ppm of biocide, no biomass was formed. The monitoring of the composition of the microbial community facilitates 
making decision regarding to biocide addition and fuel quality control. 

 
INTRODUÇÃO 
Durante o armazenamento de combustíveis, como de misturas de diesel e biodiesel, pode ocorrer contaminação 
microbiana, cujas consequências estão relacionadas ao entupimento de filtros e sistema de injeção, além de 
comprometer a qualidade final do produto ao consumido (Passman, 2013). Estudos sobre a contaminação microbiana, 
após a adição do biodiesel ao diesel de petróleo, demostraram que esta nova formulação é mais suscetível a 
biodegradação, e favorece a formação de biomassa durante o armazenamento e transporte (Passman et al., 2005; 
Sørensen et al., 2011; Bücker et al., 2011).Estudos sobre a contaminação microbiana, em tanques de armazenamento 
de combustíveis são tradicionalmente conduzidos utilizando-se técnicas baseadas no isolamento e cultivo de 
microrganismos. Pesquisas vêm verificando que estas tradicionais técnicas podem resultar em uma subestimativa da 
diversidade microbiana contaminante do combustível ou não identificar grande parte das espécies constituintes da 
população nestes locais (White et al.,2011).  

Uma alternativa ao método tradicional são as abordagens moleculares independentes de cultivo. São metodologias que 
vem causando grandes impactos nos estudos sobre ecologia microbiana em solos e ambientes aquáticos, por exemplo, 
e apresentam potencial para serem utilizados na investigação de comunidades microbianas associadas a biodeterioração 
de combustíveis. Recentemente Lee et al. (2010), White et al. (2011) e Sørensen et al. (2011) utilizaram a técnica de 
eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) para acessar a estrutura da comunidade microbiana em 
combustíveis. Além do DGGE, White et al. (2011) utilizaram um método de sequenciamento de alto rendimento 
(Pirosequenciamento 454) para acessar a diversidade microbiana em Diesel B. O estudo das comunidades microbianas 
presentes em combustíveis contaminados, como o diesel, o biodiesel, e as misturas de diesel e biodiesel, utilizando 
técnicas modernas da biologia molecular, em comparação aos tradicionais métodos de cultivo pode auxiliar no 
entendimento da dinâmica da contaminação microbiana (Passmann, 2013), além disso podem auxiliar na escolha e 
orientação de procedimentos para a prevenção e o controle da contaminação. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade do biocida MBO 50% sobre a comunidade microbiana, durante o 
armazenamento simulado de B10, em escala laboratorial; analisar e determinar a composição da comunidade microbiana 
pela metodologia de sequenciamento de alto rendimento Illumina HiSeq, dos tratamentos com e sem a adição do biocida 
MBO nas concentrações de 500 e 1000 ppm. 
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MATERIAL E MÉTODOS  
Combustível: Foi utilizado óleo diesel com teor baixo de enxofre (ULSD) (50ppm) e biodiesel de soja, enviados pela 
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil). A mistura B10 (Diesel B) foi preparada no 
laboratório utilizando-se proveta graduada, na qual se adicionou 10% de biodiesel de soja a 90% de diesel A. Biocida: 
Foi avaliada a efetividade de um antimicrobiano, o MBO 50%, presente em pacote de aditivo multifuncional. As 
concentrações avaliadas foram 0, 500 e 1000 ppm. O aditivo foi previamente adicionado ao combustível, homogeneizado; 
e após esta etapa, o Diesel B10 foi adicionado aos frascos. 
 
Condições de crescimento: Em frascos de vidro (200 mL) foram adicionados 60mL de Meio Mineral Bushnell-Hass e 
esterilizados em autoclave por 15 minutos a 1 atm. Aos frascos esterilizados com o meio mineral foi adicionado 20 mL 
da mistura B10 Diesel B (B10), com 0, 500 ou 1000 ppm de MBO 50%. O experimento foi conduzido em estufa a 28°C, 
durante 60 dias.  
 
Micro-organismos e Crescimento Microbiano: O experimento foi conduzido a partir do combustível como recebido da 
distribuidora, com um nível inicial de baixa contaminação microbiana (10³ UFC.mL-1). O crescimento microbiano foi 
estimado pelo peso seco da biomassa formada na interface óleo água ao final de 60 dias. As triplicatas, em amostras 
destrutivas, foram avaliadas aos 28 e 60 dias. A análise da composição da comunidade microbiana da biomassa formada 
na interface –óleo –água foi avaliada pela metodologia de sequenciamento de alto rendimento ILLUMINA Mise, aos 28 
e 60 dias, conforme descrito a seguir. A extração do DNA genômico total da biomassa formada na interface óleo água 
foi realizada aos 28 e 60 dias, utilizando-se o Power Soil DNA Isolation Kit (MO BIO Inc., Laboratories, USA) (SILVA et 
al., 2013). 
 
Análise da comunidade microbiana por ILLUMINA HiSeq: A amplificação da região V4 do gene 16S rRNA foi realizada 
utilizando-se o DNA genômico total extraído da biomassa formada na interface óleo-agua e os oligonucleotídeos 
iniciadores universais utilizados foram 515F e o 806R (CAPORASO et al., 2010). As condições da amplificação da PCR 
foram 3 minutos a 94°C, 20 ciclos de 45 segundos a 94°C, 30 segundos a 53°C e 90 segundos a 65°C, e extensão final 
a 65°C por 10 minutos. O sequenciamento foi realizado em um sequenciador Illumina (Illumina, Inc., CA, EUA). A análise 
das sequências e a identificação das unidades taxonômicas foi baseada nos métodos de GIONGO et al. (2010 a, b) e 
FAGEN et al. (2012). As descrições taxonômicas com base no banco de dados NCBI taxonomy 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) foram geradas para as entradas da base de dados RDP utilizando o conjunto de scripts 
listado em TaxCollector Pipeline (GIONGO et al., 2010 b). As sequências foram filtradas e classificadas de acordo com 
a similaridade. Considerou-se um mínimo de 95% de similaridade para gênero. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os valores da biomassa formada na interface óleo-água, durante o armazenamento simulado em microcosmos da 
mistura B10, tratada com 1000, 500 e 0 ppm de MBO  50% estão na Tabela 1. A concentração de 1000 ppm, considerada 
uma dosagem curativa,  indicada no tratamento de tanques com combustível com alta de contaminação (109 UFC.ml-1), 
foi eficiente como dosagem preventiva do crescimento microbiano. A concentração de 500 ppm não foi efetiva como 
dosagem preventiva, e verificou-se que a biomassa formada foi 5,5 vezes superior a aquela formada no tratamento sem 
biocida (0 ppm). Estes resultados sugerem que a aplicação de um biocida deve ser realizada com prudência, em 
dosagens adequadas e com adequado acompanhamento, para evitar que populações resistentes ao biocida não se 
estabeleçam e causem danos ainda maiores durante o armazenamento. 

 

Tabela 1 - Valores do peso seco da biomassa formada na interface óleo-água nos tratamentos com 0, 500 e 1000 ppm 
do biocida MBO 50%, ao final de 60 dias.  

Tratamento Biomassa (mg) 

0 ppm 32,0+5,0 
500 ppm 176,0+2 
1000 ppm 0,0 
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Na Tabela 2, pode-se observar o número de sequências obtidas após sequenciamento por Illumina HiSeq nos 
tratamentos em que houve crescimento microbiano: 500 ppm (MBO 50%) e sem biocida (0 ppm) (Tabela 1). A análise 
por sequenciamento de alto rendimento realizado por Illumina HiSeq gerou 83.037 sequências, referentes aos grupos 
bacterianos presentes no DNA genômico total extraído da biomassa formada na interface óleo-água. Verificou-se que 
11,4% das sequências obtidas puderam ser classificadas em 436 gêneros, de acordo com os dados disponíveis no 
GenBank (NCBI) e 88,6% das sequências foram determinadas como não classificadas, por não apresentarem 
similaridade com as sequências disponíveis nos bancos de dados utilizados na avaliação. 
 
Ao analisar a Tabela 2, pode-se verificar que no tratamento com o aditivo MBO 50% (500 ppm) houve uma redução de 
426 vezes no número de sequências, quando comparado ao tratamento sem biocida (0 ppm), aos 28 dias. Embora tenha 
ocorrido uma diminuição da diversidade microbiana aos 28 dias, pode-se inferir que a concentração de 500 ppm (MBO 
50%) não foi efetiva no controle do desenvolvimento da comunidade microbiana presente no combustível como recebido 
(Figura 1).  
 
Tabela 2 - Total de sequências obtidas por ILLUMINA HiSeq e classificadas de acordo com o banco de dados RDP. 

Tratamento 
Sem Biocida 
0 ppm 

 
MBO 50% 
500 ppm 

Tempo (dias) 28 60  28 60 

N° sequências classificadas 10731 12539  14 9487 
N° sequências não classificadas 12263 25711  40 12241 
Total 22994 38261  54 21728 

 
Nesta concentração, o aditivo MBO 50% promoveu a seleção de determinados micro-organismos, e ao final de 60 dias 
verifica-se o aumento no número de gêneros microbianos e o restabelecimento da diversidade na comunidade.  Na 
Tabela 3 têm-se informações sobre os grupos microbianos predominantes na biomassa formada na interface óleo-água, 
nos tratamentos sem biocida e com biocida (500 ppm), aos 28 e 60 dias. Em ambos os tratamentos, se observa a 
mudança da estrutura da comunidade em relação aos gêneros em maior abundância na comunidade, dos 28 aos 60 
dias. Em estudo conduzido por Sorensen et al. (2011), com B0,misturas de diesel e biodiesel (B5, B10, B20, B50) e B100, 
foram avaliadas as mudança na estrutura da comunidade microbiana por DGGE. Após 41 dias de avaliação, verificaram 
um perfil populacional similar entre B0 e B5, e estes perfis apresentando-se distintos dos perfis em B10, B20, B50 e 
B100, indicando que a população presente em baixas concentrações de biodiesel é diferente da população em altas 
concentrações. Semelhante ao observado no presente estudo, Sorensen e colaboradores (2010) constataram que a 
estrutura da comunidade, ao final do experimento, era distinta da comunidade inicial, indicando uma organização da 
população em função da mistura com maior ou menor teor de biodiesel, e em função do tempo de armazenamento. Os 
gêneros predominates encontrados por Sorensen et al. (2011) foram Aerosphera, Clostridium, Novosphingobium, 
Sphingobium e Brevundimonas. 
 
Tabela 3 - Relação dos gêneros prevalentes no tratamento sem biocida (0 ppm) e com biocida MBO 50 % (500 ppm) 
aos 28 e 60 dias, de acordo com os dados obtidos por Illumina HiSeq. 

Tratamento 
Sem Biocida (0 ppm)  MBO 50% (500 ppm) 

Tempo (dias) 
28 60  28 60 

Gênero % Gênero %  Gênero % Gênero % 

Pseudomonas 22,249 554177 17,990  196795 29,630 Burkholderia 20,830 
Comamonas 10,403 Comamonas 13,748  Comamonas 7,407 33919 10,696 
576010 10,403 576010 13,748  576010 5,556 Comamonas 10,434 
224745 9,311 160047 6,450  554177 1,852 576010 10,429 
132521 8,233 Klebsiella 4,373  176635 1,852 238272 10,052 
Burkholderia 3,123 10156 4,056  Hylemonella 1,852 Coprococcus 2,821 
Dysgonomonas 2,779 526810 3,455  Coprococcus 1,852 585881 2,476 
238272 2,488 Tolumonas 3,455  Klebsiella 1,852 176635 1,942 
176635 2,301 Bacillus 1,111  10156 1,852 Hylemonella 1,942 
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Neste estudo, verificou-se que em todas as amostras avaliadas o gênero Comamonas é um dos gêneros mais 
predominantes, seguido por Burkholderia sp. (Tabela 3). Alguns grupos como o de Pseudomonas sp. são abundantes e 
exclusivos de um determinado tempo, ou tratamento. A abordagem molecular da diversidade microbiana em diesel e 
biodiesel (B5) foi avaliada por White et al. (2011), utilizando PCR-DGGE e Pirosequenciamento 454. Por PCR_DGGE, 
após excisão, as bandas foram identificadas e os gêneros encontrados foram Lactobacillus, Mangroveibacter, 
Clostridium, Shewanella, Serratia, Aerococcus e Burkholderia, indicando uma predominância dos grupos Proteobacteria 
e Firmicutes, em 6 amostras de diesel ou biodiesel analisadas. White et al. (2011) avaliaram a população microbiana de 
uma amostra de diesel por pirosequenciamento da região V6 do gene 16s rRNA, e verificaram a predominância de 
Betaproteobacteria (95.6%), sendo o gênero Burkholderia o mais abundante (80.7%) o segundo gênero mais abundante 
foi Staphylococcus (2.4%). 

 
CONCLUSÃO 
Constatou-se a efetividade do aditivo MBO 50% como antimicrobiano na concentração de 1000 ppm. A  concentração 
de 500 ppm não foi eficiente em controlar os microrganismos e após  60 dias verificou-se um aumento da biomassa, em 
relação ao tratamento sem biocida. A adição do aditivo com concentrações inadequadas de biocida pode proporcionar a 
seleção de micro-organismos resistentes à molécula.O sequenciamento por Illumina HiSeq foi uma ferramenta capaz de 
identificar e avaliar a estrutura (abundância e diversidade) da comunidade microbiana durante o armazenamento de B10 
tratado com e sem antimicrobiano MBO.   
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RESUMO 
A efetividade de um aditivo para uso em diesel, biodiesel e suas misturas com propriedades antimicrobianas foi avaliada 
em sistema bifásico. Foram avaliadas as concentrações de 0,04% e 0,1% de um aditivo durante 35 dias em frascos de 
vidro de 250 mL, contendo 60mL da mistura B10 e 20 mL de meio Bushnell Hass como fase aquosa. Foram utilizados 
dois níveis de contaminação, baixo (combustível como recebido), com contaminação estimada em (103 UFC.mL-1), e 
média contaminação (106 UFC.mL-1), simulada com a adição de um inóculo microbiano não caracterizado.  Na fase 
aquosa foram avaliados o pH, a viabilidade celular (time kill) e a formação de biomassa. Os resultados mostram que nos 
tanques tratados com aditivo a formação de biomassa foi reduzida em média 40% na interface óleo-água, porém mas 
apenas uma ação bioestática foi observada. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Um dos principais problemas relacionados a manutenção da qualidade dos combustíveis armazenados é a possibilidade 
de deterioração, pois no interior dos tanques de armazenamento formam-se as condições necessárias para o 
crescimento das populações microbianas tais como presença de água, oxigenação, temperatura e pH  adequados e 
abundância de nutrientes (provenientes da matéria orgânica, sais inorgânicos). Recentemente a introdução de novos 
combustíveis derivados de fontes vegetais, como o biodiesel ao combustível de origem fóssil tem agravado o problema 
da biodeterioração principalmente durante etapa de armazenamento do biodiesel puro (B100) e de suas misturas (Bx)[2, 
14]. A preservação do combustível pode ser conduzida através da aplicação de produtos químicos (biocidas) que inibem 
e/ou controlam o crescimento microbiano [1, 5, 6]. Apesar dos detalhes de estratégias de controle do desenvolvimento 
microbiano diferirem de sistema para sistema, um dos parâmetros mais importantes é a escolha de um produto 
antimicrobiano adequado. Este produto deve: matar micro-organismos na fase combustível e  na fase água, possuir um 
amplo espectro de atividade (contra fungos, bactérias aeróbias e anaeróbias), manter o seu efeito inibidor na presença 
de outras substâncias, não ser corrosivos para o sistema, ter baixo custo, ser seguro para usar e de baixo impacto 
ambiental, [2, 3, 4, 7].  
 
A exigência de utilização de combustível com o menor teor de enxofre possível também resultou em demandas para uso 
de antimicrobianos livres de enxofre, assim como a biodegradabilidade e a ausência de metais pesados, são também 
necessários. Algumas companhias garantem que se o produto antimicrobiano é usada adequadamente, vai ser 
transformado em produtos de combustão com o motor em conjunto com o combustível [2]. O uso de produtos 
antimicrobianos em combustíveis e biocombustíveis tem sido recomendado nos Estados Unidos e na Europa [2, 7-9]. 
Um produto antimicrobiano utilizado em combustíveis, aprovado para uso pelo USmilitary sob Especificação Militar (MIL 
SPEC) é baseado em oxazolidina (MBO) [6]. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de um aditivo 
multifuncional com 50% do ativo 3,3-methylenebis (5-methyloxazolidine) (MBO – 50%)  em sua formulação  para uso  no 
controle da contaminação microbiana na mistura B10 (10% biodiesel e 90% óleo diesel com 50 ppm de enxofre (LSD). 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Delineamento experimental: O experimento foi realizado com amostras destrutivas e três réplicas para cada tratamento. 
Todos os frascos foram previamente agitados para homogeinização do conteúdo e acondicionados em caixas fechadas 
mantidas em temperatura ambiente. Os tempos amostrais foram 0,7,14,21,28 e 35 dias. Foram testadas 2 diferentes 
concentrações do aditivo ( 0,04% e 0,1%) em  dois níveis de contaminação ( baixo e médio). 
 
Frascos experimentais: O experimento foi realizado em frascos de vidro com capacidade para 250mL cada. Em cada 
frasco foi adicionado 20mL de uma fase aquosa e 60mL de uma fase oleosa. Como fase aquosa foi utilizado um meio 
sintético, composto de água e sais minerais (meio mineral Bushnell Hass; estéril, pH 7,2), Como  fase oleosa utilizou-
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se mistura B 10, (Diesel S50, com baixo teor de enxofre, e Biodiesel (B100) metílico 75% soja e 25% de sebo),  fornecidos 
pela Distribuidora de Petróleo Ipiranga,  não estéreis, ou seja, conforme recebido.  
 
Biocidas: O produto utilizado no experimento foi um aditivo químico com múltiplas funções para estabilização química 
de diesel e biodiesel. Este aditivo apresenta em sua formulação 50% do ingrediente ativo 3,3-methylenebis (5-
methyloxazolidine) (MBO), um antimicrobiano de amplo espectro indicado para  controle da contaminação microbiana 
em combustíveis. 
 
Inóculo microbiano : Um inóculo não caracterizado foi preparado conforme  sugerido na Norma ASTM E1259-10 [1]. 
Resumidamente, um erlenmeyer contendo 100 mL de meio Bushnell-Haas [2] suplementado com 2% da  mistura diesel 
e biodiesel - B10 (previamente esterilizada por filtração) foi inoculado com 5 mL de uma mistura de borra microbiana 
obtida a partir de diferentes combustíveis (biodiesel e diesel / misturas B4 e B5) e incubados a 28 ° C, 100 rpm durante 
7 dias. O inóculo preparado foi ajustado para uma turbidez padrão McFarland 0,5 (comprimento de onda de 600 nm) 
utilizando meio mineral Bushnell Hass, a fim de se obter, aproximadamente, 106 CFU / ml de fungos e 108 CFU / ml de 
bactérias e leveduras. Em seguida, uma diluição de 1:10 foi realizada para obter uma concentração final  nos 
microcosmos  de 105  CFU/ml de fungos e 107 CFU/ml de bactérias e leveduras [14]. Foram avaliadas duas concentrações 
do produto, (0,04% e 0,1%), conforme instruções do fabricante. Todas as concentrações dos biocidas foram preparadas 
na fase oleosa. O volume necessário da mistura B10 para cada concentração foi preparado uma única vez e 
posteriormente, alíquotas de 60 mL foram distribuídas nos frascos experimentais contendo 20mL da  fase aquosa  
 
 
RESULTADOS 
Na fase aquosa foram avaliados o pH, a viabilidade celular (time kill) e a formação de biomassa. O pH manteve-se na 
faixa de 7,0 no meio mineral Bushnell Hass até o final durante os 35 dias de experimento em todos os tratamentos.  
O acompanhamento do tempo de ação e da efetividade do biocida testado foi monitorado pelo teste de viabilidade celular 
(teste de morte). O aditivo multifuncional não foi capaz de promover a morte dos microorganismos em nenhum dos 
tempos ou tratamentos avaliados (Tabela 1), apresentando apenas uma ação bioestática.   
 
Tabela 1 - Avaliação do tempo de morte para os biocidas testados em Meio sintético. 

 Concentração do biocida 

Óleo Contaminação 0,04% 0,1% 

B10 
103 * * 

105 * * 

*crescimento microbiano detectado. 
 
Para a mistura B10 tratada com 0,04% e 0,1% foi verificada uma ação de inibição (bioestática) do crescimento microbiano 
pelo aditivo nas condições de baixa e media contaminação microbiana. A pós 24h a recuperação em placa (meio sólido 
PCA) dos microorganismos presentes no inóculo, ficou abaixo dos limites de detecção do método, impedindo sua 
quantificação, porém, a análise das placas mostrou que uma maior diversidade de microrganismos (bactérias e fungos) 
foi recuperada nos tratamentos com 0,04% do aditivo comparadas com o tratamento 0,1%, onde apenas um tipo de 
bactéria foi recuperada. 
 
Formação de biomassa  
Os valores de peso seco final da biomassa após 35 dias mostram que a redução da biomassa obtida com a dosagem 
mais baixa do aditivo, 0,04%, foi similar a redução observada com a concentração de 0,1% (Fig.1). Estes resultados não 
apresentaram diferenças estatísticas significativas (p ≤ 0,05). Ao final de 35 dias, a biomassa formada nos frascos com 
combustível tratado com o aditivo sofreu uma redução importante em relação a biomassa formada no tratamento controle, 
sem o aditivo. Os resultados mostraram que biomassa formada na interface óleo-água nos tanques tratados com 0,04% 
e 0,1% do aditivo, após 35 dias foi reduzida em média 40% (Figura 2). 
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Figura 1. Peso seco (mg) da biomassa microbiana recuperada na interface óleo água da mistura B10 nos tratamentos 
com e sem aditivo multifuncional durante 35 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Percentual de biomassa formada na interface óleo água da mistura B10, nos tratamentos com aditivo 
multifuncional em relação ao controle não tratado após 35 dias. 
 
 
O tipo de ação (bioestática ou biocida), o tempo de ação e o tempo de proteção oferecidos por um antimicrobiano para 
uso em combustíveis pode variar muito em função de diversos fatores tais como a intensidade da contaminação 
microbiana, tipo de combustível e da quantidade de água presente no tanque [6; 13; 14]. O estudo de Siegert [2], mostra 
que MBO é efetivo em 0,02% quando utilizado puro para tratamento de diesel. No entanto Zimmer et al [14], observaram 
que o mesmo aditivo  apresentou apenas ação biostática sobre a contaminação microbiana em mistura B10 nas 
concentrações de 0,04% e 0,1%.  
 
O uso de antimicrobianos associados a outros químicos em combustível foi estudado por Geva [12], que sugere que 
nestes casos a efetividade do antimicrobiano pode ser afetado por fatores, tais como a interação com outros 
componentes do produto e/ ou alterações no coeficiente de partição do antimicrobiano, que resultariam em uma menor 
disponibilidade do ingrediente ativo na fase aquosa [13] e consequentemente em uma redução de sua eficácia. Outro 
fator que pode afetar o desempenho dos antimicrobianos é o tipo de combustível [6]). Zimmer et al [14], estudaram a 
atividade do mesmo antimicrobiano em diferentes misturas de diesel e biodiesel além de diesel e biodiesel puro e 
registraram uma redução da sua efetividade  para as misturas B7 e B10 em relação ao combustível puro. A pesar disto, 
uma redução importante foi observada no desenvolvimento da biomassa (média de 40%), principalmente a fúngica, maior 
responsável pelos problemas de entupimentos em motores e tubulações e saturação de filtros.  
 

0,1

14,0

23,0

30,7

47,7

64,0

4,3
7,5 7,0

21,3 23,3

34,0

0,1
5,3 6,0

16,0 15,0

23,0

4,3
9,5

14,0

24,7 25,3 27,0

0,1

6,3

13,0
16,0 17,0

21,0

0

10

20

30

40

50

60

70

0 7 14 21 28 35

P
es

o
 s

ec
o

 (
m

g)

Tempo (dias)
cont  0,1% (105)  0,1% (103)  0,04% (105)  0,04% (103)

100,00%

53,13%

42,19%
35,94%

32,81%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

controle  0,1% (105)  0,04% (105)  0,1% (103)  0,04% (103)

B
io

m
as

sa
 f

o
rm

ad
a 

(%
)

Tratamento



 

 
48 

CONCLUSÕES 
Neste estudo o antimicrobiano MBO foi usado em associação com vários outros aditivos para combustível que compõe 
um produto com uma proposta mais ampla de tratamento para combustíveis diesel, biodiesel e misturas. Nesta 
associação, a ação do antimicrobiano MBO foi  substancialmente reduzida. No entanto, nas condições experimentais 
avaliadas, em meio mineral sintético, a concentração de 0,01% foi considerada uma boa estratégia para o tratamento 
preventivo de diesel e biodiesel.  
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RESUMO 
O desempenho de um aditivo com propriedades antimicrobianas (MBO) para uso em diesel, biodiesel e suas misturas 
foi avaliada em condições de armazenamento simulado ao longo de 100 dias. Quatro tanques (20L) em aço carbono, 
receberam 19,8L da mistura B10 tratada com 1000  ppm do aditivo e 200 ml de água de drenagem de tanques 
armazenamento de B5. Dois destes tanques foram contaminados com um inóculo não caracterizado na concentração de 
107 UFC.mL-1, outros dois permaneceram com combustível não estéril (contaminação estimada em 103 UFC.mL-1). 
Outros quatro tanques montados nas mesmas condições, mas sem adição do biocida constituíram o controle. Em cada 
tempo amostral, na fase combustível, foram acompanhadas as variações nos parâmetros físicos e químicos como: Teor 
de água (ASTM D6304); Estabilidade oxidativa (EN 15751); índice de acidez (ASTM D664) e  a degradação da fração 
biodiesel por análise de infravermelho. Na fase aquosa foram avaliados o pH, a viabilidade celular (time kill) e  a formação 
de biomassa. Os resultados mostram que após 100 dias, nos tanques tratados com o aditivo, o combustível manteve-se 
dentro dos padrões de qualidade exigidos pela ANP, não foi observada degradação do biodiesel e a biomassa formada 
foi 30% menor em relação aos tratamento controle. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Um dos maiores problemas para quem armazena combustível é a possibilidade de contaminação microbiana. 
Dependendo da intensidade da contaminação, pode haver comprometimento da qualidade do produto final, devido a 
geração de sedimentos biológicos. Como conseqüência ocorrem entupimentos nas tubulações e sistemas injetores dos 
motores e a corrosão nos tanques de estocagem 1; 2; 3. Após a introdução do biodiesel esta situação se agravou. Os 
ésteres de ácidos graxos que compõe o Biodiesel são menos estáveis e mais susceptíveis ao ataque de microrganismos 
quando comparados ao diesel. O biodiesel é também mais higroscópico que o diesel o que favorece o aparecimento de 
uma fase de água livre nos tanques, promovendo o desenvolvimento microbiano2; 4. O controle da contaminação 
microbiana em tanques de combustíveis pode ser realizado por métodos físicos e métodos químicos5-9. A drenagem 
periódica da água e a limpeza física dos tanques podem reduzir o problema10. Como medida de controle químico 
recomenda-se o uso de biocidas. Os biocidas são ativos antimicrobianos, com amplo espectro de ação11 e sua utilização 
em combustíveis e biocombustíveis tem sido recomendada nos Estados Unidos e Europa 12. Apesar disto, no Brasil, 
existem ainda poucos estudos com estes produtos9, 11,13. O objetivo deste trabalho foi testar  a efetividade de um aditivo 
multifuncional, que apresenta em sua composição ativos quegarantem a estabilidade química do combustível e um 
antimicrobiano (MBO 50%), no controle da contaminação microbiana em situação de estocagem simulada. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Os experimentos foram conduzidos em 8 tanques especialmente construídos em  aço carbono, jateados com granalha 
de ferro com capacidade para 20L. A estes tanques foram adicionados 1% de água de drenagem de tanques de 
armazenamento de diesel S500 (pH 4,5), fornecidas pela Distribuidora de Produtos de PetróIeo Ipiranga. A mistura B10, 
foi preparada com óleo diesel S50, com 50 ppm de enxofre (B0),  e  biodiesel (B100- metílico de soja  e sebo bovino-
75:25). Avaliou-se a efetividade do biocida presente no aditivo multifuncional que contém cerca de 50% de biocida na 
composição na concentração de 0,1%, conforme orientação do fabricante.  O inóculo microbiano não caracterizado foi 
preparado a partir de borras de tanques comerciais de armazenamento de diesel B5, conforme sugerido na Norma ASTM 
E1259-1014. Os tanques foram mantidos ao ar livre. As análises foram conduzidas nos tanques especialmente 
construídos para esse trabalho, observando-se dois diferentes níveis de contaminação: baixa, combustível conforme 
recebido (estimada em 103 UFC.mL -1); e média, em que houve a adição de inóculo microbiano na concentração de 107 
UFC.mL -1. A contaminação da fase aquosa foi monitorada pela contagem de UFC em cada tempo amostral (0,7,14,21, 
30, 60 e 90 dias)  e na interface foi quantificada a biomassa produzida, por peso seco em todos tratamentos aos 90 dias.  
Alguns parâmetros químicos foram monitorados no tempo 0 dias e após 100 dias do experimento seguindo protocolos 
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recomendados pela ANP: Teor de água (ASTM D6304); Estabilidade oxidativa (EN 15751) e índice de acidez (ASTM 
D664). A degradação do biodiesel  foi investigada utilizando-se análise de infravermelho. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Análises da fase oleosa 
Na avaliação dos parâmetros químicos as maiores diferenças observadas entre os dois tratamentos (com e sem aditivo), 
ocorreu na estabilidade oxidativa e teor de água. Estes dois parâmetros foram os que apresentaram maiores variações 
entre o combustível tratado e o não tratado com o aditivo. Nos tanques com combustível tratado com aditivo 
multifuncional, (Tanques 5-8) tanto a estabilidade oxidativa quanto o teor de água mantiveram-se dentro dos padrões 
exigidos pela ANP mesmo depois de armazenados por 100 dias (Figura 1). Neste mesmo período o combustível não 
tratado com o aditivo saiu das especificações determinadas pela ANP.  
 

Figura 1 - Parâmetros químicos monitorados no tempo (T0) e após 90 dias. Tanques 1 a 4 sem aditivo (1 e 2 
contaminados); tanques 5 a 8 com aditivo ( 5 e 6 contaminado) 
 
O parâmetro Estabilidade oxidativa informa sobre a capacidade do combustível de resistir às mudanças físicas e químicas 
provocadas pelas interações do combustível com o ambiente15 e tende a se reduzir à medida que o percentual de 
biodiesel na mistura aumenta16. As reações químicas que ocorrem no combustível decorrentes da redução de sua 
estabilidade oxidativa induzem a alterações negativas em outros parâmetros como a viscosidade e o índice de acidez da 
mistura16, acentuando a deterioração do combustível. Em geral os aditivos podem estender a estabilidade oxidativa das 
misturas de diesel e biodiesel por um período entre 8 a 10 semanas, mas isto pode variar em função do teor de biodiesel 
presente na mistura16. Neste estudo, os tanques que receberam o combustível tratado com aditivo multifuncional 
(tanques 5-8), ainda após 100 dias de armazenamento simulado, apresentaram pouca ou nenhuma alteração nos 
parâmetros químicos avaliados, mesmo na presença de água e contaminação microbiana. Isto sugere que o produto 
testado poderia garantir uma melhor estabilidade ao combustível armazenado em uma situação real.  O crescimento 
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microbiano na fase aquosa foi acompanhado pela contagem em placa de células viáveis (UFCs). Os resultados obtidos 
podem ser observados nas figuras 2 e 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Crescimento microbiano na fase aquosa da mistura B10, dos tanques com aditivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Crescimento microbiano na fase aquosa da mistura B10 nos tanques sem aditivo 
 
 
O aditivo testado foi eficiente no controle da contaminação tanto de bactérias quanto fungos, na fase aquosa de tanques 
com baixa contaminação microbiana (103) (Fig. 2 e 3). Após 7 dias, do tratamento com o aditivo, o crescimento microbiano 
foi reduzido a valores não detectáveis, mantendo-se até o final de 90 dias. Nos tanques onde não foi adicionado o aditivo 
(Fig.3), na condição de baixa contaminação, até 30 dias, foi verificado o crescimento na fase aquosa. Após 60 dias, não 
foi mais possível recuperar microrganismos em placa. 
 
É provável que tenham ocorrido mudanças na composição da comunidade microbiana destes tanques reduzindo a 
possibilidade da recuperação de células viáveis pelo método empregado. A análise visual da biomassa formada nos 
tanques ao final dos 90 dias do ensaio mostrou diferenças marcantes entre os tanques tratados e não tratado com aditivo. 
A biomassa formada nos tanques que não receberam o aditivo se aderiu fortemente ao fundo dos tanques, com aspecto 
denso floculado e com coloração escura no centro e esbranquiçada nas bordas.  Enquanto que a biomassa formada nos 
tanques que receberam o tratamento com o aditivo, era líquida, rala, sem pontos de aderência e de cor amarelada. Os 
valores de peso seco final da biomassa após 90 dias indicaram que ocorreu uma redução de 30% no peso seco da 
biomassa formada nos tanques tratados com o aditivo em relação aos não tratados.  
 
 
CONCLUSÃO:  
Os resultados observados para o controle microbiano durante o armazenamento simulado da mistura B10, tanto na fase 
aquosa, como da interface indicaram que o aditivo avaliado (MBO 0,1%) apresentou atividade antimicrobiana típica de 
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um preservante. Na concentração testada de 0,1% em nosso estudo o produto foi suficiente para reduzir a formação de 
biomassa, principalmente a fúngica, mas não promoveu a morte dos microrganismos. 
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ABSTRACT 
Hundreds of active pharmaceuticals are present in waterways all over the world. The low-dose health effects make them 
a priority from an environmental health perspective. Our objective was to assess the potential of bacteria and of ligninolytic 
fungi to degrade Ibuprofen (IBU). Fungi were selected and assayed for ligninolytic enzymes. The involvement of 
cytochrome P450 was determined using piperonyl butoxide (PB), which inhibits this enzyme complex. The quantification 
of IBU and its degradation products was performed by HPLC. The toxicity of IBU and its metabolites towards Vibrio fischeri 
was also evaluated. IBU was degraded by all the tested fungi and a Trametes sp. strain BNI degraded IBU completely, 
after 2 days. Laccase was the only enzyme detected and the maximum activity was 478.18 UL-1. The addition of PB did 
not inhibit IBU degradation indicating that cytochrome P450 may not be involved. An EC50 of 86% was found for IBU, 
while the metabolites did not show any toxicity. Staphylococcus arlettae e Bacillus megaterium degraded IBU but only 
with glucose. B. megaterium was selected and after 3 days, degraded all the IBU. An EC50 of 47% was determined for 
IBU while the metabolites showed no toxicity. These results indicate that these microorganisms have potential to degrade 
pharmaceuticals found in the environment, making their use possible in water and wastewater treatment plants. 
 
 
INTRODUCTION 
Hundreds of different active pharmaceutical compounds are being discovered in waterways all over the world. The 
increasing documentation of low-dose health effects makes pharmaceuticals a priority area from an environmental health 
perspective. There are two cases where drugs have had drastic effects: the anti-inflammatory diclofenac has virtually 
wiped out the vulture population of Asia, while estradiol has caused fish to start changing sex. According to the EPA, 
pharmaceuticals in water sources have already been linked to behavioral and sexual mutations in fish, amphibians and 
birds. It only takes 5 or 6 billionths of a gram of estrogen per liter of lake water to affect fish. Pharmaceutical compounds 
reach surface waters and groundwater primarily (Fig.1), as a result of incomplete removal in wastewater treatment plants, 
and subsequently drinking waters, creating significant concerns for their potential effect on humans due to continuous low 
level exposure. IBU is not a very recalcitrant drug, but its high increasing intake is alerting researchers from around the 
world.  Figure 1 Routes of release of human and veterinary pharmaceuticals to the environment. 
 

 
The objective of this study was to assess the potential of bacteria and of ligninolytic fungi to degrade Ibuprofen (IBU). 
 



 

 
55 

MATERIAL AND METHODS 
IBU was obtained in pure form (HPLC grade) and relevant information about  it is presented in figure 1.  
 

Figure 1 -  Properties of Ibuprofen. 
 
Microorganisms used: 
The ligninolytic fungi Pleurotus sp. P1, Pleurotus ostreatus BS and Trametes sp. strain BNI and the bacteria 
Staphylococcus arlettae, Bacillus megaterium and Brevibacterium sp, were the strains used in this work.   
 
Evaluation of the degradation potential of ligninolytic fungi  
The fungi and bacteria were evaluated for their ability to degrade IBU at 20 and 15 mg L-1, respectively, as the sole carbon 
source (catabolism), and with the addition of 5 g L-1 of glucose (cometabolism). Non-inoculated controls and controls 
where the microorganism was inactivated by autoclaving after growth for 7 days in the absence of the drug, followed by 
addition of the drug were also performed. The quantification of IBU degradation was performed by high performance liquid 
chromatography (HPLC). Quantification was performed using a LC-DAD chromatographic system (Waters Alliance), 
consisting of a Waters 2695 pump, 2996 detector, Waters Empower software, and a Phenomenex Luna C-18 column 
(150 mm x 9.3 mm x 5 mm). The mobile phase used was a mixture of chloroacetic acid and acetonitrile (40:60), and the 
elution of samples was performed with a flow rate of 0.6 mL/min with UV detection at 280 nm. 
 
Enzyme assays 
Enzyme assays for lignin-peroxidase (LiP, EC1.11.1.14), manganese-peroxidase (MnP, EC1.11.1.13) and laccase (Lac, 
EC1.10.3.2) were performed as described by Silva et al. (2009). All the activities are expressed in mmol of substrate 
oxidized per litre per minute (U L-1 min-1). The involvement of cytochrome P450 was determined using piperonyl butoxide 
(PB), which inhibits this enzyme complex.  
 
Toxicity assay 
The toxicity of IBU and its metabolites towards Vibrio fischeri was also evaluated, using the Microtox 500 Analyser 
(CETESB-2001).  
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Biodegradation  
All three fungal strains were capable of degrading IBU but strain BNI presented best growth (Table 2). After 6 days of 
incubation, in the absence of glucose, 94% degradation was observed (Table 3). % Biodegraded was calculated as the 
difference between the values obtained from the biotic cultures and the  combined decrease in IBU in the abiotic controls 
and autoclaved. 
  
Table 2 - Mycelial growth of the fungi in IBU medium. 

Fungi IBU only IBU plus glucose 

P1 + + 
BS + + 
BN1 ++ ++ 
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Table 3 - Degradation of IBU by Trametes sp strain BNI. 

% Redution of IBU 
Time (days) Abiotic control Autoclaved control Biotic culture Biodegraded (%) 

2 0 0 48 48 
4 1 0 89 69 
6 6 0 100 94 

 
Enzyme Activity: Enzyme activities produced by strain BNI grown in the presence of IBU.  Laccase was the only enzyme 
detected and the maximum activity was 478.18 UL-1.The addition of PB did not inhibit IBU degradation indicating that 
cytochrome P450 may not be involved.  
 
Toxicity: An EC50 of 86% was found for IBU, while the metabolites did not show any toxicity.  
 
Evaluation of the degradation potential of the bacterial strains 
Staphylococcus arlettae e Bacillus megaterium degraded IBU but only with glucose. B. megaterium was selected and after 
3 days, degraded all the IBU present in the growth medium.  
 
Toxicity: An EC50 of 47% was determined for IBU while the metabolites showed no toxicity. 
  
The ability of the extracellular enzymes produced by BNI to degrade IBU was also evaluated in this work. The enzyme 
broths produced after 6 days of fungal growth, having ligninolytic activities was exposed to another dose of the drug and 
incubated for 24 hours without adding any buffering solutions or enzyme cofactor, but no degradation of IBU was observed. 
MARCO-URREA et al (2009) using semi-purified enzyme extract of laccase and MnP did not detect degradation of IBU 
either.  The role of cytochrome P450 in the degradation of IBU by the fungus BNI was investigated. PB was added to the 
culture medium at a concentration of 5 mM in order to inhibit the synthesis of cytochrome P450 enzymes.  Autoclaved 
controls with and without PB were performed. There was a complete degradation of IBU both in the presence and absence 
of PB, which strongly suggests that cytochrome P450 is not involved in the degradation of the drug by BNI.  MARCO-
URREA and colleagues (2009), working with Trametes versicolor and IBU at initial concentration of 10 mg L-1, achieved 
the same result: complete degradation of the drug in the presence of PB, corroborating the hypothesis that the cytochrome 
P450 enzymes are not involved in the degradation IBU. 
 
Among the four bacterial strains evaluated Staphylococcus arlettae and Bacillus megaterium were able to significantly 
degrade IBU but only in the presence of glucose . In screening assays, both strains were able to degrade approximately 
90% of IBU present in the medium after 7 days of incubation. IBU showed some toxicity to the bacteria, while the 
metabolites showed no toxicity at all, since the EC50 was greater than 100%. Thus, the process of degradation by BNI 
was able to eliminate the toxicity of IBU for the test organism in question (Vibrio. fischeri).CRANE and colleagues (2006) 
cite some IBU sensitive organisms such as algae, cnidarians and mollusks. MARCO-URREA and colleagues (2009) 
reported greater toxicity of metabolites generated following IBU degradation by Trametes versicolor than the actual drug 
itself, using the bacterium Photobacterium phosphoreum as the test organism. 
 
 
CONCLUSION 
This work demonstrates that ligninolytic fungi and some bacteria are capable of degrading IBU, making them potentially 
useful in the treatment of wastewater containing recalcitrant pharmaceuticals. Further studies are needed to optimize the 
biodegradation process, as well as to evaluate the mechanism of degradation (enzymes involved in the process) and 
toxicity of metabolites generated. 
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RESUMO 
Os fungos Basidiomycetes podem ser utilizados na biodegradação de resíduos agroindustriais, devido a sua habilidade 
em produzir diversas enzimas. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade lignolítica de fungos Basidiomycetes, 
visando a futura aplicação na produção de bioetanol a partir destes resíduos. Os basidiomas foram coletados em florestas 
de Pinus spp. Após análises morfológicas e moleculares, as espécies Gelatoporia subvermispora, Phlebia tremellosa, 
Pycnoporus sanguineus e Amyloporia sinuosa foram isoladas e identificadas. Os fungos foram cultivados em meio de 
cultura contendo somente bagaço de cana como fonte de carbono e energia. Após, os fungos foram avaliados quanto à 
formação de um halo castanho no meio de cultura resultante da oxidação de guaiacol, o que indica atividade de enzimas 
lignolíticas. Testes foram conduzidos utilizando soluções de α-naftol e pirogalol para detectar as enzimas lacases e 
peroxidases, respectivamente. Os fungos Gelatoporia subvermispora, Pycnoporus sanguineus e Phlebia tremellosa 
mostraram reações positivas para enzimas lignolíticas, lacases e peroxidases, sendo classificados como de podridão 
branca. O fungo Amyloporia sinuosa não formou halo indicativo das reações, sendo classificado como de podridão 
marrom. 
 
 
INTRODUÇÃO 
No cenário atual, os resíduos agroindustriais, ricos em materiais lignocelulósicos são gerados em grande quantidade e 
seu descarte inadequado no ambiente contribui para o aumento da poluição do solo e das águas. Diversos processos 
têm sido desenvolvidos para a utilização desses materiais, transformando-os em produtos de alto valor agregado como 
ácidos orgânicos, aminoácidos, enzimas, álcool e outros (Valasková e Baldrian, 2006). Neste sentido, é possível 
converter os resíduos vegetais lignocelulósicos em bioetanol, a partir da hidrólise dos polissacarídeos, produzindo 
açúcares fermentescíveis. A biomassa vegetal é composta em grande parte por lignina, hemicelulose e celulose, e assim 
a maior dificuldade para o aproveitamento dos resíduos lignocelulósicos para a produção de bioetanol está na barreira 
física formada pela lignina, que impede o ataque enzimático da celulose (Reyes et al., 1997).  
 
Vários tipos de pré-tratamentos podem ser aplicados com o objetivo de diminuir o teor de lignina e facilitar a posterior 
hidrólise da celulose. Dentre eles, destaca-se o uso de fungos Basidiomycetes devido à elevada capacidade de produção 
de enzimas lignolíticas (Sánchez, 2009). Estes podem ser classificados em fungos de podridão marrom (brown-rot fungi) 
que degradam polissacarídeos (celulose e polioses), mas apenas modificam a lignina; e os fungos de podridão branca, 
os quais além de degradarem polissacarídeos, possuem habilidade de degradar a lignina (Sánchez, 2009). Neste 
processo atuam enzimas hidrolíticas, como as celulases, produzidas pelos fungos de podridão marrom e enzimas 
oxidativas produzidas fungos de podridão branca, como as duas peroxidases (lignina-peroxidases-LiP e peroxidases 
dependente de manganês-MnP) e uma oxidase (lacase) (Arantes e Milagres, 2009). O objetivo deste estudo foi avaliar 
a atividade lignolítica de fungos Basidiomycetes coletados em uma floresta cultivada de Pinus sp., visando a futura 
aplicação na produção de bioetanol.   

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Obtenção dos basidiomas  
Os basidiomas de fungos Basidiomycetes degradadores de madeira foram coletados em uma floresta de Pinus sp., na 
Estação Experimental da FEPAGRO Florestas, em Santa Maria,RS, Brasil. Os fungos foram fotografados, envoltos em 
papel absorvente e acondicionados em potes plásticos para o transporte até o laboratório. Juntamente às análises 
morfológicas e moleculares (região ITS do nrDNA), foi realizado o isolamento de acordo com Brundrett et al. (1996). Os 
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fungos foram identificados como Gelatoporia subvermispora, anteriormente denominado Ceriporiopsis subvemispora 
(Gilbertson e Ryvarden, 1985), Phlebia tremellosa, Pycnoporus sanguineus e Amyloporia sinuosa, anteriormente 
denominado Antrodia sinuosa (Yu et al., 2010). 
 
Condições de cultivo para determinação da atividade enzimática 
Os fungos cultivados em meio ágar extrato de malte (MEA) foram repicados para o meio CGA para verificação da 
produção de enzimas. O meio CGA contém 20 g de bagaço de cana moído a 1 mm, 1 g de guaiacol, 16 g de ágar em 1L 
de água destilada. Porções de 10 mm de diâmetro do meio MEA com o fungo crescido foram aplicados no centro das 
placas com meio CGA e incubados a uma temperatura de 25ºC por aproximadamente 7 dias. Os fungos que após o 
período de incubação formaram um halo castanho no meio de crescimento, oxidaram o guaiacol e foram considerados 
positivos para a produção de enzimas lignolíticas.  

 
Teste de gotas para determinação de enzimas lignolíticas 
Foram realizados testes de gotas, utilizando a solução de α-naftol (0,1 M em etanol 96%) e solução de pirogalol (partes 
iguais de peróxido de hidrogênio 4% e pirogalol 1%) para detectar as enzimas lacases e peroxidases, respectivamente. 
O teste foi realizado avaliando-se a mudança de coloração do meio CGA após o crescimento dos fungos pela adição das 
gotas das soluções. Observou-se a formação da coloração roxa para fungos produtores de lacases e coloração marrom 
para fungos produtores de peroxidases. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As espécies fúngicas Gelatoporia subvermispora, Pycnoporus sanguineus e Phlebia tremellosa formaram halos de 
pigmentação castanho, resultantes da oxidação do guaiacol no meio de cultura, sugerindo se tratarem de espécies de 
podridão branca (Figura 1). A formação do halo ocorre pela possível ação de enzimas lignolíticas, tais como lacases, 
manganês-peroxidase e lignina peroxidase (Okino et al., 2000). Apenas a espécie Amyloporia sinuosa não apresentou 
reação positiva para o teste de enzimas lignolíticas, o que sugere (Käärik et al., 1965) se tratar de uma espécie de fungo 
de podridão marrom. 
 
De forma semelhante no teste de gotas, apenas a espécie Amyloporia sinuosa não apresentou mudança de coloração 
do meio de cultura. As espécies Gelatoporia subvermispora, Phlebia tremellosa e Pycnoporus sanguineus apresentaram 
reação positiva para as enzimas lacase (coloração roxa) e peroxidase (coloração marrom) (Figura 1). Fernandes et al. 
(2008) realizaram um estudo para selecionar enzimas produzidas por fungos coletados no sul do Brasil, dentre as 16 
espécies testadas somente a espécie Antrodia albida (Amyloporia sinuosa) não oxidou o guaiacol e portanto não produziu 
enzimas lignolíticas, confirmando se tratar de uma espécie de podridão marrom. A produção de lacases e peroxidases 
também não foi observada na espécie A. albida nos trabalhos de Chung et al. (2000). O fungo Gelatoporia subvermispora 
é relatado como sendo altamente seletivo na degradação da lignina (Ferraz et al., 2003). Para estudar as bases dessa 
seletividade, Fernandez-Fueyo et al. (2012) conduziu uma análise comparativa dos genomas de G. subvermispora e 
Penicillium chrysosporium e os resultados mostraram que o genoma de G. subvermispora contém pelo menos dois e 
sete genes para codificar peroxidases e lacases, respectivamente. Diferentes isolados fúngicos de diferentes 
ecossistemas brasileiros foram selecionados por Maziero et al. (1999) para o teste enzimático da espécie Pycnoporus 
sanguineus. Entretanto, diferentemente dos nossos resultados e dos obtidos por Saparrat et al. (2000), os autores não 
detectaram a formação de halo característico das enzimas dos grupos das ligninases. Desta forma, mais estudos sobre 
a produção enzimática desta espécie devem ser realizados, em especial considerando diferentes condições ambientais, 
que podem ser determinantes das diferenças observadas na produção de enzimas (Bravo et al., 2000).   Através das 
análises moleculares da região ITS do nrDNA,  o gênero Phlebia foi identificado como produtor de enzimas lignolíticas, 
como a peroxidase dependente de manganês (Kamei et al., 2005, 2008). Porém, as enzimas lacase e lignina peroxidase 
também têm sido relatadas como produzidas por Phlebia (Kamei et al., 2012). Segundo Soares (1998), a lignina 
peroxidase é capaz de oxidar estruturas não fenólicas, metoxiladas, que as demais enzimas como lacases e peroxidases 
dependente de manganês não são capazes de oxidar. 

  
CONCLUSÃO 
As espécies Gelatoporia subvermispora, Pycnoporus sanguineus e Phlebia tremellosa apresentam atividade lignolítica, 
enquanto que a espécie Amyloporia sinuosa não apresenta atividade lignolítica. Os fungos avaliados apresentam 
potencial para serem empregados na produção de bioetanol a partir de resíduos lignocelulósicos. 
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     A     B 

C   D 
 
Figura 1 - Atividade lignolítica de fungos Basidiomycetes degradadores de madeira crescidos por 7 dias em meio de 
cultura contendo bagaço de cana. Os fungos que formaram um halo castanho no meio de crescimento foram 
considerados positivos para produção de enzimas lignolíticas.  A formação da coloração roxa indica a produção de 
lacases e a formação de coloração marrom indica a produção de peroxidases. A) Pycnoporus sanguineus, B) Gelatoporia 
subvermispora, C) Amyloporia sinuosa e D) Phlebia tremellosa. 
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ABSTRACT 
The estuary of the Patos Lagoon in Southern Brazil is a nursery for several animal and plant species and  is also utilizes 
for fisheries and economic activities. Toxic blue-green algal blooms occurring in the estuary by many years lead to the 
presence of toxins in the water and sediment. The blue-green and is responsible for the production of the toxin [D-leu1] 
microcystin-LR. The present work aimed to isolate and identify a bacterial strain able to degrade this toxin. Water and 
sediment samples were collected at various estuary sites. From these sediment samples a bacterial strain able to degrade 
[D-leu1] microcystin-LR was isolated and registered as DMXS. This strain had its 16SDNAr sequenced and was identified 
as Pseudomnas aeruginosa. The results from DMXS straim suggest its possible application for experimental model for 
the bioremediation of toxin impacted areas. 
 
  
INTRODUCTION 
Cyanobacteria are organisms that can produce several toxic compounds and toxic cyanobacterial blooms have been 
reported to be found worldwide. The most serious case of contamination by cyanobacterial toxins mentioned in the 
literature happened in Brazil: a hemodialysis center in Caruaru, Pernambuco, used water contaminated by cyanotoxins 
which led to the death of more than 60 patients (Jochimsen et al. 1998; Pouria et al. 1998). In the south of Brazil, in the 
Patos Lagoon estuary, toxic cyanobacterial blooms have been observed for many years (Yunes et al. 1996) and have 
been found to be extremely toxic by mouse bioassays detected concentrations of toxins above 100ug.Kg -1p.c. 
(Matthiensen et al. 1999). The Patos Lagoon is a very large body of water which stretches out for about 10,360Km2, and 
a total surface area of 200,000km2 in Rio Grande do Sul state. Its estuarine area is fundamental to fish, crustaceans and 
mollusks species because they use its water to meet their needs for food, shelter and reproduction. Thus, toxic 
cyanobacterial blooms have been harmful to the whole ecosystem but also to the local economy. Among the toxins 
produced by cyanobacteria are the microcystins with more that 65 structural variants identified in the literature; they may 
trigger tumors and have been associated with acute and chronic health problems.  
 
The main species in the Patos Lagoon estuary, Microcystis aeruginosa, is known for producing [D-Leu1] microcystin-LR 
(Matthiensen et al. 2000). This is one of the toxins with the highest toxicity (Rinehart et al. 1994; Sivonen and Jones 
1999;). Researches on biodegradation of cyanobacterial toxins have been carried. In the Brazil, the first studies of the 
biodegradation of [D-Leu1] microcystin-LR were conducted with a sample of the Patos Lagoon water (Matthiensen et al. 
2000a). Afterwards, a study was carried out to identify a specific strain which is capable of degrading microcystin-LR and 
[D-Leu1] microcystin-LR (Lemes et al. 2008). Several studies have recommended biodegradation of cyanobacterial toxins 
as a safe and viable way to remove these toxic compounds from contaminated waters (Ishii et al. 2004; Chen et al. 2008). 
This study aimed at showing the degradation of the toxin [D-Leu1] microcystin-LR by a bacterial strain that was isolated 
from the sediments collected in the Patos Lagoon estuary, Brazil.  

 
 
MATERIAL AND METHODS 
Cultures 
Experiments were carried out with cultures of cyanobacterium Microcystis aeruginosa RST9501. This strain was isolated 
from water collected in the Patos Lagoon estuary. Cultures of 1L Erlenmeyer flasks with BG-11 medium and nitrate 
(Stanier et al. 1971) were kept in chambers at 20ºC ± 2ºC. 
 
Extraction and purification of microcystin 
The toxin [D-Leu1] microcystin-LR was extracted from cell extracts, following Lawton et al. (1994).  Cultures were collected 
and centrifuged at 8.000g for 20 minutes. The centrifuged material was frozen and lyophilized. Acetic acid, 250ml, and 
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distilled water (5% v/v), for each gram of lyophilized material, were added. The mixture was agitated for an hour and again 
centrifuged at 8.000g for 10 minutes. The supernatant was stored. The resulting material (pellet) after the centrifugation 
was discharged and the second supernatant was added to the previous one. Resulting supernatants (500ml) were stored 
in a freezer for 24 hours. In the second step, the total amount of supernatants was filtered through a peristaltic pump 
(Millipore Corporation, MA, USA) which was coupled to a Sep-Pak 3ml/1g C18 cartridge. It was been previously activated 
by 10ml methanol and by 10ml distilled water. The supernatants were filtered through the cartridges e frozen for 24 hours. 
After thawing, the cartridges were eluted with 20ml methanol (100%); the extracts that resulted from the passage of 
methanol through the cartridges were dried in a rotary evaporator with a vacuum system at 40ºC. After evaporation, 
residues were resuspended in 500µL methanol (100%) and were analyzed by HPLC (Shimadzu SCL-10Avp - Japan) to 
determine the concentration of microcystins (Fig. 1).   

 

Figure 1 – Chromatogram of the extraction of [D-Leu1] microcystin-LR. 
 
Water and sediment collection  
In the Patos Lagoon estuarine area, sediment samples were collected at Spot P1, the Oceanographic Museum of the 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). This spot was chosen because bacteria with capacity for degrading 
cyanobacterium toxins had already been found in that environment (Lemes et al. 2008).  In São Lourenço do Sul city, 
water samples were collected on the beach, at spot P2 (Fig. 2). All samples were collected and measured in triplicate.  
 
Isolation of bacterial strains 
The isolated strains from the Patos Lagoon estuary were used for the tests to check their capacity for degrading 
microcystins. Water samples were filtered (Whatman filters 7.0cm/pore 0.42μm) and spreaded on Petri dishes with a 
Minimum Salt Medium (Morsen and Rehn 1987) and the addition of 8g.L-1 glucose anhydrous and 15g.L-1 agar. About 
500g sediment samples were collected in clean plastic bottles and taken to the laboratory, where they were disposed in 
250 ml MSM and vortexed for 30 min. Samples were centrifuged (12.000 rpm/10min) and the supernatant was filtered 
(Whatman cellulose acetate filters 7,0cm, pore 0,42μm). Several strains were isolated from the water collected and from 
the sediments, catalogued for the biodegradation tests. 
 
Biodegradation experiment of [d-leu1] microcystin-lr. 
The biodegradation experiment of [D-Leu1] Microcystin–LR was carried out with each one of the strains that had been 
isolated.  The experiment was conducted with 30ml MSM in each flask, previously n autoclaved (120Kgf/cm2/30min). 
Amber flasks were kept for the treatment and amber flasks were kept for control, in triplicate. In the each flask 8μL [D-
Leu1] Microcystin–LR/3.7μg.L-1 was added to a approximate concentration of 1μg.L-1. Treatment flasks had samples of 
bacteria from the culture dishes whereas control flasks did not have the strains. The experiment was kept in a 
microbiological heater CERTOMAT® BS-1 (Germany) at 27ºC, in dim light to prevent the toxin from degrading due to 
intense light. Samples were gotten from the experiment every three days, on average, for analysis by the ELISA kit 
(ABRAXIS) immunoassay. Total sampling time was 30 days. At the end of the experiment with the sediment, when the 
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result of the toxin concentration reached “zero”, a sample was removed from the flasks and inoculated a Petri dish with 
MSM and 8g.L-1 glucose anhydrous and 15g.L-1 agar.    
 

 
Figure 2 - Map of the Patos Lagoon estuary area with collection spots P1 and P2 (RS, Brazil) 
 
  
Bacterial count 
Bacterial count was carried out by epifluorescence microscopy and by the software UTHSCSA Image Tool (Version 3.0) 
(http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/download.html). The methodology proposed by Hobbie et al. (1977) to count bacteria was 
used in samples fixed with Lugol’s solution (Pomeroy 1984; Nishino 1986).  
 
Molecular identification 
DNA was extracted from 1ml cell cultures by the Wizard Genomic DNA Purification kit (Promega, Madison, WI). Extraction 
products were visualized on 1% agarose gel (Biotium). Primers of 16S segment (forward 5’-CCTACGGGAGGCAGCAG-
3’ and reverse 5’-GACTACCAGGGTATCTAATC-3’)(Ritchie et al., 2008). DNA sample was amplified through PCR 
(Ritchie et al. 2008), except for the primer annealing temperature (58°C). PCR products (approximately 400-bp long) were 
analyzed on GelRed-stained 1% agarose gel, with Low DNA Mass Ladder (Invitrogen) as the molecular weight marker, 
and purified by enzymes exonuclease I and shrimp alkaline phosphatase. Purified PCR products were sequenced in both 
directions by a MegaBACE 1000 automated sequencer. The resulting chromatograms were analyzed and the DNA 
sequence was identified by the BLAST (GenBank - NCBI). 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Samples of environmental water and sediment from the Patos Lagoon estuary area were collected to get bacterial strains 
for the study of the biodegradation of hepatotoxin [D-Leu1] Microcystin–LR. Various strains were isolation from samples 
of water and sediment. The strain catalogued as DMXS was isolated from an experiment with the toxin. The study of the 
biodegradation process of the hepatotoxin [D-Leu1] Microcystin–LR was carried out. The decrease in the microcystin 
concentration is shown in Figure 3. 
 
Since the sediment samples had been autoclaved for control and the toxin concentration did not decrease during the 
experiment, no physical, chemical or biological degradation was observed. Toxin degradation took place in the treatment 
flask with the bacterial strain; 40% of the total concentration was degraded in 3 days. After 15 days, the toxin concentration 
kept stable, around 60%. From the 15th day on, there was a steep decrease: from 60% to 0% in just 4 days. The rate of 

http://ddsdx.uthscsa.edu/dig/download.html
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toxin decrease was calculated and b was 0.054579 or 5µg.L-1/day. Half-life was 12.7 days. The equation used for the 
half-life rate was developed in accordance with Ozawa et al. (2003).  
 

 

 
Figure 3 - Decrease in the concentration of toxin [D-Leu1] microcystin-LR by strain DMXS:Control, Treatment 

 
Figure 4 shows the growth of the strain DMXS in the period of the experiment with the bacterial concentration increased 
up to the 12th day. Bacterial concentration reached 117 x 105 bacteria.mL-1, its highest concentration, on the 12th day 
when about 80% of the toxin had already been biotransformed. The identification of the strain by genetic sequencing was 
determined as Pseudomonas aeruginosa by the BLAST (GenBank NCBI) whose access number is HQ890467. 
 

 
Figure 4 - Bacterial growth of strain DMXS in the period of the experiment 
 
The experiment was apparently stable for some time, from the 3rd to the 15th day, after the beginning of the toxin 
degradation process. However, degradation was only slower in this period. The bacterial strain DMXS, having the 
cyanobacterial toxin [D-Leu1] microcystin-LR as its only carbon source, grew slowly. The metabolism of this strain is low 
and appropriate to the kind of environment in which temperatures do not vary much. Thus, the specific cell activities of 
sediment bacteria is low (Haglund et al. 2003).  .   
 
Studies has suggested that low levels of quantified microcystins in the environment are due to Microbial degradation 
(Chen et al. 2008, Chen et al. 2010). Biotechnological application which uses aquatic bacteria to biodegrade microcystins 
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has been carried (Ho et al. 2007a, Wang et al. 2007). Therefore, using sediment bacteria for biotechnological applications 
to remove toxic compounds is viable. Results reported in this paper agree with previous studies and showed that a 
bacterial strain isolated from sediment collected in the Patos Lagoon estuary, in Brazil, biodegraded [D-Leu1] microcystin-
LR in a laboratory.  
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ABSTRACT 
Many investigations have been dedicated to microbial reduction of mercury. However, technologies aimed at alternative 
carbon sources (crude glycerol) for detoxification of mercury, have not yet been studied. This study presents the evaluation 
of the growth and Hg2+ bioreduction capacity of Serratia marcescens M25C in culture medium, using crude glycerol from 
biodiesel production as a carbon source. Crude glycerol degradation by this isolate is also analyzed. The bacterium was 
identified by sequencing a fragment of the 16S rRNA gene. 107 CFU/ml S. marcescens M25C were inoculated and 
incubated for 72 h at 30ºC in culture medium MM1 containing 2 mg L-1 of HgCl2, 10 g L-1 of crude glycerol and 0.5 g L-1 of 
yeast extract. The remaining mercury was quantified by atomic absorption spectrometry/cold vapor and the crude glycerol 
by HPLC. S. marcescens M25C showed a fast population growth and removed 82% of the mercury in 24 h and 87% in 
72 h. The crude glycerol added to the medium was completely degraded in 72h. The results of these experiments indicated 
the potential of S. marcescens M25C as a clean and low-cost technology for the recovery of environments contaminated 
by this metal. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O mercúrio ocorre no ambiente em diferentes formas químicas com solubilidade, reatividade e toxicidade distintas, 
causando impactos ao ecossistema e na saúde do homem.1  As fontes antrópicas mais frequentes de mercúrio são as 
indústrias petroquímicas, eletrônicas, equipamentos de medição, tintas, cloro-soda, além da utilização na extração de 
ouro e como amálgamas dentárias.2   Apesar de o mercúrio ser tóxico, tanto para células eucarióticas quanto para 
procarióticas, alguns micro-organismos apresentam mecanismos de resistência a este metal. Bactérias que possuem o 
operon mer são capazes de reduzir enzimaticamente o mercúrio (II) para a forma volátil e menos tóxica de mercúrio 
Hgº.3,4 Essa resposta adaptativa dos micro-organismos ao Hg representa um recurso para remediação de áreas 
contaminadas por esse metal. O biodiesel tem potencial para ser o substituto natural do diesel. Neste sentido, o glicerol 
é o principal subproduto, sendo que do volume total, 10% correspondem a glicerol residual.5 A glicerina derivada da 
produção do biodiesel possui baixo valor agregado, pois contém resíduos de hidróxido de sódio, ácidos graxos livres, 
metanol, sais de ácidos graxos, ésteres, compostos de enxofre, proteínas e minerais.6 No entanto, é considerada uma 
fonte de carbono altamente reduzida e assimilável por bactérias, sob condições aeróbias e anaeróbias, para a obtenção 
de energia metabólica. As pesquisas na área de biorremediação de efluentes contaminados por mercúrio estão em 
expansão. Contudo, tecnologias que visam rotas metabólicas distintas e utilização de fontes alternativas de carbono 
(glicerol residual) para o desenvolvimento e aplicação de micro-organismos na biotransformação desse metal ainda não 
foram estudadas. Sendo assim, este estudo teve como objetivos: estimar a concentração inibitória mínima e biocida de 
Hg sobre o isolado M25C, avaliar o crescimento e a capacidade de volatilização de Hg2+ de Serratia marcescens M25C 
em meio de cultivo utilizando como fonte de carbono glicerol residual da produção de biodiesel e analisar a degradação 
do glicerol residual pelo isolado. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS   
A capacidade de volatilização do Hg e degradação do glicerol residual foram avaliadas em meio mínimo mineral MM1 
(Richard & Vogel)7 contendo 2 mg L-1 de Hg na forma de HgCl2 , 0,5 g L-1 de extrato de levedura como fonte de nitrogênio 
e 10g L-1 de glicerol residual como fonte de carbono. 107 UFC/ml de Serratia marcescens M25C foram inoculadas e 
incubadas a 30ºC sob agitação de 180 rpm, por um período de 72 horas. Foram retiradas amostras da cultura a cada 24 
horas para leitura de mercúrio e glicerol remanescentes. O mercúrio foi quantificado por espectrofotometria de absorção 
atômica por geração de vapor frio a 253,7 nm.8 A análise do glicerol foi determinada por cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC), utilizando um equipamento Shimadzu equipado com uma coluna Aminex HPX (Bio-Rad) na 
temperatura de 65°C, detector de índice de refração e fase móvel constituída de ácido sulfúrico 0,005M (0,8 mL/min). A 
concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração biocida (CB) foram realizadas em meio de cultura Lúria Bertani 
(LB) contendo mercúrio na forma de HgCl2 nas  concentrações de 25 a 250 mg L-1, incubadas por 48 horas a 30ºC sob 
agitação de 180 rpm. Após este período, a CIM foi avaliada visualmente pela turvação do meio, enquanto que a CB foi 
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verificada após a inoculação de 25 μL da cultura em placas de ágar nutriente e incubação de 48 horas, pela presença ou 
ausência de colônias. O isolado foi identificado com base no sequenciamento parcial da região 16S do rRNA, utilizando 
oligonucleotídeos iniciadores universais para bactérias. As sequencias geradas foram analisadas no banco de dados 
Genbank/NCBI. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O isolado Serratia marcescens M25C apresentou alto nível de resistência ao mercúrio (II), sendo que o inóculo foi inibido 
em 135 mg L-1 (CIM) e eliminado em 190 mg L-1 (CB) de HgCl2.  Esse resultado corrobora com outros estudos que 
avaliaram isolados bacterianos resistentes ao Hg. Constatou-se crescimento exponencial da população de Serratia 
marcescens M25C em 24h de incubação, e o aumento da biomassa foi observado até a última leitura de densidade ótica 
(72 horas) (Figura 1). Deste modo, pode-se concluir que as impurezas presentes no glicerol bruto não inibiram o 
crescimento do isolado.  O desempenho de Serratia marcescens M25C volatilizar mercúrio foi satisfatório. Em apenas 
24h de incubação, 82% do Hg foi volatilizado, chegando a 87% em 72 horas (Figura 3).  Estes resultados sugerem que  
 

 
Figura 1 - Percentual de volatilização de Hg e crescimento de Serratia marcescens M25C em MM1 com adição de glicerol 
residual, extrato de levedura 0,5 g L-1 e 2 mg L-1 de HgCl2.  
 

 
Figura 2 - Cromatogramas dos produtos formados em meio de cultivo MM1, 0,5 g L-1 de extrato de levedura e 10 g L-1 
de glicerol residual. (a) Meio sem inoculação de Serratia marcescens M25C, (b) após 24 h de incubação de Serratia 
marcescens M25C, (c) 48 h e (d) 72 h.  
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a enzima mercúrio redutase foi expressa nas primeiras 24 horas de incubação e que a mesma pode se manter ativa em 
meios contendo compostos com baixo número de carbonos, como o glicerol. Além disso, o sistema de produção da  
mercúrio redutase e a atividade catalítica não foram afetados negativamente pelas impurezas presentes no glicerol. 
 
Nas primeiras 24h ocorreu consumo do glicerol presente no meio de cultivo (Figura 4b), apesar de o não ter sido integral 
neste período. Este fato ocorreu possivelmente pela presença de pequenas quantidades de glicose no meio, provenientes 
do extrato de levedura adicionado, o qual contém de 4 a 13% de carboidratos além de hidrolisados proteicos. Contudo, 
após 72 horas de crescimento bacteriano o glicerol foi completamente degradado (10 g L-1), e o isolado apresentou a 
máxima concentração celular (Figuras 2d e 1 respectivamente). Devido ao consumo total do glicerol residual e da alta 
densidade celular no meio de cultivo, é provável que a partir das 72 horas de incubação o isolado entre na fase 
estacionária de crescimento. 
 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados deste estudo evidenciam o potencial de S. marcescens M25C, como rota tecnológica limpa e de baixo 
custo para a remediação de ambientes contaminados com mercúrio. Portanto, ensaios utilizando efluentes com baixas 
taxas de carbono, maiores concentrações de Hg e tempo maior de incubação são necessários para considerar a 
aplicabilidade desta bactéria no tratamento de efluentes contaminados com esse metal. 
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ABSTRACT 
Accidents involving spills of fuels, especially biodiesel, are common and cause risks to the environment. Bioremediation 
is effective in the treatment of contaminated areas with oily waste, using antibacterial potential to degrade the contaminant 
in the soil. The aim of this work is to identify the degrading bacteria present in soil contaminated with residual basalt 
biodiesel. Natural clayey soil samples were collected, with natural moisture and density field. The concentration of 
microrganisms was evaluated using the pour plate technique, proceeding to 10-8 dilutions on PCA medium. The plates 
were incubated at 30 ° C for 48 h and bacterial growth was determined by counting the colony forming units (CFU g-1 
soil). The colonies were identified using biochemical tests. Bacterial isolates were tested for resistance to hydrocarbons 
using Bushnell-Haas medium (HBS) containing 1% biodiesel and a solution of the tetrazolium chloride (TTC) as indicator. 
The inocula was incubated at 30 ° C under agitation of 150 rpm for 14 d. Biodegradability was determined by the oxidation 
of hydrocarbons that cause the color change of the medium. The indigenous soil microorganisms capable of degradation 
of organic pollutant (biodiesel) were members of the genus Bacillus subtilis and Bacillus cereus. 

 
 

INTRODUCTION 
Contamination of soil and groundwater with petroleum hydrocarbons has been the subject of concern in recent decades. 
The contact of hydrocarbons with the physical environment can directly affect the population, posing risks to the safety of 
people and ecosystems.The presence of hydrocarbons in the entire biosphere may explain the ability of many microbial 
species using these compounds as growth substrate, degrading pollutants in oil and using them as a source of carbon 
and energy (BOOPATHY 2000, RAMSAY et al. 2000 WIDDEL & RABUS 2001, DIAZ 2004, MANDRI & LIN 2007).The 
application of biological processes for the treatment of soils contaminated with petroleum hydrocarbons has aroused great 
interest of the scientific and industrial communities in recent decades (DAVIS et al., 1995). In this scenario, many 
researches are being conducted in an attempt to promote the remediation of these areas contaminated by hydrocarbons. 
There are already many remediation technologies for the direct removal of contaminants, as well as to increase the 
biodegradation potential of these pollutants in contaminated areas.Bioremediation of petroleum hydrocarbons is an 
effective, economical and environmentally friendly, considered a viable method for the treatment of petroleum 
hydrocarbons in contaminated soils (ALEXANDER, 1999).Microorganisms are the main agents responsible for carbon 
cycling in nature. In many native ecosystems there is a community of microorganisms capable of degrading hydrocarbons 
(hidrocarbonoclásticos) (KATAOKA, 2001).Searches are designed to stimulate the activity of microrganisms location 
using the hydrocarbon as a carbon source. The aim of this work is to identify the degrading bacteria present in soil 
contaminated with residual basalt biodiesel. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
Soil samples were collected in the experimental field of the UPF (University of Passo Fundo, RS), with natural moisture 
and density field of, 34% and 1600 kg, respectively. The density of microbiota was assessed using culture media on 
culture plates by pour plate technique. The soil sample was homogenized with sterile distilled water at a ratio of 1:9. 
Proceeded to 10-8 dilutions and added to 100 mL of each dilution on the surface of plates containing the medium Petry 
PCA (Plate Count Agar). The plates were incubated at 30 ° C for 48 h and bacterial growth was determined by counting 
the colony forming units (UFC g-1 soil). The colonies were transferred to culture media for purification and growth isolated 
and subsequent identification with biochemical tests. Bacterial isolates were tested for resistance to hydrocarbons using 
Bushnell-Haas medium (HBS) containing 1% biodiesel and a solution of the tetrazolium chloride (TTC) as indicator 
(Braddock and Catterall, 1999). The inocula were incubated at 30 ° C under agitation of 150 rpm for 14 d. Microbial growth 
was determined qualitatively by the development of purple color. 

 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The natural soil heterotrophic microorganisms presented in density from 1.5 x106 UFC g -1 soil. Four strains were selected 
and isolated natural soil bacteria for identification and testing of biodegradation. In the screening test, it was observed in 
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only two of the four isolated from occurring biological oxidation with 14 days of incubation of the culture medium indicated 
by the redox indicator tetrazolium chloride (TTC). Microorganisms named as 1 and 4 show natural degradation potential, 
being identified as Bacillus subtilis and Bacillus cereus. TTC test result as shown in Figure 01. These are referenced in 
the literature as microorganisms degrading organic pollutants (Bento and Gaylarde, 2001). 

 

 
Figure 01 -  TTC test. 

 
Microbiological analysis is necessary for investigation of the potential for degradation of autochthonous microorganisms 
for possible bioremediation of a contaminated area. Thus, biopanning of organisms degrading petroleum encourages the 
biological treatment of soils contaminated with these compounds, contributing to studies of these remediation areas 
(Souza et al. 2010). 

 
 
4. CONCLUSION 
The natural soil has characteristics favorable to microbial bioremediation process. The autochthonous microorganisms 
were isolated and identified. The degrading microorganisms were identified as Bacillus subtilis and Bacillus cereus. The 
natural clay soil indigenous microorganisms introduced with the capacity degradation of organic pollutants in this case 
biodiesel. 
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INTRODUÇÃO 

A presença de hidrocarbonetos promove além de forte seleção dos micro-organismos autóctones, uma sucessão 
microbiana com capacidades metabólicas diferentes para biodegradar todos os compostos intermediários provindos do 
processo de biodegradação (KOSTKA et al., 2011). 
 
A degradação de substratos orgânicos envolve reações de oxido-redução que são cruciais ao metabolismo dos micro-
organismos (CAO et al., 2009). Os micro-organismos catalisam inúmeras reações essenciais para a manutenção do 
balanço eletrônico do ecossistema. Para um contaminante ser incorporado nas reações redox é necessário que ele seja 
capaz de ser oxidado ou reduzido e que a comunidade microbiana seja capaz de ajustar se as novas vias bioquímicas 
para a incorporação do contaminante nas reações redox podendo acarretar em modificações na estrutura da comunidade 
microbiana no local da contaminação (MIHELCIC e LUTHY, 1988). O método colorimétrico é um processo rápido e de 
baixo custo para detectar a atividade microbiana, baseado na substituição de um mediador natural de elétrons como 
oxigênio, sulfatos, entre outros, por um mediador sintético (HANSON et al., 1993). O 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP) 
é um mediador sintético utilizado para indicar a capacidade dos micro-organismos em biodegradar hidrocarbonetos 
(HANSON et al., 1993; VAN HAMME et al., 2000).  
 
Até recentemente a avaliação do risco ambiental em lugares descontaminados eram baseados apenas em análises 
químicas das substâncias presentes no contaminante, porém seria impossível avaliar todos os compostos e efeitos 
sinergísticos contribuindo para a toxicidade (PLAZA et al., 2005). A avaliação do efeito sobre o alongamento da raiz e do 
hipocótilo das plântulas pode refletir a toxicidade dos compostos solúveis presentes em níveis de concentração tão 
baixos, que não são suficientes para inibir a germinação, mas podem atrasar ou inibir o processo de alongamento da raiz 
ou do hipocótilo (SOBRERO e RONCO, 2004). 

 

METODOLOGIA 

Foram avaliadas as taxas de toxicidade de solo contaminado com biodiesel de origem animal (34% de óleo de soja e 
66% sebo) cedido pela empresa JBS localizada em Lins (SP); diesel puro e petróleo, cedidos pela Refinaria do Planalto 
(REPLAN) Petrobrás em Paulínia (SP).  Foram necessários 700 g de solo peneirado e 56 mL do contaminante, que neste 
estudo foi biodiesel, diesel e petróleo. Após a homogeneização, os sacos foram enterrados seguindo metodologia 
descrita por Cruz et al., (2013). Os tempos de biodegradação foram definidos como: tempo zero (T0) e tempo quatro 
(T4 = 240 dias). O teste para analisar se a microbiota do solo é apta a degradar o contaminante foi realizado utilizando a 
amostra de solo com a solução de DCPIP em uma concentração de 1,0000 g L-1 e, juntamente, o caldo Bushnell Haas 
(DIFCO, 1984). O 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP) é um indicador que quando oxidado é incolor e quando reduzido 
passa a coloração azul. Assim a atividade dos micro-organismos pode ser estimada pela mudança de coloração do meio 
segundo metodologia descrita por Bidoia et al. (2010) com adaptações. Para preparo do teste 1,00 g de solo de cada 
tratamento foi colocado em tubos, adicionou-se 250 µL de solução de DCPIP e 7,5 mL de caldo Bushnell Haas. O caldo 
Bushnell Haas contém todos os sais que os micro-organismos necessitam para crescer, no entanto não possuem 
nenhuma fonte de carbono. Deste modo, os micro-organismos do solo que têm a capacidade de utilizar o contaminante 
como fonte de carbono podem crescer. Os tubos foram acondicionados em estufa a 35°C e medidos a absorbância em 
espectrofotômetro Hach Odissey DR-2500 a cada 24 h até que a amostra se tornasse incolor. As medições só foram 
feitas até que o DCPIP fosse totalmente reduzido, pois após a total oxidação o indicador volta a ficar azul novamente por 
ser um indicador reversível. Os dados foram coletados no comprimento de onda de 600 nm.                   
 
O processo de extração do óleo do solo foi realizado pelo método de Soxlet (AOAC, 2006) nos solos com biodiesel, 
diesel e petróleo no tempo inicial e no tempo final. Para montagem do experimento foi necessário um balão de fundo 
redondo para cada amostra de solo onde foram colocados 80 mL de hexano. Dentro do digestor foram colocados 10 g 
de solo envolvidos em um papel filtro onde ocorreu o refluxo. O solo permaneceu durante 6 h no refluxo para a remoção 



 

 
71 

de todo óleo presente no solo. O conteúdo dos balões foi submetido a destilação para separar o óleo do hexano. 
Posteriormente, colocado em cadinhos de peso conhecido, e assim calcular o quanto de óleo estava no solo. 
 
O teste de toxicidade com sementes foram realizado segundo Morales (2004). As sementes utilizadas foram semeadas 
em placas de Petri contendo 40.00 g de solo contaminado. Os ensaios foram realizados em triplicata contendo 10 
sementes cada. Depois de semeados as placas foram incubadas em câmara climática de demanda bioquímica de 
oxigênio durante 120 h a 22°C, na ausência de luz. Após esse período, as plântulas foram retiradas para medição. Cada 
plântula foi medida com régua a raiz e o hipocótilo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1a mostra a evolução da descoloração do DCPIP nas amostras de solo recém-contaminado, incubados durante 
72 h. Os solos contaminados com biodiesel tornaram-se incolor após 48 h. Todos os outros contaminantes demostram 
uma queda de DCPIP oxidado. No entanto nenhum deles tornou-se incolor. Após 240 dias de incubação do solo nenhum 
tratamento se tornou incolor no teste colorimétrico (Figura 1b).  No Tempo 4 a amostra de biodiesel  não apresentou 
atividade detectada pelo método colorimétrico, sugerindo que todo o óleo foi consumido nos primeiros dias de incubação 
do solo. O óleo residual que estava presente no solo contaminado no tempo inicial e após 240 dias está representado na 
Figura 2. 
 

 

           
Figura 1. a) DCPIP oxidado no recém-contaminado; b) DCPIP oxidado no solo incubado durante 240 dias.  
 

           

Figura 2. Óleo residual dos contaminantes no solo no solo recém-contaminado e após 240 dias de incubação. 
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O petróleo foi o contaminante em maior quantidade no solo mesmo após 240 dias de incubação do solo contaminado. O 
diesel apresentou uma pequena quantidade de óleo após o período de incubação. Por outro lado, uma pequena 
quantidade de biodiesel foi extraída do solo, apenas 0,001 g de óleo após o processo de biodegradação. Através desse 
resultado foi possível concluir que o biodiesel foi mais biodegradável que o diesel e petróleo. No entanto, houve uma 
pequena biodegradação do diesel e do petróleo após o período de incubação. A média de alongamento das raízes e 
hipocótilos está demonstrada nas Tabelas 1 e 2, seguidos do desvio padrão e marcados por letras que indicam a 
diferença significativa.  

 
 

Tabela 1 – média e desvio padrão do alongamento da raiz de L. sativa 

Raiz de L. sativa Tempo 0 Tempo 4 

Controle  2,90 ±0,60a 0,95 ±0,38a 

Biodiesel 1,38 ±0,81b 1,11 ±0,50a 

Diesel  0,93 ±0,49b 0,40 ±0,29b 

Petróleo  1,02 ±0,50b 0,34 ±0,23b 

 
 

Tabela 2 – média e desvio padrão do alongamento do hipocótilo de L. sativa 

Hipocótilo de L. sativa Tempo 0 Tempo 4 

Controle  2,23 ±0,73a 1,28 ±0,38a 

Biodiesel 0,74 ±0,41b  1,12 ±0,36a 

Diesel  0,40 ±0,08b  0,42 ±0,23b 

Petróleo  0,60 ± 0,26b 0,47 ±0,24b 
Os valores correspondem a media ± desvio padrão. As diferenças significativas entre os tratamentos no mesmo Tempo são marcados por letras 
diferentes (p<0,05) de acordo com o teste de Kruskal-Wallis. 

 
 
No período inicial onde o solo não permaneceu incubado, o alongamento da raiz e do hipocótilo de L. sativa apresentou 
menor toxicidade em solo contaminado com biodiesel quando comparado ao diesel e petróleo. O diesel inibiu mais o 
desenvolvimento da raiz que o petróleo, apesar disto, a Tabela 1 e 2 revela que a diferença entre os tratamentos não foi 
significativa.  Todos os contaminantes afetaram o desenvolvimento da raiz e do hipocótilo, apresentando diferenças 
significativas em relação ao controle. Após 240 dias de incubação do solo as raízes de L. sativa semeadas em solo 
contaminado com biodiesel estimularam o alongamento da raiz e também não apresentaram toxicidade no alongamento 
do hipocótilo, assim o alongamento da raiz e hipocótilo não diferiu significativamente do controle como pode-se observar 
na Tabela 1 e 2. A inibição da raiz e do hipocótilo em solo contaminado com petróleo e diesel além de apresentarem 
diferença significava em relação ao controle também diferiram dos tratamentos com biodiesel (Tabela 1 e 2). Assim pôde-
se concluir com base nas médias de alongamento da raiz e hipocótilo e as diferenças significativas entre os tratamentos 
pode-se dizer que o biodiesel foi o contaminante menos tóxico que diesel e petróleo para o desenvolvimento da raiz e do 
hipocótilo de L. sativa após 240 dias de incubação do solo. 
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ABSTRACT 
Cellulose is the main component of plant cell wall, the most abundant polymer on the earth and a major renewable 
resource. Rot fungi, for their enzymatic capacity, are excellence organisms capable of degrading lignocellulosic material. 
The cellulase enzyme system consists of three main enzymes which act synergistically to degrade cellulose to glucose. 
One of these are endoglucanase, which acts on reducing ends of cellulose. Therefore, the objective was to assess the 
endoglucanases secretory capacity by white rot fungi native of Misiones (Argentina). Cellulolytic power was tested in 13 
strains, using pine and eucalyptus flour as carbon source. The strains were inoculated for duplicate in Mandels medium 
with carbon source at 1% W/V and 80rpm reciprocal shaking at 29°C, taking aliquots every 72 hours for 15 days. 
Enzymatic determination was performed by IUPAC technique on each aliquot, finding increased secretion from the 144hs 
of incubation. Elevated values endoglucanase activity were found using native strains, which are promising for cellulase 
production, and on the other hand, wood flour will function as a accessible carbon source for the fungus and economical 
in terms of productivity. 
 
 
INTRODUCTION 
The limited availability of fossil fuel resources worldwide, the increasing energy demand and the projected changes in 
climate attributed to increased greenhouse gases are major driving forces for finding alternative energy sources. The 
large-scale replacement of petroleum fuels with biofuels, such as ethanol from lignocellulosic material is presented as a 
powerful approach to meet the growing energy demands and reducing emissions of greenhouse gases (Abril & Arbil, 
2009; Sassner & Zacchi 2008).The raw materials for biofuels of first generation are sugars, starch or oil and include 
sugarcane, corn, wheat, barley, cassava, palm oil, jatropha, etc.  
 
The second biofuels generation can be produced from the cellulose present in agricultural residues and wastes (Galbe & 
Zacchi 2002; Lin & Tanaka 2006).The use of raw materials rich in sugars causes escalating prices due to competition in 
the food market. Therefore, the future expansion of biofuel production must be increasingly based on bioethanol from 
lignocellulosic materials, such as agricultural products, forest residues, industrial wastes or energy crops. These raw 
materials are being used in the production of bioethanol from second generation, are abundant, and it costs less than 
food crops. For example, wheat straw has the greatest potential of all agricultural waste due to its wide availability and 
low cost (Rakshit, 2010).  
 
The use of fungi in biotechnology processes require clarification enzymatic mechanisms used by these organisms in each, 
well as environmental factors that increase its secretory capacity (Parawira, 2008; Villalba, 2003). While the amount of 
enzymes produced by these fungi is sufficient to mediate the process of biodegradation in nature, is not sufficient to 
achieve sustainable industrial exploitation of the fungus, being necessary to achieve an overproduction of these enzyme 
complexes. The objective was to assess the cellulolytic activity of white rot fungi native to the province of Misiones, for 
use in the saccharification step to produce ethanol from lignocellulosic wastes. 
 
 
METHODOLOGY 
The fungi selected were Pycnoporus sanguineus BAFC 2126, Trametes elegans BAFC 2127 and Steccherinium sp. BAFC 
117, isolated from the Misiones rainforest (Argentina) and deposited at the Mycological Culture Collection of the 
Department of Biological Sciences, Faculty of Exact and Natural Sciences, University of Buenos Aires, Argentine. 
Trametes sp. strain A, Trametes sp. strain B, Irpex sp. strain D, Trametes sp. strain E, Irpex sp. strain F was kindly 
deposited by the Faculty of Forest Sciences, National University of Misiones, Argentine. Stock cultures were maintained 
on malt agar at 4 ° C. 
 
The fungi were activated in malt extract agar at 29°C for 5 days with light. For each experiment took two 100 mm2 plugs-
agar and inoculated into 100 mL Erlenmeyer flasks containing 20 mL of modified Mandels medium (SO4(NH4)2, 1.4 g/L; 
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MgSO47H2O, 0.3 g/L; CaCl22H2O, 0.4 g/L; K2HPO4, 2 g/L; urea, 0.3 g/L; yeast extract, 0.25 g/L; metals trace) with glucose 
5 g/L for the growth of mycelium. The mycelium was transfered to 13 days, after washing with sterile distilled water to 
remove residual glucose, into 250 mL Erlenmeyer flasks containing 60 mL of modified Mandels pH 5 (Chaparro et. al, 
2009) and pine and eucalyptus wood flour, 5 g/L.  
 
The flour is obtained from sawdust with hammer mill grinding and subsequent sifting, and the faction used was less than 
40 mesh. The Erlenmeyer flasks were incubated at 29 ° C (Rodriguez & Pineros, 2007) with light and 80 rpm agitation 
reciprocal. Each determination was performed in duplicate. Samples of 2 ml were taken on days 0, 3, 6, 9, 12 and 15 
(Doolotkeldieva & Bobusheva, 2011). At the end of the incubation period was determined enzymatic stability of cellulases 
in the crude extract, centrifuging twice at 10°C to remove the mycelium, leaving it at 29°C, taking aliquots at 4, 12 and 24 
h. Enzyme activity was measured using the filter paper technique proposed by Ghose (1987). 
 
 
RESULTS 
The enzymatic activity fungi were determinate following the extractions days. The enzymatic stability were assay from 
crude extract at 29ºC. The results are shown in figure 1. 
 

  

  
 
Figure 1 - FPU/mL at 0,3, 6, 9, 12 and 15 days. 
 
CONCLUSION 
Elevated values endoglucanase activity were found in some native strains, like Steccherinium sp. and Irpex sp. strain D 
which are promising for cellulase production. On the other hand, wood flour will function as a accessible carbon source 
for the fungus and economical in terms of productivity. However is necessary to further optimize the variables that 
influence enzyme secretion process for economically sustainable. 
 
REFERENCES 
ABRIL, D. & ABRIL, A. (2009) “Ethanol from lignocellulosic biomass”. Cien. Inv. Agr. 36(2): 177-190. 
CHAPARRO, D.F.; ROSAS, D. C. & VARELA, A. (2009) “Aislamiento y evaluación de la actividad enzimática de hongos descomponedores de 
madera”. Rev Iberoam Micol. 26 (4): 238-243. 
DOOLOTKELDIEVA, T.D. & BOBUSHEVA, S.T. (2011) “Screening of Wild-Type Fungal Isolates for Cellulolytic Activity”. Microbiology Insights 4: 
1–10. 
GALBE, M. & ZACCHI, G. (2002) “A review of the production of ethanol from softwood”. Appl. Microbiol. Biotechnol. 59: 618–628. 
GHOSE, T. K. (1987) “Measurement of cellulase activities”. Pure & Appl. Chem.59 (2): 257-268. 



 

 
76 

LIN, Y. & TANAKA, S. (2006) “Ethanol fermentation from biomass resources: current state and prospects”. Appl. Microbiol. Biotechnol. 69: 627–
642. 
PARAWIRA, W. (2008) “The status and trends in food, industrial and environmental biotechnology research in Zimbawe”. Afr. J.Biotechnol. 7: 
1377-1384. 
RAKSHIT, S. (2010) “Sustainable transportation second generation liquid biofuels: The way forward”. J. Renewable and Sustainable Energy 2. 
RODRIGUEZ, G.& PINEROS, Y. (2007) “Producción de complejos enzimáticos celulolíticos mediante el cultivo en fase solida de Trichoderma 
sp. sobre los racimos vacíos de palmade aceite como sustrato”. Revista de la Facultad de Química Farmacéutica 14 (2):35-42. 
SASSNER, P. & ZACCHI, G. (2008) “Integration options for high energy efficiency and improved economics in a wood-to-ethanol process”. 
Biotech. Biofuels 1:4. 
VILLALBA, L., (2003) “Biological Modification of Loblolly Pine Chips with Ceriporiopsis subvermispora Prior to Kraft Pulping”. PhD Thesis, State 
University of New York College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
77 

MÉTODO COLORIMÉTRICO APLICADO À DEGRADAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE POR 
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INTRODUÇÃO 
Os produtos derivados de petróleo são disseminados pelo mundo todo e seu uso intenso está associado à descarga de 
hidrocarbonetos ao meio ambiente. Neste sentido, sabe-se que a poluição por estas substâncias pode ocorrer nas 
diferentes etapas de produção do petróleo, tais como: exploração, refino, transporte e armazenamento (ATLAS, 1995). 
Neste contexto, tem-se que cerca de 1% do petróleo consumido mundialmente está relacionado à produção de óleos 
lubrificantes automotivos e industriais, cujo processamento, transporte e armazenamento também podem gerar impactos 
ambientais. Ressalta-se ainda que estes lubrificantes são capazes de permanecer por muito tempo nos ecossistemas, 
resultando em efeitos crônicos para a manutenção da vida (AMUND, 1996). 
 
Assim, aliada à alta eficiência e baixo custo, os processos de biorremediação representam uma via importante na 
remoção destes poluentes por conferir bases sustentáveis em função de empregar de ferramentas biológicas no 
tratamento de áreas contaminadas (BHUPATHIRAJU et al., 2002). Segundo Torstensson (1988) e Aichberger et al. 
(2005), há três pré-requisitos necessários à biorremediação por microrganismos: (i) a disponibilidade de compostos à 
microbiota biodegradadora; (ii) a quantidade de microrganismos presente no ambiente e; (iii) o nível de atividade dos 
microrganismos. Bidoia et al. (2010) complementam, ainda, que a temperatura, pH, aeração, matriz orgânica e nutrientes, 
também consistem fatores ambientais moduladores dos processos de biodegradação. 
 
Sabendo que a disponibilidade do poluente como fonte de carbono é importante para uma maior taxa de metabolismo 
microbiana, a biodegradação de petróleo e derivados torna-se dificultada em função da hidrofobicidade inerente às 
moléculas destes compostos. Todavia, muitas espécies de microrganismos possuem a capacidade de aumentar a 
biodisponibilidade desses hidrocarbonetos pela diminuição da tensão superficial por meio de biossurfactantes 
(NIESCHER et al., 2006). 
 
É importante salientar que métodos viáveis na geração de dados associados à biodegradação são fundamentais à 
elaboração de referências quanto à biodegradabilidade de determinadas substâncias. Ao mesmo tempo, estudos sobre 
caracterização e perfil de bactérias específicas à biodegradação de hidrocarbonetos de petróleo podem fornecer 
subsídios às tomadas de decisão estratégicas na escolha da técnica de biorremediação mais adequada (BIDOIA et al., 
2010). Desse modo, muitas técnicas foram estudadas e se demonstram capazes de avaliar o processo de biodegradação 
por microrganismos, como o método colorimétrico (HANSON et al., 1993). Desta forma, o presente estudo visou avaliar 
a biodegradação de óleo lubrificante automotivo usado pela bioaumentação com Pseudomonas aeruginosa, bactéria 
potencialmente produtora de biossurfactante (ramnolipídeo). Além disso, comparou-se o efeito da aplicação de 
surfactante químico e biossurfactante produzido por P. aeruginosa na biodegradação de óleo usado. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O microrganismo utilizado foi a bactéria Pseudomonas aeruginosa LBI isolada por Benincasa et al. (2002) em solo 
contaminado por petróleo e o óleo lubrificante automotivo usado foi Shell® Helix HX5 - SAE 15W-50, de origem mineral. 
Foram preparadas duas soluções de surfactantes na concentração de 1,0% (m/v). para realização dos experimentos: (1) 
biossurfactante produzido por Pseudomonas aeruginosa LB I– BSf, e (2) surfactante químico Tween®80 – Tw. A solução 
do indicador redox 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP) foi preparada na concentração de 1,00 g.L-1 em meio salino 
Bushnell-Hass (BIDOIA et al., 2010). O método colorimétrico foi realizado segundo Hanson et al. (1993) e Bidoia et al. 
(2010), com adaptações, e os resultados consideraram as leituras absorbância ao longo do tempo de incubação. Assim, 
a colorimetria utilizando indicador DCPIP foi utilizada para estabelecer comparação da velocidade de degradação do óleo 
lubrificante automotivo usado pela aplicação das soluções de surfactante (BSf e Tw) e quanto à inoculação de 
Pseudomonas aeruginosa LBI – bioaumentação. A composição dos ensaios colorimétricos está apresentada pela Tabela 
1 abaixo. 
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Tabela 1 – Composição dos ensaios colorimétricos 

Ensaios Sigla Composição 

Volumes 

Meio 
BH 

(mL) 

DCPIP 
(µL) 

Óleo 
usado 
(µL) 

Inóculo 
(µL) 

Surfactante 
(µL) 

Água 
(µL) 

Branco BR BH 7,5 - - - - 900 

Controle do Meio C.DCPIP BH+DCPIP 7,5 400 - - - 500 

Controle Tween®80 C.Tw BH+DCPIP+Tw 7,5 400 - - 250 250 

Controle Biossurfactante C.BSf BH+DCPIP+BSf 7,5 400 - - 250 250 

Controle Inóculo C.In BH+DCPIP+In 7,5 400 - 200 - 300 

Inóculo e Tween®80 In + Tw BH+DCPIP+In+Tw 7,5 400 - 200 250 50 

Inóculo e Biossurfactante In + BSf BH+DCPIP+In+BSf 7,5 400 - 200 250 50 

Lubrificante Lub BH+DCPIP+Lub 7,5 400 50 - - 450 

Lubrificante e Tween®80 Lub + Tw BH+DCPIP+Lub+Tw 7,5 400 50 - 250 200 

Lubrificante e 
Biossurfactante 

Lub + BSf BH+DCPIP+Lub+BSf 7,5 400 50 - 250 200 

Lubrificante e Inóculo Lub + In BH+DCPIP+Lub+In 7,5 400 50 200 - 250 

Lubrificante, Inóculo e 
Tween®80 

Lub + In + 
Tw 

BH+DCPIP+Lub+In+Tw 7,5 400 50 200 250 - 

Lubrificante, Inóculo e 
Biossurfactante 

Lub + In + 
BSf 

BH+DCPIP+Lub+In+BSf 7,5 400 50 200 250 - 

 
Na montagem dos ensaios colorimétricos, foram utilizadas as seguintes substâncias: (a) meio salino Bushnell-Hass – 
BH; (b) solução do indicador – DCPIP; (c) óleo lubrificante automotivo usado – Lub; (d) inóculo de Pseudomonas 
aeruginosa LBI – In; (e) solução de surfactante químico Tween®80 – Tw; (f) solução de biossurfactante – BSf; e (g) água 
destilada. Os ensaios foram realizados em triplicata, totalizando 36 tubos além do Branco. Todos os tubos foram agitados 
em vortex por 10 segundos e incubados a 35 °C e 150 rpm por 120 h. 
 
A análise quantitativa realizou um acompanhamento na concentração do indicador DCPIP em seu estado oxidado 
(coloração azul). A determinação foi feita em espectrofotômetro Hach®Odissey DR-2500 pela medida de absorbância no 
comprimento de 600 nm a cada 8 h até o total de 120 h, a partir da equação (R² = 0,999):  [DCPIP]ox  =  (15,171 * Abs600) 
- 0,488, onde: [DCPIP]ox = concentração do indicador redox DCPIP oxidado, em mg.L-1; Abs600      = absorbância no 
comprimento igual a 600 nm. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A redução na concentração de DCPIPox nos tubos obtida pelas leituras de absorbância pode ser observada pela Figura 
1. Também, foram estabelecidas as porcentagens de descoloração dos ensaios de azul (oxidado) para incolor (reduzido) 
em relação ao controle do meio DCPIP após 120 h de incubação (Tabela 2). 
 
Foi observado que os ensaios “Controle” (C.DCPIP, C.Tw, C.BSf e C.In) e “Inóculo” (In+Tw e In+BSf), que não 
apresentaram o óleo lubrificante usado em sua composição, tiveram e baixa redução na concentração do indicador 
(Figura 1). Os valores na porcentagem de descoloração do meio variaram entre 0,81% (“C.BSf”) e 11,54% (“In+Tw”). A 
falta da fonte de carbono indicou uma menor taxa de redução na concentração de DCPIP, pois a atividade microbiana 
nestes ensaios foi pequena pela ausência do lubrificante usado. Este resultado fica evidenciado pela pequena diferença 
nos valores de concentração de DCPIPox entre estes ensaios e a amostra controle do meio (C.DCPIP) ao longo do tempo, 
conforme apresentado pela Figura 1.   
 
Por outro lado, quando o óleo lubrificante usado foi adicionado, a redução na concentração de DCPIPox foi evidente na 
maioria dos ensaios (Figura 1). A própria microbiota associado ao óleo usado teve atividade detectada pelas leituras de 
absorbância, como é observado na curva obtida no ensaio “Lub” na Figura 4 e também pela taxa de descoloração de 
21,55% em relação ao controle do meio (Tabela 2). Entretanto, a adição de surfactantes junto ao lubrificante teve efeito 
negativo na biodegradação deste hidrocarboneto. Nos ensaios “Lub+Tw” e “Lub+BSf”, a concentração do DCPIPox ao 
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longo do tempo seguiu o padrão observado pelos ensaios “Controle” e “Inóculo” e suas porcentagens de descoloração 
foram de 11,88% e 9,42%, respectivamente. Este resultado pode ser devido aos surfactantes terem influência na interface 
microrganismo-óleo que permitiram maior solubilização do lubrificante no meio e, portanto, menor biodisponibilidade do 
composto como substrato. 
 

 
Figura 1 – Concentração do indicador DCPIPox nos ensaios colorimétricos pelo tempo de incubação. 

 
 
Tabela 2 - Porcentagem de descoloração em relação ao controle do meio – C.DCPIP 

Ensaios Sigla 
Porcentagem de 

descoloração (t120) 

Controle Tween®80 C. Tw 4,97% 
Controle Biossurfactante C. BSf 0,81% 
Controle Inóculo P. aeruginosa C. In 4,56% 
Inóculo + Tween®80 In + Tw 11,54% 
Inóculo + Biossurfactante In + BSf 7,60% 
Lubrificante Lub 21,55% 
Lubrificante + Tween®80 Lub + Tw 11,88% 
Lubrificante + Biossurfactante Lub + BSf 9,42% 
Lubrificante + Inóculo Lub + In 36,70% 
Lubrificante + Inóculo + Tween®80 Lub + In + Tw 34,79% 
Lubrificante + Inóculo + Biossurfactante Lub + In+ BSf 30,55% 

 
Em contrapartida, a técnica de bioaumentação utilizando a bactéria P. aeruginosa indicou a maior taxa de biodegradação 
do lubrificante usado. Nos ensaios contendo o inóculo juntamente ao óleo, a redução na concentração de DCPIPox 
demonstrou-se nítida, com porcentagens de descoloração acima de 30,00% em relação ao controle do meio. Este 
resultado deve-se à intensa atividade microbiana referente à biodegradação do lubrificante automotivo usado, o qual se 
revelou passível de ser utilizado como fonte de carbono pela bactéria Pseudomonas aeruginosa LBI. Ainda, foi observado 
que a utilização dos surfactantes nestes ensaios contendo o inóculo também teve uma leve ação inibitória acerca do 
potencial microbiano em metabolizar o óleo lubrificante usado. Porém, apesar dos valores na porcentagem de 
descoloração ser menores que no ensaio ausente de surfactante (“Lub+In”), esta diferença foi pequena. 
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CONCLUSÃO 
Concluiu-se que a bactéria P. aeruginosa foi capaz de metabolizar o óleo lubrificante usado, proporcionando maior taxa 
de biodegradação deste composto em comparação ao tratamento sem a bioaumentação. Em contrapartida, foi observado 
que a aplicação de surfactante químico e biossurfactante não teve nenhum efeito na degradação do óleo pelos 
microrganismos, quando utilizado juntamente com o inóculo. Porém, esta adição somada apenas ao lubrificante 
demonstrou efeito negativo no potencial de biodegradação da microbiota associada ao hidrocarboneto. Por fim, nota-se 
que o método colorimétrico proposto representa uma importante ferramenta para fundamentação científica na busca por 
alternativas de remediação de áreas contaminadas. A técnica demonstrou inúmeras vantagens como: simplicidade, 
reprodutibilidade, baixo custo e versatilidade para o estudo de perfis de biodegradação de diferentes compostos com 
diversos microrganismos em condições variadas. 
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ABSTRACT 
The aims of this study are to select and identify thermophilic bacteria from Caatinga biome (Brazil) capable to produce 
thermostable keratinases and evaluate its activity in feather degradation. Bacteria isolated from a soil sample were tested 
for their protease production on milk agar plates incubated at 60 ºC. Eight proteolytic bacteria were selected for transfer 
to basal feather medium using feathers as the sole source of carbon, nitrogen and sulfur. The keratinolytic activity of the 
4 isolates growing well on this medium was assayed using azokeratin as substrate. All isolates were identified through 
sequencing of the 16S rRNA gene. Of these, Geobacillus sp. PC2 exhibited the highest keratinolytic activity, and was 
subjected to medium optimization tests to improve enzyme production. Several additives such as soybean meal, cellulose, 
hydrolyzed keratin, Na2SO4, CaCl2, FeSO4, FeCl3, CuSO4 and MgSO4 were tested. Enzyme activity and feather 
degradation were increased by adding MgSO4, and it might be related to stabilization of enzyme conformation and 
enzyme-substrate complex. 
 
 
INTRODUCTION 
Proteases are enzymes with large commercial applications, such as pharmaceutical and food industries, fertilizers, 
detergents, leather processing and so on (Zhu et al., 2006). Of these, keratinases are of particular interest because of 
their action on insoluble keratin substrates, being the only group of proteases wich can completely degrade these proteins 
(Gupta et al., 2012). Keratin makes up more than 90% of the total weight of feathers, which in turn are a significant 
industrial waste over the world (Matsui et al., 2009). Although the poultry feathers keratin is a promising source of amino 
acids, it’s not degraded by common proteolytic enzymes, such as pepsin and trypsin due to its high degree of cross-
linkages between the cysteine residues, becoming recalcitrant in the environment (Hmidet et al., 2010). Most of the 
feathers are currently disposed of by incineration or converted to feather meal to be used as animal feedstuff. This process 
requires high pressure and temperature (and substantial amounts of energy), inducing a loss of essential amino acids, 
such as methionine, lysine and tryptophan (Matsui et al., 2009). Therefore, the development of alternative methods for 
bioconversion of keratin residues is been pursued to obtain a product of higher nutritional value and lower cost. 
Thermophiles microorganisms are promising sources for thermosstable enzymes, which are suitable for applications 
under high temperature condition, accelerating the degradation process and reducing the incidence of contamination for 
mesophilic organisms (Chen et al., 2004).In this study we searched for thermophilic bacteria from Caatinga biome (Brazil) 
capable to produce thermostable keratinases and evaluated the activity of the enzyme produced by selected bacterium 
in feather degradation.  
 
 
MATERIALS AND METHODS 
Isolation and Identification of Microorganisms: Bacteria from a soil sample from Caatinga biome were isolated based 
on their capability to produce proteases on milk agar plates incubated at 60 ºC. The isolates that formed a clear zone, 
indicating casein degradation, were selected and identified through sequencing of the 16S rRNA gene. 
 
Evaluation of feather biodegradation ability: The bacteria selected for protease production were inoculated in a basal 
feather medium containing 2% feather waste, KH2PO4 0,04%, K2HPO4 0,2% and NaCl 0,05%. The bacteria were 
inoculated to 50 mL of medium and incubated at 60º C at 140 rpm for 96 h and visually evaluated for their capability to 
degrade feathers.  
 
Culture Medium Optimization: The medium optimization tests were performed using the basal medium with the addition 
of 2% of feathers or soybean meal and 0,1% of soybean meal, cellulose, Na2SO4, CaCl2, FeSO4, FeCl3, CuSO4 or MgSO4. 
The selected bacterium was inoculated to 50 mL of medium and incubated at 60 ºC at 140 rpm for 48 h.  
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Enzyme assay: Keratinolytic activity was assayed with azokeratin as a substrate. The reaction mixture consisted of 100 
μL of culture supernatant and 500 μL of 1,5% (w/v) azokeratin in 50 mM phosphate buffer (pH 8,0) and it was incubated 
at 50 ºC, 60 ºC or 70 ºC for 15 min. The reaction was stopped with 500 μL of 30% (w/v) tri-chloroacetic acid (TCA). The 
keratinolytic activity was determined spectrophotometrically at 440 nm. One unit of enzymatic activity (U) was defined as 
the activity resulting 0,01 absorbance unit of increase at 440 nm per hour under the above conditions.  
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Eight protease-producing thermophilic bacteria were isolated. Seven out of these were identified as Geobacillus sp. and 
one as Brevibacillus thermoruber. Those isolates were transferred to basal feather medium using feathers as the sole 
source of carbon, nitrogen and sulfur.  The keratinolytic activity of the 4 isolates that showed better ability to degrade 
feathers was assayed (data not shown). Of these, Geobacillus sp. PC2 exhibited the highest keratinolytic activity, and 
was subjected to medium optimization tests to improve enzyme production (Fig 1). The highest enzymatic activity occurred 
at 24 hours of incubation. Enzyme activity and feather degradation were increased by adding MgSO4, and it might be due 
to stabilization of enzyme-substrate complex and maintenance of active enzyme conformation by Mg2+ ions (Brandelli et 
al., 2010). 

 
Figure 1 - Keratinolytic activity of Geobacillus sp. PC2 in basal medium supplemented with several additives (pH 7,5) 
incubated for 48 h at 60 °C and 140 rpm. 
 
The effect of pH (6,5, 7,5 and 8,5) on enzyme production and feather degrading was tested using the basal feather medium 
and the medium containing MgSO4 (Fig 2). The Geobacillus sp. PC2 presented better ability to produce keratinase at pH 
6,5 in both culture media, as demonstrated by the azoqueratin assay. Three different temperatures (50 ºC, 60 ºC and 70 
ºC) and two different pH values (8,0 and 6,5) were tested on the azokeratin assay for basal feather medium (Fig 3). The 
keratinolytic activity presented a trend to be higher at 60 ºC, indicating a potential thermostable keratinase produced by 
Geobacillus sp. PC2. 
 
 
CONCLUSIONS 
Geobacillus sp. PC2 demonstrated capability to produce a keratinase that might be thermostable and efficient to degrade 
chicken feathers. Our efforts now are directed toward increasing the enzyme production using the selected culture medium 
for further purification and characterization of the keratinase. 
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Figure 2 - Keratinolytic activity of Geobacillus sp. PC2 incubated for 48 h at 60 °C and 140 rpm. 

 
 

 
Figure 3 - Keratinolytic activity of Geobacillus sp. PC2 in basal feather medium (pH 6,5) after 24 h incubation at 60 °C 
and 170 rpm. 
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ESTUDO DA BIODEGRADAÇÃO DE POLI (3-HIDROXIBUTIRATO) E DE GARRAFA PET EM SOLO 
Jahno, V.D.* 1 (1); Duarte, G. (1); Lima, V. (1); Bianchin, L. (1); Robinson, L.C. (1); Barud, H. (2); Ribeiro, S. (2); Schröpfer, 
S.B. (1) (1) Universidade Feevale - Brasil, (2) UNESP - Brasil. * vanusca@feevale.br 
 
 
RESUMO 
Vários pesquisadores vêm buscando algumas alternativas para os problemas decorrentes da poluição ambiental gerado 
pelos resíduos plásticos, uma dessas alternativas são os polímeros biodegradáveis.  Partindo disto, é necessário elucidar 
a biodegradação desses materiais, que pós-consumo irão para os aterros sanitário ou industrial, e que possivelmente 
terão impacto ao meio ambiente. O estudo teve como objetivo monitorar e avaliar o processo de degradação do poli (3-
hidroxibutirato) (PHB), garrafa PET e celulose vegetal (CV) como padrão, por microscopia eletrônica, variação de massa 
e medidas de pH do solo. As amostras foram pesadas e enterradas no solo e retiradas em intervalos de 30 a 180 dias. 
Os resultados mostraram que todas as amostras de PHB e CV tiveram um aumento de massa no primeiro mês em 
contacto com o solo, mas após foram perdendo massa, como evidenciado por alterações nas amostras de superfície e 
nas variações de massa. Estas alterações morfológicas causadas pela colonização microbiana são um fator importante 
para o rompimento das cadeias poliméricas e de biodegradação. Sabe-se que a hidrólise enzimática dos polímeros 
biodegradáveis ocorre principalmente através dos mecanismos de erosão de superfície. As amostras de garrafas PET 
permaneceram inalteradas durante todo o período, 180 dias. 
 
 
INTRODUÇÃO 
No Brasil são gerados mais de 160 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia e cerca de 50% dos resíduos 
coletados ainda vão para lixões a céu aberto e outras destinações inadequadas (FILHO, C.R.V., 2010). Neste contexto, 
novos materiais biodegradáveis vêm sendo desenvolvidos para aplicações inovadoras e com menor custo com o intuito 
de minimizar o impacto ambiental. Entre estes materiais biodegradáveis está o poli (3-hidroxibutirato) (PHB) que é 
proveniente de fonte renovável (FALCONE, D.M.B., 2007). Para que os polímeros sejam susceptíveis à biodegradação, 
é importante que contenham grupamentos químicos na sua cadeia molecular permitindo assim, a difusão da água para 
o interior do polímero promovendo hidrólise e facilitando a acessibilidade do sistema enzimático, que são as condições 
necessárias para ocorrer à biodegradação (GORNA, K. et al, 2003). Em um contexto geral, todos os polímeros são 
biodegradáveis, mas em escalas diferentes de tempo de degradação. Os polímeros biodegradáveis degradam 
rapidamente (poucos meses até dois anos) (SADI,R.K, 2010).  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
As amostras de PHB foram fornecidas pela UNESP, com massa molar ponderal média (Mw) entre 300 - 500 kilodaltons 
(kDa). A celulose vegetal utilizada como padrão foi cedida pela empresa Celulose Riograndense –RS/Brasil. As amostras 
de garrafa PET foram cedidas pela Central de Resíduos da Universidade Feevale. As amostras em quadriplicatas foram 
pesadas e enterradas em recipientes contendo o solo, sendo retiradas a cada 30 dias até completar 180 dias de 
degradação.  As amostras foram caracterizadas antes e após degradação por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
e variação de massa.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As micrografias do PHB e celulose padrão são apresentadas na Fig. 1. Os filmes de PHB sem degradação (Fig. 1a) 
apresentaram superfície lisa, mas com alguns relevos. As amostras de celulose padrão apresentaram superfície fibrosa 
e aglomerada. Os filmes de PHB com 30 dias de degradação em solo (Fig. 1 a.1) apresentaram estruturas diferenciadas. 
Com 60 dias (Fig. 1 a.2) o filme já apresenta orifícios e com 90 dias (Fig.1 a.3) tornou-se mais deteriorado, com a 
presença de grandes orifícios e aparência superficial mais esponjosa, provavelmente decorrentes da erosão, sugerindo 
adesão microbiana.  
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Figura 1 - Micrografias do PHB e Celulose padrão: a) PHB 0 dias (350X), b) celulose padrão 0 dias (500X), a.1) e b.1) 
30 dias de degradação respectivamente (2000X), a.2) e b.2) 60 dias de degradação respectivamente (2000X), a.3) e 
b.3)90 dias de degradação respectivamente (2000X), a.4) e b.4 150 dias de degradação respectivamente (2000X). 
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As micrografias das amostras de garrafa PET são apresentadas na Figura 2. As micrografias das amostras de garrafa 
PET mostram que as superfícies se mantiveram intactas após o tempo de degradação de 180 dias. As amostras não 
apresentaram variação de massa e não influenciou na medida de pH do solo. 
 

 
 

Figura 2 - Micrografias das amostras de garrafa PET: a) 30 dias de degradação, b) 60 dias de degradação e c) 180 dias 
de degradação (2000X). 

 
Os resultados de variação de massa do PHB indicam que houve aumento nos primeiros 30 dias para todos os polímeros 
testados, sendo a celulose padrão a amostra que apresentou maior percentual (cerca de 80%). O PHB e a celulose 
padrão apresentaram aumento de massa no início da degradação, o que sugere que as mesmas absorveram água, o 
que facilita a ocorrência da hidrólise dos polímeros, fenômeno descrito na literatura (BARDI, M.A.G. e ROSA, D.S., 2007). 
Até 60 dias o PHB continuou aumentando sua massa enquanto a celulose padrão iniciou o processo de perda de massa. 
A partir de 150 dias verifica-se perda representativa de massa para o PHB (cerca de 67%) assim como para a celulose 
padrão (88%). Após 180 dias todos os materiais avaliados degradaram quase completamente. 
 
 
CONCLUSÃO 
Os resultados obtidos neste trabalho indicam que as amostras de PHB e celulose padrão apresentaram aumento de 
massa no primeiro mês em contato com o solo, tendo posteriormente sofrido degradações evidenciadas por modificações 
na superfície das amostras e pela diminuição da massa. Já a garrafa PET não apresentou nenhuma alteração. 
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DETECÇÃO DA ATIVIDADE DE ENZIMAS ENVOLVIDAS NA DEGRADAÇÃO DE 
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS PRODUZIDAS POR FUSARIUM OXYSPORUM EM MEIO 
MINERAL COM A MISTURA DIESEL/BIODIESEL. 
Tramontini, L.1*; Loss, B.; Bento, F.M.  *corresponding author, leticiatramontini@gmail.com 

 
 

RESUMO 
A produção de enzimas relacionadas à degradação de hidrocarbonetos aromáticos pelo fungo filamentoso Fusarium 
oxysporum isolado de solo contaminado com a mistura B10 (90% diesel/10% biodiesel) foi investigada. Foram realizados 
ensaios em meio mineral mínimo líquido contendo 20 % da mistura B10 como fonte de carbono e o inóculo fúngico 
constituído de 105 esporos/mL. Os frascos experimentais ficaram incubados durante 21 dias a 20°C e pH 5,5, condições 
determinadas a partir de um planejamento experimental fatorial.  A cada sete dias, a atividade das enzimas catecol 1,2 
dioxigenase, catecol 2,3 dioxigenase e protocatecol 3,4 dioxigenase foram monitoradas. Os resultados mostraram que 
F. oxysporum produziu enzimas relacionadas à degradação de hidrocarbonetos aromáticos, a partir da detecção da 
atividade de no mínimo uma das enzimas investigadas nos tempos avaliados. As enzimas catecol 1,2 dioxigenase e 
catecol 2,3 dioxigenase apresentaram atividades em todos os tempos, com maior atividade no tempo inicial e após 14 
dias de incubação, com valores de 0,9871 U mg-1 e 0,418 U mg-1 respectivamente. A enzima protocatecol 2,3 dioxigenase 
não foi detectada no tempo inicial, e apresentou maior atividade após 14 dias de incubação, com valor de 0,371 U mg-1. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Os fungos são organismos degradadores naturais, encontrados nos mais diversos ambientes (Harms et al., 2011). Para 
as exigências de carbono e energia, esses organismos podem utilizar diversas fontes, principalmente macromoléculas 
insolúveis, que precisam ser primeiramente degradadas em unidades monoméricas solúveis para a posterior 
assimilação, como é o caso da celulose e da lignina, moléculas complexas e recalcitrantes naturais abundantes no 
ambiente. O estudo da degradação desses compostos pelos fungos levou ao conhecimento de um sistema enzimático 
complexo constituído por enzimas extracelulares inespecíficas (Bononi et al., 2008) que poderiam apresentar potencial 
para a degradação de compostos tóxicos no ambiente.   
 
Apesar da micorremediação ser menos difundida em relação a bactérias, avaliações em escala de laboratório confirmam 
que os fungos apresentam um potencial enzimático competente para a degradação de compostos orgânicos 
recalcitrantes, como hidrocarbonetos aromáticos, pesticidas e fenóis (Santos e Linardi, 2004). Além disso, o uso dos 
fungos na biorremediação é vantajoso, visto sua capacidade de crescer sob condições ambientais limite para bactérias, 
como meios com baixos valores de pH, pobres em nutrientes e com baixa atividade de água (Atagana, 2006).   
 
Nos últimos anos, vários trabalhos avaliaram o uso de fungos filamentosos para biorremediação de solos contaminados 
com derivados de petróleo (Dai et al., 2010; Olusola & Anslem, 2010), demonstrando o potencial desses organismos na 
degradação desses compostos e a sua importância para a descontaminação de solos atingidos por esses contaminantes. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a produção de enzimas relacionadas à degradação de hidrocarbonetos 
aromáticos produzidas pelo fungo F.oxysporum em meio mineral mínimo contendo a mistura diesel/biodiesel.  
 
    
MATERIAL E MÉTODOS 
O fungo F. oxysporum foi isolado a partir de um solo contaminado com a mistura B10 a partir da metodologia de 
enriquecimento. O ensaio para a detecção de enzimas relacionadas à degradação de hidrocarbonetos aromáticos foi 
montado em frascos de vidro com capacidade para 150 mL aos quais foram adicionados 50 mL de meio mineral (Bushnell 
Hass, 1941), 20% da mistura B10 como fonte de carbono e o inóculo fúngico, na concentração de 105 esporos.mL-1. Os 
frascos foram incubados durante 21 dias a temperatura de 20°C, protegidos da luminosidade. O pH utilizado para o meio 
mineral foi 5,5. As condições de temperatura e de pH foram determinadas previamente a partir de um planejamento 
experimental fatorial do tipo 32, onde a variável de resposta foi a produção de biomassa.  
 
O experimento foi conduzido em triplicata, com amostras destrutivas. Para os controles foram utilizados frascos sem 
adição do inóculo fúngico. A análise enzimática procedeu a cada 7 dias, e as enzimas avaliadas foram catecol 1,2 
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dioxigenase (Hegman, 1966), catecol 2,3 dioxigenase (Baggi et al., 1987) e protocatecol 3,4 dioxigenase (Fujisawa & 
Hayaishi, 1968), sendo os valores da atividade enzimática expressos por miligrama de proteínas totais (U·mg-1). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Foi detectada atividade de todas as enzimas relacionadas à degradação de hidrocarbonetos aromáticos em todos os 
tempos estudados, com exceção da Protocatecol 3,4 dioxigenase no tempo inicial. Os resultados para as enzimas 
analisadas e seus respectivos controles encontram-se nas tabelas 1, 2 e 3. 
 
Tabela 1 - Valores da enzima Catecol 1,2 dioxigenase encontrados nos períodos analisados.  

Tempo (dias) Catecol 1,2 dioxigenase 
(C1,2O)(U·mg-1) 

Controle 

0 0,987 0,003 
7 0,094 0,001 
14 0,224 0,001 
21 0,063 0,001 

  
 
Tabela 2 - Valores da enzima Catecol 2,3 dioxigenase encontrados nos períodos analisados.  

Tempo (dias) Catecol 2,3 dioxigenase 
(C2,3O)(U·mg-1) 

Controle 

0 0,418 0,005 
7 0,063 0,001 
14 0,227 0,003 
21 0,053 0,004 

 
 
Tabela 3 - Valores da enzima Protocatecol 3,4 dioxigenase encontrados nos períodos analisados.  

Tempo (dias) Protocatecol 3,4 dioxigenase 
(P3,4O)(U·mg-1) 

Controle 

0 Não detectada Não detectada 
7 0,066 0,007 
14 0,371 0,006 
21 0,070 0,002 

 
 
As enzimas analisadas apresentaram um comportamento semelhante, com os maiores valores para atividade nos tempos 
iniciais (exceto P3,4O), seguida de um declínio e posterior aumento da atividade, no tempo 14 dias.   A variação nos 
valores de atividade durante o ensaio pode ser em decorrência da disponibilidade de outros substratos para degradação, 
como as frações de hidrocarbonetos alifáticos ou os ésteres do biodiesel. A fração correspondente ao diesel presente na 
mistura B10 é constituída por 40 % de hidrocarbonetos alifáticos, 39 % de isoalcanos e cicloalcanos e 22 % de 
hidrocarbonetos mono ou diaromáticos (Mazzuco, 2004), sendo que todas as frações constituem substratos para o 
crescimento dos fungos.  
 
Dentre as fontes de carbono passíveis a serem utilizadas pelos fungos presentes na mistura B10, os hidrocarbonetos 
aromáticos constituem uma fração recalcitrante. Portanto, é possível que os fungos tenham dado preferência para a 
degradação das frações mais lábeis presentes na mistura.  Cai et al. (2007) avaliaram a atividade das mesmas enzimas 
do fungo Fusarium sp.  sob diferentes pHs e temperaturas, a fim de determinar as condições ótimas para a degradação 
de fenol. Os autores observaram que as melhores condições de pH para a atividade de C1,2O e C2,3O foram 6,8 e 9,4 
respectivamente. Para a temperatura, os resultados foram 40°C para C1,2O e 60°C para C2,3O. Durante o ensaio de 
degradação da mistura B10 foram utilizados diferentes pH e temperatura. A ausência de condições ideais para a atividade 
dessas enzimas específicas neste estudo de degradação pode explicar a diferença da atividade enzimática encontrada 
entre os estudos.  Santos & Linardi (2004) observaram em um estudo que os fungos pertencentes aos gêneros 
Aspergillus, Fusarium, Graphium e Penicillium produziram a enzimas C1,2O durante um estudo envolvendo degradação 
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de fenol. Os fungos apresentaram atividade variando de 0,124 U.mg-1 a 1,22 U.mg-1, sendo considerados eficientes na 
degradação do composto aromático.  Assim, o fungos F.oxysporum também pode ser considerados bom produtor de 
C1,2O e com potencial para ser utilizado em estudos posteriores de degradação de hidrocarbonetos aromáticos no 
ambiente. 
 
 
CONCLUSÕES 
Foi possível detectar atividade das enzimas degradadoras de HAPs em todos os tempos analisados. As enzimas catecol 
1,2 dioxigenase e catecol 2,3 dioxigenase apresentaram maiores atividades nos tempos inicial e após 14 dias de 
incubação. A enzima protocatecol 2,3 dioxigenase não foi detectada no tempo inicial, e apresentou maior atividade após 
14 dias de incubação. A partir dos resultados observados, o fungo F. oxysporum pode ser considerado degradador de 
hidrocarbonetos aromáticos.  
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RESUMO  
A contaminação com Bifenilas Policloradas (PCBs) é um problema para o qual a técnica de biorremediação apresenta 
formas de tratamento factíveis, tal qual a simulada neste trabalho. O objetivo do mesmo foi avaliar a degradação de PCBs 
em solo contaminado proveniente de uma estação elétrica desativada em São Paulo (Brasil), utilizando ensaios em fase 
lamosa com 30% de sólidos. Nove condições de ensaio foram conduzidas em frascos Erlenmeyer, variando em relação 
a adição de óleo de transformador, meio mineral, fonte de carbono e produto comercial indicado para biorremediação. 
Os microcosmos foram incubados no escuro em agitador rotativo a 150 rpm, a 30 °C. Os experimentos foram conduzidos 
durante 45 dias, com monitoramento de pH, concentração de PCBs e crescimento de microrganismos nos tempos de 
incubação 0, 11, 32 e 47 dias. Os resultados mostram uma tendência de decaimento em todas as condições testadas. 
Experimentos em fase lamosa já mostraram ser efetivos em outros estudos, inclusive para o tratamento de outros 
contaminantes clorados como o HCH.  
 
 
INTRODUÇÃO 
Existem atualmente extensas áreas contaminadas por todo o mundo, devido à negligência, acidentes ou 
desconhecimento no trato com tóxicos. A obtenção da estimativa da quantidade total de áreas contaminadas existentes 
é difícil por falta de fiscalização e registro, sendo que este trabalho é realizado de forma pontual e tem se intensificado 
nos últimos anos (SILVA, 2007). No primeiro ano de registro sistemático realizado pela Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (CETESB), em 2002, o número de áreas contaminadas registradas no Estado de São Paulo era de 255, 
saltando para 4.131 até dezembro de 2011 (CETESB, 2011). 
 
A crescente preocupação com o gerenciamento de passivos contaminados tem impulsionado o mercado de tecnologias 
ambientais, estimulando a biorremediação, considerada uma das técnicas ambientalmente mais seguras (GOMES et al., 
2013). De forma geral, as técnicas de biorremediação consistem em fornecer condições ambientais melhoradas, por 
meio da adição de insumos, oxigênio ou microrganismos, para que a microbiota potencialmente remediadora possa 
transformar o contaminante em uma substância menos nociva (SINGH, 2008; SCULLION, 2006).  
 
Entre os contaminantes mais preocupantes estão os poluentes orgânicos persistentes (POPs), pois suas propriedades 
lhes conferem a capacidade de causar danos ambientais mesmo em baixas concentrações (WEBSTER et al., 2004). 
Entre estes POPs estão as PCBs, que são moléculas estáveis e apresentam características de óleos ou resinas, e que 
devido às suas propriedades foram extensamente utilizadas na indústria desde a década de 1930. Por seus efeitos 
tóxicos, a produção de PCBs foi suprimida na década de 1970 (WARMUTH; OHNO, 2012). Porém, devido ao uso 
generalizado, persistência e semi-volatilidade, as PCBs foram dispersas no ambiente de forma descontrolada, 
contaminando ambientes tão distantes quanto os polos terrestres (SELVAKUMAR et al., 2012; YANG et al., 2010). 
 
No Brasil as PCBs foram utilizadas principalmente na indústria de energia elétrica, que possuía estoques de óleo, 
transformadores e capacitores contaminados. Pensando em estudar uma possibilidade de mitigação da contaminação 
por PCBs, a concessionária de Energia AES Eletropaulo, em parceria com a ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), solicitou ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) a realização de um estudo sobre a possibilidade de 
tratamento de solo contaminado meio da biorremediação. O objetivo do projeto foi a avaliação de processos de 
biorremediação para tratamento de solo contaminado com PCBs, em escala de bancada. Neste trabalho será 
apresentada a prospecção inicial de condições para biorremediação. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O solo contaminado com PCBs foi coletado em uma antiga estação da AES Eletropaulo no bairro do Cambuci (SP), que 
hoje está desativada. Coletou-se cerca de 30 Kg de solo, que foi seco a temperatura ambiente, homogeneizado e 
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peneirado, sendo utilizada nos ensaios a fração com tamanho de fragmento menor do que 3,36 mm. O ensaio foi montado 
em Erlenmeyer de 250 mL, em fase lamosa (slurry phase) com 30 % de sólidos. As condições ensaiadas estão descritas 
na tabela 1. Para a maioria das condições houve suplementação com meio de cultura para microrganismos aeróbios 
descrito por Sobiecka et al. (2009). As condições 3 e 4 receberam insumos adicionais como glicerina e produto comercial 
para bioestimulação (sem autorização para divulgação). A agitação rotativa foi de 150 rpm e temperatura de 30 °C. Cada 
uma das condições experimentais foi preparada com quatro réplicas.  
 
Tabela 1 – Condições experimentais do ensaio realizado em fase lamosa. 

Condição Descrição 

1  “usado” Resíduo + água + 0,4 % de óleo “usado” 

1 “regenerado” Resíduo + água + 0,4 % de óleo “regenerado”  

2 “usado” Resíduo + meio mineral + 0,4 % de óleo “usado” 

2 “regenerado” Resíduo + meio mineral + 0,4 % de óleo “regenerado” 

3 “usado” Resíduo + meio mineral + 0,4 % de óleo “usado”+ 0,5 % de glicerina 

3 “regenerado” Resíduo + meio mineral + 0,4 % de óleo “regenerado” + 0,5 % de glicerina 

4 “usado” Resíduo + água + 0,4 % de óleo  “usado”+ 3,3 % de produto comercial 

4 “regenerado” Resíduo + água + 0,4 % de óleo “regenerado” + 3,3 % de produto comercial 

5 controle Resíduo + água 

 
Antes de cada acompanhamento periódico (11, 32 e 47 dias), foi realizada a correção da umidade nos frascos através 
de pesagem e adição do volume faltante de água (destilada e estéril). O ensaio foi acompanhado quanto ao pH, 
concentração microbiana e quantificação de PCBs presentes em cada condição. A concentração microbiana foi 
quantificada após 48 h de incubação a 30 °C, nos meios de cultura Tryptic Soy Agar (TSA), Cetrimid (para o gênero 
Pseudomonas) e Potato Dextrose Agar (PDA). Em cada monitoramento, um dos frascos de cada condição foi retirado. 
O conteúdo foi congelado, armazenado a -20 °C e encaminhado para o laboratório de análises BIOAGRI para a 
realização da dosagem do contaminante alvo PCB (procedimento interno baseado na US EPA SW 846-8270D, 3550C - 
contratado pela AES Eletropaulo). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Entre as tecnologias mais seguras para o tratamento de áreas contaminadas está a biorremediação, cuja aplicação caso 
a caso deve se pautar nas condições distintas de solo, contaminantes e microbiota. Por estas razões, sugere-se que a 
escolha do tratamento mais adequado seja feita mediante testes em escala laboratorial e desejavelmente piloto (Coulon 
et al., 2010; Phillips et al., 2006). Neste sentido, este trabalho apresenta uma simulação em escala laboratorial de 
tratamento de solo contaminado com PCBs em fase lamosa (slurry), que por conta de sua característica mais aquosa e 
homogênea tende a favorecer a atividade da microbiota presente nos microcosmos, à medida que facilita a 
disponibilização de nutrientes, oxigênio e do contaminante.  
 
Na avaliação de crescimento utilizando os meios de cultura TSA e Cetrimid, nota-se um aumento da concentração de 
microrganismos em todas as condições ensaiadas (Figura 1, a e c). Em meio Cetrimid, as condições 1, 2 e 3 com 
suplementação de óleo “usado” tiveram o valor inicial abaixo do limite de detecção do método (102 UFC/g). Ao observar 
os resultados da quantificação em meio PDA, nota-se que a partir do registro de 32 dias não houve mais crescimento na 
condição controle, na qual não havia nenhuma suplementação e nem adição de óleo (Figura b).  
 
Quanto ao monitoramento da microbiota, observou-se que a suplementação com óleo “usado” ou “regenerado” não 
provocou danos que refletissem no crescimento nos meios selecionados. A concentração de bactérias fisiologicamente 
próximas ao gênero Pseudomonas foi monitorada separadamente, pois são tidas como potencialmente degradadoras de 
xenobióticos como PCBs (Saavedra et al., 2010; Seeger et al., 2010), entre outros. No entanto, não se pôde obter uma 
correlação entre os valores de crescimento em meio Cetrimide com a porcentagem de degradação das PCBs (Figura 2). 
 
Em relação a aferição de pH, observou-se que as curvas de alteração ao longo do ensaio foram semelhantes para cada 
condição, independente da suplementação feita com óleo “usado” ou “regenerado”. Nas condições onde houve a adição 
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de meio mineral (2 e 3) parece ter havido um tamponamento que limitou a variação do pH de 6,5 para 7,5, enquanto as 
demais condições apresentaram maiores alterações. 
 

 
Figura 1 - Representação gráfica da quantificação de microrganismos que apresentaram crescimento em meio a) Tryptic 
Soy Agar, b) Potato Dextrose Agar e c) Cetrimide, provenientes das diferentes condições e tempos de incubação. MO = 
microrganismos. UFC/g = Unidades formadoras de colônia por grama de solo. 
 
Na figura 2 estão apresentados os resultados de redução da concentração total de PCBs, em que é possível observar 
um comportamento qualitativo semelhante entre as condições testadas. As concentrações iniciais de PCBs totais 
variaram de 86,5 ppm até 125,6 ppm. Apesar do cuidado quanto a amostragem e envio para análise, observando a figura 
2 verifica-se que as concentrações de PCBs totais aos 47 dias são maiores que em 32 dias em 7 das condições 
ensaiadas. Esta discrepância também foi observada por Borazjani et al. (2005) em um estudo de biodegradação de PCBs 
em fase sólida, com diferentes condições de bioestimulação. Os autores apontaram a heterogeneidade do material como 
possível fator para o aumento das concentrações nos últimos monitoramentos, à medida que a amostragem pode ter 
sido heterogênea. 
 

 
Figura 2. Redução da concentração de PCBs totais ao longo do ensaio em fase lamosa, nas condições com 
suplementação de óleo “usado” e “regenerado”, além do controle.  
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Apesar destas observações, nota-se que houve uma tendência de redução da concentração de PCBs em todas as 
condições ensaiadas, sendo que a porcentagem de decaimento ao final do experimento variou de 38,3% para a condição 
“2 usado”, até 97,5% para a condição “2 regenerado”. Considerando os dados obtidos até o momento, não foi possível 
identificar se alguma condição de ensaio apresentou melhor desempenho que as demais no que se refere à degradação 
das PCBs.  
 
Estudos de tratabilidade em fase lamosa também foram realizados por Sobiecka et al. (2009), nos quais foram 
empregados produtos comerciais, além da adição de meio mínimo mineral para aeróbios. Em relação à redução dos 
contaminantes, os autores avaliaram o decaimento das concentrações de seis congêneres do PCB ao longo de 21 dias 
de ensaio em agitador rotativo a 220 rpm e temperatura de 30 °C. No trabalho citado, verificou-se também uma tendência 
de decaimento das concentrações de PCBs em todas as condições testadas, sendo que a faixa de degradação dos 
diferentes congêneres ficou entre 2% e 97%. Este tipo de experimento em fase lamosa tem sido empregado em outros 
estudos de biorremediação, tendo diversos contaminantes alvo. Robles-González et al. (2008), discutem a aplicabilidade 
do tratamento em fase lamosa e enfatizam que esta tecnologia é efetiva tanto in situ quanto ex situ, principalmente 
quando a biorremediação é acompanhada durante curtos períodos. 
 
 
CONCLUSÃO 
De forma geral, o ensaio em fase lamosa realizado neste laboratório mostrou uma tendência positiva de degradação de 
PCBs, corroborando a efetividade da técnica, sendo que eventualmente os resultados poderiam ser mais conclusivos 
caso o tempo de incubação fosse maior.  
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RESUMO 
Entre os testes disponíveis para a avaliação da biodegradabilidade de materiais, o ensaio de “biodegradabilidade 
imediata”, medida indiretamente pela quantificação do CO2 liberado em sistema aberto (IBAMA, 1988; OECD 301B, 
1992), é versátil e amplamente utilizado. Para reduzir a produção de resíduos e melhorar a qualidade dos resultados, o 
IPT está avaliando a possibilidade de transposição da metodologia de monitoramento atual (medida indireta de CO2 por 
titulometria) para uma metodologia com acompanhamento automatizado da concentração de CO2 em sistema semi-
aberto. Até o momento, foram conduzidos dois ensaios de até 28 dias, cada um com 5 ou 4 condições em duplicata, 
utilizando glicose como padrão biodegradável em solução mineral. O inóculo microbiano consiste em uma suspensão de 
solo e água de lago. Os microcosmos foram acoplados ao equipamento Micro-Oxymax (Columbus International) e as 
medidas de CO2 foram feitas em tempo real. O primeiro teste mostrou que a resposta do equipamento é reprodutível e 
que os valores possuem correspondência com aqueles obtidos em sistema aberto. O teste comparativo mostrou que a 
divergência entre as duplicatas não foi reduzida com o monitoramento do sistema on-line. 

 
 

INTRODUÇÃO 
Hoje é possível observar uma tendência de crescimento da demanda por diversas classes de produtos biodegradáveis, 
sendo este fenômeno incentivado pela preconização do consumo responsável. Para atestar esta característica desejada, 
já existem muitos ensaios para avaliação da biodegradabilidade para os mais diversos materiais, sendo que no Brasil 
vem sendo bastante empregado o teste de “biodegradabilidade imediata” (IBAMA, 1990; OECD 301B, 1992), que utiliza 
método de Sturm modificado. Segundo os manuais de referência, biodegradabilidade é a propriedade de uma substância 
orgânica ser metabolizada, levando à formação de dióxido de carbono, água e biomassa. A avaliação da 
biodegradabilidade deve ser realizada sob condições que sejam similares, tanto quanto possível, às do ambiente, e 
devem ser limitadas às oportunidades de ocorrer seleção e adaptação microbiana. Já o termo “biodegradabilidade 
imediata” é utilizado como classificatório para substâncias que atingem mais de 60% de biodegradação (medida pela 
evolução de CO2) em um período de até 28 dias, nas condições ensaiadas. O teste mencionado consiste em submeter 
uma substância orgânica como única fonte de carbono à metabolização por um conjunto de microrganismos oriundos do 
meio ambiente (solo, lago, lodo ativado, etc), em uma solução mineral definida. A porcentagem de CO2 desprendido do 
sistema, em relação ao total de CO2 esperado para a completa oxidação do conteúdo de carbono da amostra (CO2 
teórico), informará se a mesma é biodegradável ou biorresistente, em um dado período de tempo. Sua aplicação envolve 
o uso de grande quantidade de vidraria e produtos químicos, os quais geram resíduos prejudiciais ao final do processo. 
Visando principalmente reduzir a produção de resíduos químicos e melhorar a qualidade dos resultados, foi iniciado um 
projeto no IPT para melhoria técnica, que deverá possibilitar a transposição da metodologia corrente (medida titulométrica 
indireta do CO2 evoluído do sistema aberto), para uma metodologia com monitoramento automatizado da concentração 
de CO2 em sistema semi-aberto.   

 
 
MATERIAL E MÉTODO 
Foram realizados dois ensaios de biodegradabilidade, com o objetivo de avaliar a resposta do analisador de gases Micro-
Oxymax frente ao teste, e em comparação à metodologia clássica. Para a montagem do sistema convencional, a 
qualidade do ar de entrada no sistema foi controlada para eliminar o dióxido de carbono (CO2) presente. Na saída de ar 
do sistema foram instalados frascos contendo solução de Ba(OH)2 para realizar a coleta do CO2 produzido. As 
determinações de CO2 foram realizadas por titulometria ao longo do ensaio. A montagem do sistema acoplada ao 
analisador de gases Micro-Oxymax foi realizada conforme as instruções do manual do usuário, e as medidas de CO2 
foram realizadas pelo equipamento em intervalos regulares. O inóculo foi composto por uma suspensão de 
microrganismos extraídos de solo e água de lago, com concentração microbiana entre 106 e 107 UFC/mL. Os testes 
foram realizados utilizando glicose como padrão biodegradável, para fornecer as concentrações de carbono orgânico de 
20 e 60 mg/L (confirmada por cromatografia), conforme descrito nas tabelas 1 e 2. Os microcosmos foram incubados em 
duplicata a temperatura ambiente (25 ± 3) oC. Quando acoplados ao analisador de gases, as tomadas de medidas foram 
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realizadas a cada 4 horas. A partir da massa de carbono orgânico adicionado é possível calcular qual é a massa de CO2 
que seria formada no caso da oxidação completa do material (100% de biodegradação), e este valor é chamado de 
“quantidade teórica de CO2 - ThCO2”. Este valor é apenas teórico, pois no caso de uma substância facilmente 
biodegradável (como os padrões), assume-se que até 40 % do carbono adicionado ao sistema possa ser imobilizado na 
forma de biomassa para o crescimento microbiano. O restante deve ser necessariamente oxidado durante o processo 
de respiração aeróbia, e assim convertido em CO2.  

 
Tabela 1 - Condições de ensaio do primeiro teste de biodegradabilidade acoplado ao analisador de gases, utilizando 
glicose como padrão biodegradável para fornecimento de carbono. 

Condição Volume final (L) Composição ThCO2 (mg) 

Oxy. Zero 1 Sol. mineral [1x]  0 
Oxy. Branco  1 Sol. mineral [1x] + inóculo 0 
Oxy. 20 mg/L 1 Sol. mineral [1x] + inóculo + carbono (20 mg/L) 72,99 
Oxy. 60 mg/L  1 Sol. mineral [1x] + inóculo + carbono (60 mg/L) 219,98 
Oxy. 60 mg/L 2x  1 Sol. mineral [2x] + inóculo + carbono (60 mg/L) 219,98 

 
 
Tabela 2 - Condições de ensaio do teste comparativo de biodegradabilidade, acompanhado da forma convencional ou 
acoplado ao analisador de gases, utilizando glicose como padrão biodegradável para fornecimento de carbono. 

Condição Volume final (L) Composição ThCO2 (mg) 

Conv. Zero 3 Sol. mineral [1x]  0 
Conv. Branco 3 Sol. mineral [1x] + inóculo 0 
Conv. 20 mg/L 3 Sol. mineral [1x] + inóculo + carbono (20 mg/L) 74,78 
Conv. 60 mg/L  1 Sol. mineral [1x] + inóculo + carbono (60 mg/L) 224,35 
Oxymax Zero 1 Sol. mineral [1x]  0 
Oxymax Branco  1 Sol. mineral [1x] + inóculo 0 
Oxymax 20 mg/L 1 Sol. mineral [1x] + inóculo + carbono (20 mg/L) 74,78 
Oxymax 60 mg/L  1 Sol. mineral [1x] + inóculo + carbono (60 mg/L) 224,35 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante o primeiro ensaio foram obtidos 1790 registros de medições, sendo 174 para cada microcosmo. O programa do 
equipamento fornece uma tabela única com informações sobre temperatura, porcentagem de O2 no frasco, taxa de 
liberação de O2, O2 acumulado no período, porcentagem de CO2 no frasco, taxa de liberação de CO2, CO2 acumulado 
no período e pressão interna. Os resultados finais foram utilizados para a determinação dos desvios entre as duplicatas, 
conforme mostrado na tabela 3.  
 
Tabela 3 - Resultados finais de liberação de CO2 (mg) e desvios entre as duplicatas, referentes ao primeiro ensaio com 
padrões, acoplado ao analisador de gases. 

Condição Valores finais de CO2 (mg) Média Desvio médio Desvio médio (%) 

Oxy. 20 mg/L (1) 72,04 
68,56 3,48 5,07 

Oxy. 20 mg/L (2) 65,08 
Oxy. 60 mg/L (1) 202,32 

200,90 1,43 0,71 
Oxy. 60 mg/L (2) 199,47 
Oxy. 60 mg/L 2x  (1) 195,65 

200,84 5,18 2,58 
Oxy. 60 mg/L 2x  (2) 206,02 

 
Os valores acumulados de CO2 ao longo de ensaio também foram utilizados para determinar a porcentagem de 
biodegradação alcançada em cada condição de ensaio (Figura 1). Observa-se que o mínimo de 60% de degradação foi 
atingido em uma janela de 10 dias a partir do momento em que se observaram os primeiros 10% de degradação. Portanto 
o ensaio é considerado válido de acordo com as especificações de OECD 301B (1992). O segundo ensaio de 
biodegradabilidade, desta vez comparativo, teve duração de 22 dias. Os resultados obtidos por titulação com o método 
convencional foram tratados da mesma forma que os obtidos com o Micro-Oxymax, e estão apresentados na tabela 4 e 
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figura 2 (valores médios). Verificou-se que o ensaio acompanhado da forma tradicional foi considerado válido e que a 
divergência entre as duplicatas foi baixa. Porém, o desempenho do ensaio acoplado ao analisador de gases foi menos 
satisfatório, podendo ser considerado válido se for levada em conta a faixa de erro, visto que a condição “Oxymax 60 
mg/L” atingiu 60 % de biodegradação por volta do 12° dia de ensaio, um dia a mais do que o esperado segundo 
especificações da OECD (1992).  
 
 
 

 
Figura 1 - Perfil de biodegradação da solução padrão de glicose, conforme a porcentagem de liberação de CO2 em 
relação ao valor teórico total. 

 
 

Tabela 4 - Resultados finais de liberação de CO2 (mg) e desvios entre as duplicatas, referentes ao ensaio comparativo 
com padrões, com acompanhamento convencional e com o analisador de gases. 

Condição Valores finais de CO2 (mg) Média Desvio médio Desvio médio (%) 

Oxymax 20 mg/L 1 65,51 
60,61 4,90 8,08 

Oxymax 20 mg/L 2 55,71 

Oxymax 60 mg/L 1 173,58 
169,12 4,46 2,64 

Oxymax 60 mg/L 2 164,65 

Conv. 20 mg/L 1 162,2 
161,9 0,270 0,167 

Conv. 20 mg/L 2 161,7 

Conv. 60 mg/L 1 171,3 
169,9 1,411 0,831 

Conv. 60 mg/L 2 168,5 

 
 

 
Figura 2. Perfil de biodegradação da solução padrão de glicose, obtido para o ensaio comparativo, conforme a 
porcentagem de liberação de CO2 em relação ao valor teórico total. 
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Uma hipótese para o desempenho um pouco abaixo do esperado pode ser a alteração na forma de aeração dos 
microcosmo acoplados ao analisador de gases. Visto que sempre há oxigênio disponível na porção livre dos frascos 
(dados fornecidos pelo software do equipamento), a disponibilidade de oxigênio para o metabolismo microbiano é 
dependente da agitação da suspensão, que no segundo ensaio foi realizada com a mesma periodicidade do primeiro, 
porém com menor intensidade. Comparações entre métodos de avaliação de biodegradabilidade já foram realizadas por 
outros autores, a exemplo de Reuschenbach et al. (2003), que compararam duas formas de condução de vários testes 
de biodegradabilidade, inclusive o método descrito em OECD 301B. Eles verificaram que ambos (Sapromat® e Oxitop®) 
são aplicáveis para ensaios respirométricos, embora os resultados não sejam sempre os mesmos.  
 
 
CONCLUSÃO 
Os testes de biodegradabilidade imediata estão entre os mais importantes para uso prático, apesar de serem os mais 
rígidos por estarem restritos a um curto período de 28 dias, oferecendo possibilidades limitadas para biodegradação do 
material e aclimatação do inóculo. Entre as vantagens dos testes respirométricos está a possibilidade de se utilizar 
produtos solúveis e pouco solúveis em pequenas quantidades, além de ser bastante adequado para automatização. A 
automatização deste ensaio irá representar menor geração de resíduos químicos e melhor gerenciamento de mão de 
obra para o laboratório. Os resultados obtidos até o momento são promissores, mas indicam a necessidade de mais 
estudos de padronização. 
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RESUMO 
As poliolefinas, polietileno de baixa densidade (PEBD) e polipropileno (PP) foram biodegradadas em meio de cultivo 
liquido com o fungo Phanerochaete chryosporium, após 6 meses de incubação a 36oC. As amostras submetidas ao 
tratamento microbiano foram submetidas aos métodos de análises estruturais e morfológicas e comparados com as 
amostras originais, utilizando-se as medidas de espectroscopia de infravermelho (FTIR), Calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) e Difração de raio-X (DRX). Os polímeros PP e PEBD quando biotratados sofreram oxidação das 
cadeias, evidenciada pelo aparecimento da banda em aproximadamente a 1710 cm-1 (FTIR), relativa à presença de 
carbonila na cadeia. Após o tratamento microbiano, a oxidação das cadeias, levou à reorganização das cadeias de PEBD. 
Já para os filmes de PP a biodegradação ocorreu preferencialmente nas regiões amorfas e/ou nas interfaces das regiões 
cristalinas e amorfas do polímero, levando à formação de novos cristais. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Poliolefinas são polímeros sintéticos frequentemente utilizados devido à sua estrutura simples e propriedades físico-
mecânicas adequadas à muitas aplicações no cotidiano. Polietileno de baixa densidade (PEBD) e polipropileno (PP) são 
termoplásticos semicristalinos com baixo custo de produção, fácil processamento, excelentes propriedades, resistência 
química, e são utilizados em vários campos industriais e domésticos, sendo o setor de embalagens a principal aplicação 
[1,2]. Com o aumento da utilização dos materiais poliméricos no cotidiano, há também um aumento e acúmulo do resíduo 
plástico. O descarte inadequado destes resíduos, que são dispostos nos diferentes ecossistemas, associado com a 
inércia e a resistência aos micro-organismos do ambiente, acarreta inúmeros problemas relacionados com a manutenção 
e conservação do meio ambiente. A degradação de resíduos plásticos acumulados no ambiente é um processo lento 
que envolve tanto as condições ambientais, quanto a composição ou formulação dos polímeros [3].  
 
A deterioração do material polimérico inicia pela superfície, sendo, portanto um processo interfacial [4], entre os micro-
organismos e o material. Assim, a biodegradação dos materiais poliméricos ocorre pela colonização da superfície por 
micro-organismos e pela formação de biofilmes [4]. A participação de fungos, em especial, nos processos de deterioração 
e de biodegradação é um fator importante no estudo da biodegradabilidade de plásticos. Um dos fungos bastante utilizado 
é o da podridão branca da madeira, Phanerochaete chrysosporium, que tem capacidade de mineralizar uma grande 
variedade de poluentes xenobióticos recalcitrantes. O sistema ligninolítico do Phanerochaete chrysosporium é complexo, 
incluindo a produção de várias enzimas, dentre elas lignina peroxidase, manganês peroxidase, lacase e vários compostos 
de baixo peso molecular, que mudam com a idade e condições da cultura [5]. O objetivo deste estudo é investigar a 
biodegradação de filmes de PP e PEBD em meio de cultivo liquido com o fungo Phanerochaete chryosporium (CCB 478). 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Os polímeros polipropileno (PP) (densidade 0,905 g/cm3 e índice de fluidez 16 g/10min, Braskem PP – HP 550 P) e 
polietileno de baixa densidade (PEBD) (densidade 0.922 g/cm3 e índice de fluidez 3.8 g/10 min, Braskem PE BP-681/59) 
foram previamente processados em reômetro Haake Polylab 900 a 60 rpm, 170 oC, 15 minutos. A partir dos pellets 
obtidos no reômetro, os filmes poliméricos foram obtidos em prensa hidráulica com aquecimento, à 170 oC, 89.10 kgf/cm2, 
3 minutos e resfriados a temperatura 25 – 26 oC. Fungo filamentoso Phanerochaete chrysosporium (CCB 478) (Coleção 
de basidiomicetos do Inst i tu to  de Botân ica , São Paulo/SP) foi utilizado como inoculo. Foi utilizado o meio de cultivo 
liquido (NH4NO3 (1.0g), KH2PO4 (0.7g), K2HPO4 (0.7g), NaCl (0.005g), MgSO4.7H2O (0.7g), FeSO4.7H2O (0.002g), 
ZnSO4.7H2O (0.002g), MnSO4.H2O (0.001g), 1000mL água destilada, suplementado com extrato de levedura, peptona e 
glicose). Para os ensaios de biodegradação foram utilizados Erlenmeyers contendo 250mL de meio de cultura, 
adicionados os filmes (5x5cm) e inoculados 1x106 esporos/mL do fungo. Estes foram mantidos em estufa apropriada a 
36oC, durante 6 meses. Após este período, as amostras dos filmes, em duplicatas, foram retiradas e lavadas com água, 
secas a vácuo e submetidas às técnicas de caracterização do polímero: espectroscopia de Infravermelho (FTIR), 
Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e Difração de raio-X (DRX). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Observou-se a formação de biofilme espesso, contendo várias camadas, formado pelo fungo Phanerochaete 
chrysosporium em meio de cultura liquido, sendo as condições experimentais (meio de cultura suplementado e 
temperatura ótima para crescimento de 36 oC) apropriadas para tal formação. Os filmes poliméricos ficaram localizados 
entre estas camadas, assim o contato entre superfície e biofilme ocorreu durante todo o período de experimento. Os 
espectros de absorção no FTIR dos filmes de PP e PEBD, antes e após o biotratamento com o fungo Phanerochaete 
chrysosporium em meio de cultura liquido, estão apresentados na figura 1.  

 
Figura 1 - Espectros de FTIR dos filmes PP e PEBD antes e após biotratamento 
 
Observamos alterações na intensidade da absorbância relativa após o biotratamento com o fungo Phanerochaete 
chrysosporium, sendo a principal, o aparecimento da banda em 1710 cm-1 correspondente à formação de grupo ceto 
carbonilo [6]. Após o biotratamento os filmes de PP e PEBD apresentaram um aumento no índice de carbonila de 27% e 
23%,respectivamente, indicando o inicio da oxidação das cadeias dos polímeros.  
 
Na Tabela I estão os graus de cristalinidade (%Xc) calculados pelos dois métodos: 1-Calorimetria exploratória diferencial 
(DSC) e 2- difração de raio-X (DRX). Para o filme de PEBD biotratado: houve decréscimo de cristalinidade através do 
método 1 e aumento de cristalinidade através do método 2. A medida de Xc, feita por DRX, envolve picos oriundos de 
cristais mais perfeitos (relativos aos planos cristalinos mais importantes), portanto a % de cristalinidade calculada por 
este método torna-se mais confiável, neste caso. A oxidação das cadeias, através da ação das oxigenases do fungo, 
levou à reorganização das cadeias de PEBD. Os resultados de DSC, parecem sugerir uma distribuição heterogênea de 
tamanhos de cristais e o cálculo de cristalinidade envolve todos os tamanhos e não só os cristais mais perfeitos ou 
maiores. Por outro lado, para o filme de PP biotratado, verificamos um decréscimo no grau de cristalinidade pelo método 
2 (DRX), que ocorreu pela diminuição de uma das fases cristalinas do PP (fase β, menos perfeita). Isto sugere a 
especificidade enzimática do fungo Phanerochaete chrysosporium, perante as diferentes conformações cristalinas do PP 

(fases α, β e ).  
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Tabela 1 – Grau de cristalinidade (%Xc) dos filmes PP e PEBD original e após biotratamento 

amostra 
%Xc 1 

original 
%Xc 1 

biotratado 
% Xc 2 

original 
% Xc 2 

biotratado 

PEBD 37 30 54 58 

PP 45 46 65 54 
1 medida por DSC; 2 medida por DRX 
 
 
CONCLUSÕES 
A biodegradação das poliolefinas pelo fungo Phanerochaete chrysosporium é complexa e influenciada pela estrutura 
química e morfologia dos filmes poliméricos. Os polímeros PP e PEBD quando tratados com o fungo Phanerochaete 
chrysosporium sofreram oxidação das cadeias, e a biodegradação ocorreu preferencialmente nas regiões amorfas e/ou 
nas interfaces das regiões cristalinas e amorfas do polímero, levando à formação de novos cristais.  
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RESUMO 
Diferentes técnicas de biorremediação (atenuação natural, bioestimulação e bioaumentação) em solos contaminados 
com concentrações de 1,5 e 6,0% de borra oleosa em sistemas aberto e fechado foram analisados durante 90 dias. Os 
solos foram coletados de células de Landfarming, os quais recebem resíduos petroquímicos há mais de 2 décadas. 
Foram testadas duas formulações de nutrientes (relação C:N:P de 100:10:1 e 100:0,4:0,2) e o consórcio microbiano 
consistiu de cinco isolados bacterianos pré-selecionados. Os resultados mostraram que maiores taxas de biodegradação 
foram obtidas em solos contaminados com 6% em microcosmos fechados. A adição do consórcio microbiano e nutrientes 
em diferentes concentrações aumentaram a taxa de biodegradação de hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) quando 
comparado ao tratamento de atenuação natural. Os solos tratados em microcosmos fechados mostraram maiores taxas 
de biodegradação (84,1%) quando contaminados a 6% e adicionado de consórcio bacteriano e menores quantidades de 
nutrientes. Os solos contaminados com 6% e mantidos em sistema aberto usando bioestimulação com maiores 
quantidades de nutrientes (C:N:P de 100:10:1) apresentou as maiores taxas de biodegradação (78,7%). O uso de 
consórcio microbiano e nutrientes mostraram favorecer a taxa de biodegradação de TPH presentes na borra oleosa. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Durante o processamento do petróleo, consideráveis volumes de um resíduo denominado de borra oleosa são gerados. 
Um dos principais problemas enfrentados pelas indústrias petroquímicas se refere à disposição segura deste resíduo, 
visto que seu destino e/ou tratamento inadequado pode ocasionar sérios impactos ambientais e potenciais riscos à saúde 
humana (Cameotra & Singh, 2008, Xu & Lu, 2010). A borra oleosa é caracterizada pelos elevados níveis de 
hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH), que são constituídos basicamente pelas frações alifáticas, aromáticas, resinas 
e asfaltenos (Ayotamuno et al., 2007). Compostos como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos contribuem 
significativamente para as propriedades toxicológicas do resíduo, apresentando potencial mutagênico e carcinogênico 
(Rizzo et al., 2006). O processo de biorremediação de solos contaminados com hidrocarbonetos visa degradar e/ou 
destoxificar os contaminantes orgânicos através do metabolismo microbiano (Singh & Lin, 2008). A eficiência de um 
processo de biorremediação de áreas contaminadas depende de diversos fatores, sendo os mais importantes a presença 
de microrganismos com excelente capacidade catabólica no local contaminado, condições ambientais e nutricionais 
favoráveis ao crescimento e metabolismo microbiano, a composição e concentração do contaminante, e a 
biodisponibilidade do poluente ao ataque pela microbiota local. Em vista disto, duas técnicas têm sido propostas, 
bioestimulação e/ou bioaumentação, visando aumentar a eficiência nos processos de biorremediação de contaminantes 
ambientais.O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de biorremediação de solos contaminados com 
diferentes concentrações de borra oleosa em sistemas aberto e fechado utilizando as técnicas de bioestimulação e 
bioaumentação.  
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Para o estudo, foram testadas diferentes taxas de contaminação (1,5 e 6%) em diferentes sistemas (aberto e fechado). 
A contaminação do solo foi realizada no laboratório no momento da instalação dos experimentos. Para cada combinação 
de taxa de contaminação e sistema foram montados os seguintes tratamentos em triplicata:  

Atenuação Natural (AN): Solo + borra oleosa; 
Bioestimulação BE(N+P+): Solo + borra oleosa + Nutrientes em maior concentração 

   Bioaumentação BA(N+P+):Solo + borra oleosa + Nutrientes em maior concentração + Consórcio bacteriano 
   Bioestimulação BE(N-P-): Solo + borra oleosa + Nutrientes em menor concentração 
   Bioaumentação BA(N-P-): Solo + borra oleosa + Nutrientes em menor concentração + Consórcio bacteriano 
 
Foram realizados ensaios controle consistindo de solo sem aplicação de contaminação e tratamentos. Os experimentos 
foram conduzidos durante 90 dias em frascos de vidro com capacidade útil de 1,0L. Nos ensaios em sistema fechado os 
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frascos foram hermeticamente tampados. A quantidade de solo colocado em cada frasco foi calculada em base do peso 
seco (200g). Os solos foram contaminados com 1,5 e 6%p/p de borra oleosa petroquímica. Nos experimentos de 
bioestimulação e bioaumentação foi feita a adição de nitrogênio e fósforo usando soluções de (NH4)2SO4 e KH2PO4, 

respectivamente. A taxa C:N:P foi ajustada para 100:10:1 e 100:0,4:0,2 nos experimentos de maior e menor quantidades 
de nutrientes, respectivamente. Nos ensaios de bioaumentação foi utilizado um consórcio microbiano composto de 5 
bactérias com potencial de biodegradação de borra oleosa e de produção de biossurfactantes isolados diretamente da 
borra oleosa (Stenotrophomonas acidaminiphila, Bacillus megaterium e Bacillus cibi) e do solo (Pseudomonas aeruginosa 
e Bacillus cereus) (Cerqueira et al., 2011). O consórcio foi adicionado aos solos de cada unidade experimental de forma 
a inocular 108 células/g de solo. A umidade dos solos foi ajustada periodicamente pela adição de água destilada estéril 
de forma a manter a capacidade de campo em 70%. O revolvimento dos solos foi feito periodicamente com o intuito de 
aumentar a taxa de aeração nos solos.  
 
Os solos foram amostrados em 0 e 90 dias para a quantificação dos hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) e nos dias 
7, 14, 30, 60 e 90 para análises microbiológicas. A contagem de microrganismos nos solos foi feita pelo método de NMP 
(Número Mais Provável) de acordo com Cerqueira et al. (2011). A população microbiana foi determinada usando-se 
tabelas de NMP (APHA, 1995). A atividade respiratória microbiana nos microcosmos em sistema fechado contendo solos 
contaminados com borra oleosa foi avaliada pela evolução acumulativa de CO2 (Stotzky, 1965). Os hidrocarbonetos 
totais de petróleo foram determinados pelo método EPA 8015B/3540. As amostras de solo foram extraídas com hexano 
e diclorometano na proporção de 1:1,5 e uma alíquota do extrato (2µL) foi injetada em um cromatógrafo a gás (Dani 
GC1000 Laboratory Gas Chromatograph) equipado com um Detector de Ionização de Chama (FID) e coluna capilar VF-
5MS (30m x 0,53mm x 1,5µm). Foi utilizado nitrogênio como gás de arraste. A concentração de hidrocarbonetos de 
petróleo foi quantificada por padronização externa. O limite de detecção do método foi de 0,05 mg/Kg. Os resultados 
obtidos foram analisados pelo teste de Tukey (comparação entre médias) a um nível de confiança de 95%, utilizando o 
programa Statistica 7.1. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na avaliação do crescimento microbiano, foi verificado que em sistema aberto, a máxima população de microrganismos 
HT (2,1 x 1010 NMP/g) foi obtida em 30 dias de processo no experimento de BEN+P+ em solos contaminados com 6%. 
Máxima população de microrganismos DH (4,3 x 108 NMP/g) foi obtida nos experimentos de BEN+P+ e BAN+P+ em 
solos contaminados com 1,5% em 14 dias e no experimento de BAN-P- para solo contaminado a 6% em 14 dias. Em 
sistema fechado, o experimento de BAN-P- e contaminação de 6% foi o que apresentou maior população de 
microrganismos HT (3,5 x 1010 NMP/g) em 30 dias de processo. Máxima população de microrganismos DH (2,4 x 109 
NMP/g) foi obtida nos experimentos de BEN-P- em solos contaminados com 6,0 % em 7 dias de processo. Em todos os 
tratamentos aplicados, os microrganismos mostraram capacidade de tolerância e crescimento na borra oleosa. Em 
ambientes contaminados com hidrocarbonetos, a sobrevivência de microrganismos após sua inoculação, o conteúdo e 
diversidade das comunidades microbianas endógenas e a depleção de nutrientes são importantes fatores que afetam a 
taxa de biodegradação do contaminante (Das & Mukherjee, 2007, Machín-Ramiréz et al., 2008). 
 
A atividade metabólica dos microrganismos foi monitorada pela medida da respiração microbiana nos solos contaminados 
a 1,5% e 6% de borra oleosa tratados em sistema fechado (Figura 1). O nível de contaminação e os tratamentos, bem 
como a interação destes fatores, mostraram influência na taxa de produção de C-CO2. Em média, maiores taxas de 
mineralização foram obtidas nos solos contaminados a 6%. Todos os tratamentos aplicados nos solos contaminados a 
1,5% apresentaram maiores produções de C-CO2 nos primeiros 30 dias de processo. Provavelmente, no período inicial 
de processo as frações mais lábeis presentes na borra oleosa foram prontamente utilizadas como fonte de carbono e 
energia pela microbiota presente, visto que neste período foram observadas as máximas populações microbianas DH e 
máximas taxas de mineralização.  
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Figura 1 - Produção acumulada de C-CO2 (mg/Kg de solo) ao longo de 90 dias para os ensaios em sistema fechado 
contaminados com (a) 1,5% (b) 6,0% .  Controle,  Atenuação Natural AN,  Bioestimulação BE(N+P+),  
Bioaumentação BA(N+P+),  Bioestimulação BE(N-P-),  Bioaumentação BE(N-P-). 
 

 
A Tabela 1 mostra as taxas de biodegradação alcançadas nos diferentes tratamentos em sistema aberto e em sistema 
fechado em solos contaminados com 1,5 e 6,0% de borra oleosa. Ao analisar os sistemas aplicados, verifica-se que, em 
média, foram obtidas maiores taxas de degradação ao utilizar o sistema fechado (p<0,05). O sistema fechado apresenta 
como vantagens o maior controle de perdas abióticas bem como maior controle da umidade dos solos. Durante o período 
experimental foi verificado que o sistema aberto apresentou maior taxa de evaporação de água, com necessidade de 
períodos mais frequentes de correção da umidade para manter os solos com 70% da capacidade de campo. Em processo 
de biorremediação de solos contaminados, o teor de umidade deve ser mantido entre 50-80% da capacidade de campo 
para que taxas ótimas de degradação sejam obtidas (Rizzo et al., 2006). O nível de contaminação aplicado mostrou 
influência na taxa de biodegradação de borra oleosa (p<0,05), sendo que a contaminação de 6% mostrou, em média, 
maior taxa de biodegradação. Considerando os dois sistemas e os dois níveis de contaminação, em média, maiores 
degradações ocorreram nos tratamentos de BEN-P- e BEN+P+, seguido dos tratamentos BAN-P- e BAN+P+, e AN. Foi 
observado que taxas de nutrientes na relação de C:N:P de 100:0,4:0,2 favoreceu, em média a taxa de biodegradação de 
TPH da borra oleosa. A taxa de C:N:P de 100:10:1 também mostrou ser efetiva na degradação de hidrocarbonetos. Em 
média, a aplicação de microrganismos apresentou menores taxas de biodegradação do que nos tratamentos contendo 
apenas a adição de nutrientes. Considerando a taxa de redução de TPH de cada tratamento de bioestimulação e 
bioaumentação em relação ao tratamento de atenuação natural dentro de cada bloco experimental, observam-se maiores 
taxas de degradação nos solos contaminados na menor concentração testada (1,5%) em sistema fechado, sendo obtido 
máximo de 15,2% no BEN+P+. Já os solos contaminados a 6% de borra oleosa e tratados em sistema fechado, maior 
taxa de redução (9,3%) na concentração de TPH comparada à atenuação natural ocorreu no tratamento BEN-P-.  
 
 
CONCLUSÃO 
Os tratamentos de bioaumentação e de bioestimulação mostraram incremento na taxa de biodegradação dos 
hidrocarbonetos totais de petróleo da borra oleosa presente em solos. Maiores taxas biodegradativas foram obtidas com 
a utilização de sistema fechado e maiores taxas de contaminação (6%) de borra oleosa (p<0,05). A utilização do 
consórcio bacteriano mostrou ser eficiente e favorecer a taxa de mineralização dos TPHs presentes na borra oleosa. O 
sistema fechado mostrou ser o mais adequado por apresentar maior degradação de TPH e melhor controle das variações 
das condições ambientais.  
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Tabela 1: Degradação de TPH (%) obtido nos diferentes tratamentos aplicados aos solos contaminados com 1,5 e 6,0% 
em sistema aberto (A) e fechado (F). 

 
Abreviações: Exp.- experimento; Sist.- Sistema; Cont.- Nível de contaminação; Trat.-Tratamento. Letras minúsculas 
iguais indicam que os ensaios não apresentaram diferença significativa (p>0,05) para a resposta estudada. 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19th ed., Washington, 1995. 
AYOTAMUNO, M.J., OKPARANMA, R.N., NWENEKA, E.K., OGAJI, S.O.T., PROBERT, S.D. Bio-remediation of a sludge containing 
hydrocarbons. Applied Energy, 84,936-943, 2007. 
CAMEOTRA, S.S., SINGH, P. Bioremediation of oil sludge using crude biosurfactants. International Biodeterioration & Biodegradation, 62, 
274-280, 2008. 
CERQUEIRA, V.S., Hollenbach, E.B., Maboni, F., Vainstein. M.H., Camargo, F.A.O., Peralba, M.C.R., Bento, F.M., 2011. Biodegradation potential 
of oily sludge by pure and mixed bacterial cultures. Bioresource Technology, 102, 11003–11010. 
DAS, K., MUKHERJEE, A.K. Crude petroleum-oil biodegradation efficiency of Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa strains isolated from 
a petroleum-oil contaminated soil from North-East India. Bioresource Technology, 98, 1339–1345, 2007. 
MACHÍN-RAMÍREZ, C., OKOH, A.I., MORALES, D., MAYOLO-DELOISA, K., QUINTERO, R., TREJO-HERNÁNDEZ, M.R. Slurry-phase 
biodegradation of weathered oily sludge waste. Chemosphere, 70, 737–744, 2008. 
SINGH, C., LIN, J., 2008. Isolation and characterization of diesel oil degrading indigenous microrganisms in Kwazulu-Natal, South Africa. African 
Journal of Biotechnology, 7, 12, 1927-1932. 
STOTZKY, G. Microbial Respiration. In: Methods in soil analisys. Black, C.A. (Ed.). Madison:SSSA, 1965. p.1550-1572. 
XU, Y., LU, M. Bioremediation of crude oil-contaminated soil: Comparison of different biostimulation and bioaugmentation treatments. Journal of 
Hazardous Materials, 183, 395-401, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exp. Sist. Cont. Trat. Degradação de TPH (%) 

1 A 1,5% AN 52,7 ± 0,46 a 
2 A 1,5% BE(N+P+) 60,4 ± 3,53 ab 
3 A 1,5% BA(N+P+) 57,0 ± 0,16 a 
4 A 1,5% BE(N-P-) 67,2 ± 4,24 bdi 
5 A 1,5% BA(N-P-) 58,7 ± 0,33 ab 

6 A 6,0% AN 70,3 ± 2,36 cd 
7 A 6,0% BE(N+P+) 78,7 ± 1,31 cjk 
8 A 6,0% BA(N+P+) 74,6 ± 1,37 cdk 
9 A 6,0% BE(N-P-) 76,7 ± 3,24 cjk 
10 A 6,0% BA(N-P-) 72,8 ± 0,04 cdk 

11 F 1,5% AN 59,7 ± 1,5 ai 
12 F 1,5% BE(N+P+) 74,9 ± 2,5 eghcd 
13 F 1,5% BA(N+P+) 72,4 ± 3,9  egcd 
14 F 1,5% BE(N-P-) 72,2 ± 4,4 egcd 
15 F 1,5% BA(N-P-) 74,3 ± 0,0 egcd 

16 F 6,0% AN 74,9 ± 2,3 fgcd 
17 F 6,0% BE(N+P+) 78,8 ± 0,4 fgc 
18 F 6,0% BA(N+P+) 79,6 ± 2,8 fgc 
19 F 6,0% BE(N-P-) 84,1 ± 0,9 fhj 
20 F 6,0% BA(N-P-) 81,3 ± 0,5 fgk 
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RESUMO 
Various activities related to oil and its derivatives may result in accidents with leaks and/or spills of fuels in the soil. 
Biodiesel has been used as an alternative source of energy, with high potential for biodegradability. The aim of this study 
was to evaluate the biodegradation of mixtures of diesel/biodiesel (B0, B20 and B100) in a clay soil in southern Brazil, 
using two Bioremediation strategies: Natural Attenuation and Bioaugmentation/Biostimulation. The biodegradation 
process of different fuels in the soil was monitored by the dehydrogenase activity, respirometry by releasing CO2 and gas 
chromatography. The bacterial inoculum used in strategy Bioaugmentation/Biostimulation was composed of four bacterial 
isolates (Bacillus megaterium, Bacillus pumilus, Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia). After 60 
days incubation in the soil were observed percentages above 90% biodegradation in condition to pure diesel (B0) and the 
mixture diesel/biodiesel (B20) for both Natural Attenuation and Bioaugmentation. It was observed that the biodegradation 
of pure biodiesel (B100) was higher in the treatments of Bioaugmentation/Biostimulation compared to Natural Attenuation, 
suggesting that the addition of microbial consortium associated with macronutrients (Biostimulation) contributed to 
increased rates of degradation of pure biodiesel (B100) added in soil. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Diversas atividades relacionadas à extração, ao refino, ao transporte e à estocagem de petróleo e seus derivados podem 
provocar acidentes com vazamentos e/ou derrames, gerando contaminação nos diversos compartimentos ambientais 
(Tahhan et al., 2011). De acordo com 12º levantamento, no estado de São Paulo, Brasil, postos de combustíveis 
representam 78% das áreas contaminadas, devido a vazamentos de tanques subterrâneos antigos, constituindo uma 
potencial fonte de contaminação para solos e águas subterrâneas (CETESB, 2011). Estratégias vêm sendo 
desenvolvidas em muitos países na tentativa de reduzir o impacto ambiental gerado pela emissão de hidrocarbonetos 
derivados do petróleo. O incentivo e/ou a obrigatoriedade da adição de percentuais cada vez maiores de combustíveis 
de origem renovável, como o biodiesel, produzido no Brasil predominantemente a partir da soja (84%) e, no sul do Brasil, 
a partir do sebo bovino, contribuem para a redução dos problemas ambientais causados. O biocombustível traz algumas 
vantagens em relação aos combustíveis derivados do petróleo, pois apresenta alto potencial de biodegradabilidade, 
devido à presença de cadeias de ácidos graxos com átomos de oxigênio altamente suscetíveis à oxidação, à ausência 
de hidrocarbonetos aromáticos e de enxofre na composição (Chao et al., 2010; Bucker et al., 2011; Silva et al., 2012). 
Várias estratégias de remediação vêm sendo implantadas e desenvolvidas em muitos países, a fim de tentar 
descontaminar inúmeros sítios impactados, sobretudo, por derivados do petróleo. A biorremediação, por ter um papel 
importante neste contexto e ser uma técnica relativamente barata, pode ser utilizada como uma alternativa de 
descontaminação de áreas impactadas que oferece a possibilidade de degradar contaminantes tóxicos, utilizando 
principalmente micro-organismos com capacidade metabólica e fisiológica, a fim de obterem fonte de carbono e energia 
a partir de compostos orgânicos nocivos à saúde humana e aos ecossistemas (Alexander, 1999). Já a Bioaumentação é 
uma estratégia que pode ajudar a melhorar a capacidade de uma matriz contaminada, a fim de remover contaminantes 
por meio da adição de uma linhagem isolada ou de consórcios de micro-organismos potencialmente degradadores. Além 
disso, a adição de nutrientes associados a micro-organismos pode acelerar o processo de degradação de combustíveis 
(Tyagi et al., 2011). O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade de um consórcio potencialmente degradador de 
misturas de diesel/biodiesel, isolado de uma célula de landfarming de uma indústria petroquímica no sul do Brasil 
associado a nutrientes, a fim de comparar duas estratégias de Biorremediação (Atenuação Natural e 
Bioaumentação/Bioestimulação), em um tipo de solo argiloso contaminado por diferentes combustíveis: diesel puro (B0), 
biodiesel puro (B100) e a mistura diesel/biodiesel (B20), simulando um derramamento superficial. 

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Amostra de solo e Combustível 
Foram coletadas amostras superficiais representativas de um tipo de solo de uma área sem histórico de contaminação 
a uma profundidade de 0 - 20 cm (Horizonte A), classificado pelo Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 
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(EMBRAPA, 2006) como Nitossolo Vermelho distrófico (NVd), substrato basáltico (argiloso – ARG), sendo coletado em 
uma área junto à Rodovia Federal BR 386, localizadas geograficamente nos municípios de Fazenda Vilanova, RS (29° 
34’ 43,6’’ S, 51° 50’33,8’’ W). Após a coleta, o material foi peneirado em malhas de 2 mm. Foram utilizadas amostras de 
diesel metropolitano (B0) e biodiesel metílico de soja (B100), fornecidas pelas empresas Ipiranga Distribuidora de 
Petróleo e BSBios, respectivamente. Os combustíveis utilizados foram o diesel puro, o biodiesel puro e a mistura B20. 
Esses combustíveis foram adicionados ao solo, sem passar por nenhum processo de esterilização. A mistura B20 foi 
preparada previamente no laboratório, utilizando-se uma proveta graduada. 
 
Experimentos de Biorremediação dos solos  
Foram incubados 300 g de cada solo em frascos de vidro respirométricos (1 L) e ajustada a umidade para  60% de 
capacidade de campo. A seguir foi realizada a contaminação proposital dos solos com os combustíveis (B0, B20 e B100), 
adicionando 30 mL de combustível/Kg solo úmido, simulando um derrame superficial. Os microcosmos foram montados 
de acordo com o seguinte delineamento: tratamentos controle (sem adição de combustível) e duas estratégias de 
Biorremediação (Atenuação Natural e Bioaumentação/Bioestimulação). Para avaliar a atividade microbiana durante a 
degradação, foram realizados os experimentos de respirometria, da atividade de desidrogenase e cromatografia gasosa. 
Os experimentos, todos realizados em triplicata, foram incubados por um período de 60 dias. Para estimar a atividade 
de biodegradação por Atenuação Natural, foram considerados apenas os micro-organismos presentes no solo, sem que 
houvesse a adição de nutrientes. Para a estratégia de Bioaumentação/Bioestimulação, foi introduzido um inóculo 
composto por quatro isolados bacterianos na concentração final de 2.108 UFC g-1: Bacillus megaterium, Bacillus pumilus, 
Pseudomonas aeruginosa e Stenotrophomonas maltophilia (Meyer et al, 2012). Para a estratégia de 
Bioaumentação/Bioestimulação, além do inóculo, foi adicionada uma solução de concentração variável de NH4NO3 e 
KH2PO4, de modo que fosse ajustada a relação de C: N: P para 120: 10: 1 para cada tratamento, conforme sugerido por 
(Jiménez et al., 2007). Para a atividade de respirometria por liberação de CO2, seguiu-se a metodologia de Storzky 
(1965). A atividade de desidrogenase foi determinada conforme método proposto por Thalmann (1968) e por Alef (1995) 
com modificações. 

 
Extração do combustível das amostras de solo 
Para verificar o percentual de biodegradabilidade dos hidrocarbonetos e ésteres (B0, B20 e B100) presentes nos frascos 
respirométricos com 300g de solo, foram realizadas duas análises cromatográficas ao longo dos 60 dias de incubação: 
a primeira no tempo zero e a segunda no final do experimento (60 dias). Foi retirado de cada replicata 25 g de solo para 
análise. Posteriormente, as amostras passaram por um processo de extração por Soxhlet durante 12 h., seguindo 
metodologia da USEPA (1996). O material extraído foi concentrado em rotavapor (RV 05 – ST IKA - WERKE), com 
rotação de 50 r.p.m. As amostras foram submetidas à evaporação em capela de exaustão até obter massa constante e, 
posteriormente, submetidas à análise cromatográfica.  
 
Degradação dos combustíveis   
A degradação dos combustíveis dos diferentes tratamentos com os combustíveis, nos dois diferentes tipos de solo, foi 
avaliada pelas medidas de TPH (hidrocarbonetos totais do petróleo) para as concentrações B0 e B20 e por ésteres totais 
para B20 e B100 no início (tempo zero) e no final do experimento (após 60 dias de incubação). Os hidrocarbonetos totais 
de petróleo foram determinados pelo método EPA 8015B e os estéreis totais pela metodologia ASTM D 6584 e EM 
14110. As amostras de solo foram extraídos com hexano e diclorometano, na proporção de 1:1,5 e uma parte alíquota 
do extrato (2 ul) foi injetada em um cromatógrafo de gás (Dani GC1000) com detector de ionização de chama (FID) e 
coluna capilar VF-5MS (30 mx 0,53 milímetros x 1,5 m). O nitrogênio foi utilizado como gás de transporte e a concentração 
de hidrocarbonetos foi quantificada utilizando padronização externa. O limite de detecção do método foi de 0,05 mg / kg. 

 
Análise estatística 
Os resultados obtidos foram analisados pelo teste de Tukey (comparação entre os valores médios) e a análise de 
variância foi determinada para um nível de confiança de 95%, utilizando o programa Sisvar, version 4.6 (Build 60). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As maiores atividades respiratórias e de desidrogenase foram observadas para o tratamento B100 sobre 
Bioaumentação/Bioestimulação quando comparada à estratégia de Atenuação Natural (Figuras 1 e 2). Para a estratégia 
de Bioaumentação/Bioestimulação, verificaram-se diferenças na atividade microbiana entre as concentrações de  
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Figura 1 - Produção cumulativa de CO2 por experimento respirométrico de um solo argiloso ao longo de 60 dias de 
incubação contaminado por diesel e/ou biodiesel. A ARG CN (A: Atenuação Natural; ARG: solo argiloso; CN: tratamento 
controle sem contaminação). B ARG CN (B: Bioaumentação/Bioestimulação; ARG: solo argiloso; CN: tratamento controle 
sem contaminação). B0: diesel puro; B20: 20% de biodiesel ao diesel; B100: biodiesel puro. 
 
 
combustível (B100 > B20 > B0) (p < 0,05) (Figura 1 e Tabela 1). Observou-se um aumento progressivo na atividade 
cumulativa respiratória para os tratamentos contendo B100 e B20 (B ARG B100 > B ARG B20 > A ARG B100 > A ARG 
B20) (p < 0,05) no final de completados 60 dias de incubação. Isso sugere que a adição de nutrientes em uma relação 
C: N: P específica (120:10:1), associada ao consórcio microbiano selecionado, possa ter favorecido para o aumento da 
atividade respiratória. Além disso, com o biodiesel puro, obtiveram-se respostas mais elevadas em relação à taxa 
respiratória quanto comparada com a mistura B20 para ambas as estratégias de Biorremediação. Lapinskiene et al. 
(2006) e Silva et at. (2012) também detectaram maiores taxas respiratórias para B100 em detrimento de outros 
tratamentos contendo a mistura diesel/biodiesel em solos, sugerindo que o diesel é mais resistente à decomposição 
microbiana, pois apresenta hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, que são comprovadamente mais difíceis de degradar 
do que os ésteres de cadeia longa presente na fração biodiesel. A atividade das desidrogenases está relacionada 
intrinsecamente com a biodegradabilidade aumenta, a biodegradação (Margesin et al., 2000). Pode-se traçar um perfil 
enzimático ao longo dos 60 dias de incubação, destacando duas questões relevantes: 1) nos primeiros dois pontos de 
monitoramento da atividade enzimática (tempo zero e tempo 7 dias), verificaram-se maiores valores para os tratamentos 
de Atenuação Natural em comparação à Bioaumentação/Bioestimulação, como A ARG B20 (74,30 e 84,82) e A ARG 
B100 (76,06 e 101,69 μg de TPF. g de solo seco-1, respectivamente), apresentando, a partir do vigésimo dia de incubação, 
abrupta diminuição relativa da atividade da enzima para a Atenuação Natural (Figura 2A); 2) A partir do período de 
incubação de 21 dias, foi possível verificar altos níveis de atividade enzimática para alguns tratamentos de 
Bioaumentação/Bioestimulação, destacando o B ARG B0, B20 e B100 (Figura 2B). Esse último tratamento apresentou 
uma crescente atividade à medida que o tempo de incubação aumentava, atingindo valores de 368,12 e 312,15 μg de 
TPF. g de solo seco-1 para os tempos 49 e 60 dias, respectivamente. Isso demonstra que a adição de nutrientes como o 
Nitrogênio e o Fósforo, pelo menos para esses tratamentos, pode ter sido decisivos para o aumento do metabolismo 
microbiano.  
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Figura 2 - Atividade de desidrogenase em um solo argiloso: (A) Atenuação Natural e (B) Bioaumentação/Bioestimulação 
ao longo de 60 dias de incubação 
 
Tabela 1 - Comparação dos métodos de biodegradação: atividade de desidrogenase, produção cumulativa de CO2 e 
percentagem de degradação das misturas de diesel/biodiesel (B0, B20 e B100) após 60 dias para as duas estratégias 
de Biorremediação [Atenuação Natural (A) e Bioaumentação/Bioestimulação (B)] em um solo argiloso (ARG).  
 

    

Os resultados da degradação de hidrocarbonetos e de ésteres podem ser visualizados na Tabela 1. Os percentuais de 
degradação foram calculados pela diferença de concentração de hidrocarbonetos e/ou ésteres totais detectados por 
cromatografia gasosa. Para avaliar a degradação do diesel, foi estimada a concentração de TPH (Hidrocarbonetos Totais 
do Petróleo) no solo, considerando apenas a fração leve (C9 – C28), que compreende grande parte dos hidrocarbonetos 
alifáticos e, em menor quantidade, aromáticos. Para a fração biodiesel, o parâmetro para avaliar a degradação foi a partir 
da detecção de ésteres totais. Considerando os tratamentos B0 e B20, os resultados tanto para Atenuação Natural quanto 
para Bioaumentação/Bioestimulação apresentaram valores em torno de 90% para a degradação dos combustíveis 
avaliados. Ao relacionar as duas estratégias de Biorremediação, pode-se verificar que o B100 apresentou maiores 
percentuais de degradação para a Bioaumentação/Bioestimulação em relação à Atenuação Natural. Assim, o tratamento 
B ARG B100 apresentou o maior percentual de degradação para ésteres (97%).  
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CONCLUSÕES 
O consórcio bacteriano previamente selecionado associado aos nutrientes adicionados foi efetivo em acelerar a 
biodegradação do biodiesel puro (B100) presente no solo argiloso estudado, e a meta da biorremediação foi alcançada, 
uma vez que as taxas de biodegradação para B0 e B20 foram elevadas para ambas as estratégias.  
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SELEÇÃO DE UM CONSÓRCIO COM POTENCIAL PARA BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO 
CONTAMINADO COM B10. 
Mercado, L.*, Tramontini, L., Pistóia, V., Colla, T., Bento, F. UFRGS, Brazil. 
*corresponding author, luisawmercado@gmail.com 

 
 

RESUMO 
Áreas contaminadas com altas concentrações de combustíveis (>5000mg.kg solo-1 ) devem receber tratamento para a 
descontaminação (Portaria 016/2010 FEPAM). O objetivo foi avaliar o potencial de degradação da mistura B10 
(90%Diesel:10% Biodiesel) com diferentes isolados bacterianos. Foi utilizado frascos com meio mínimo mineral (MM1) e 
indicador redox TTC  acrescido de  5, 10 e 25% da mistura B10 e incubados durante 7 dias a 30ºC e 100rpm. Os isolados 
selecionados formaram 10 diferentes consórcios com três bactérias. Foram conduzidos ensaios com os consórcios 
bacterianos em MM1 e 15% da mistura B10, B0 (diesel) ou B100 (biodiesel). Na fase aquosa, foram acompanhados o 
número de células e a mudança do meio de incolor para rosa em 0, 2 e 7 dias.  As melhores combinações foram testadas 
quanto à tolerância em 30, 45 e 60% da mistura B10 sob as mesmas condições anteriores. Dos 15 isolados, 5 foram 
selecionados para formar consórcios. Dentre as 10 combinações, 6 aumentaram a população em aproximadamente 100 
x nas primeiras 48hs. Todos os 5 consórcios demonstraram tolerância a altas concentrações do B10. A partir desses 
testes foi possível definir o melhor consórcio com potencial para aplicação em solos contaminados com altas 
concentrações da mistura B10.  
 
 
INTRODUÇÃO 
Um dos problemas ambientais relacionado aos combustíveis refere-se aos processos de transporte e armazenamento 
devido às possibilidades de derrames, que podem provocar a contaminação do solo, de águas superficiais e 
subterrâneas. De acordo com a Portaria 016/2010 da Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio 
Grande do Sul (FEPAM), áreas contaminadas com altas concentrações de combustíveis (>5000mg.kg solo-1 ) devem 
receber tratamento para a descontaminação. Uma das alternativas aos métodos físico-químicos de limpeza de áreas 
impactadas é a biorremediação, envolvendo diferentes estratégias que estimulam a biodegradação em solos 
contaminados.  
 
Dentre as estratégias de biorremediação, a bioaumentação propõe a introdução de microbiota competente na 
degradação do contaminante. A adição de consórcios microbianos é utilizada pois as  interações entre os componentes 
do mesmo podem levar à mineralização do composto (Mukred et al., 2008). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o potencial de degradação da mistura B10 (90%Diesel:10% Biodiesel) em meio líquido, com diferentes isolados 
bacterianos, para posterior introdução do melhor consórcio em solo contaminado durante a biorremediação.  
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os isolados bacterianos utilizados foram previamente prospectados de solo artificialmente contaminado com a mistura 
B10. O ensaio preliminar de degradação foi realizado através da inoculação individual, em triplicata, de cada um dos 
isolados em 4,5 mL de meio MM1 contendo o indicador redox 2,3,5 cloreto de trifeniltetrazolium (TTC), 0,5 mL do micro-
organismo com DO ajustada e a concentração de 5, 10 e 25% da mistura B10 como única fonte de carbono disponível. 
O sistema foi montado em frascos de 25 mL protegidos da ação oxidante da luz e incubados pelo período de 14 dias em 
temperatura de 30°C. Os isolados selecionados formaram 10 diferentes consórcios com três bactérias cada, cujas 
combinações foram estabelecidas em cálculo de análise combinatória de acordo com a fórmula sugerida por(Colla, 2012).  
O ensaio de degradação por consórcios foi então montado nas mesmas condições do ensaio anterior, no entanto, foi 
utilizado 15% de B10. Os consórcios também foram submetidos ao contato com os combustíveis B100 (Biodiesel) e B0 
(Diesel), nas concentrações de 1,5 e 13,5%, respectivamente. A incubação foi conduzida à temperatura de 30°C, sob 
agitação de 100 rpm e proteção da ação oxidante da luz. Dois ensaios de controle negativo foram realizados: não 
inoculado, composto por meio MM1 com o indicador TTC e pela fonte de carbono; e inoculado, contendo o meio MM1 
com o indicador redox. Para acompanhar o crescimento no número de células dos consórcios, durante o período de 7 
dias foram retiradas alíquotas de 100 µL no tempo de incubação de 0, 2 e 7 dias. As amostras passaram por diluições 
decimais seriadas e a contagem de unidades formadoras de colônias foi realizada a partir da semeadura de 25 µL das 
diluições realizadas em meio Ágar Nutriente. Os resultados foram avaliados após 48 h de incubação a 30°C. Os 
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microcosmos também foram analisados quanto ao desenvolvimento da coloração rosa, e, com isso, a possível utilização 
do combustível, a fim de identificar as combinações mais eficientes na utilização da mistura de diesel/biodiesel fornecida. 
Os seis consórcios mais eficientes foram submetidos a um teste de biodegradação de B10 em meio líquido com 
concentrações crescentes da mistura de forma a verificar a capacidade degradadora e o crescimento da população. Os 
microcosmos foram montados em duplicatas em frascos de vidro com capacidade para 25 mL. Os inóculos foram 
adicionados à concentração inicial de 107 UFC.mL-1 em meio MM1 estéril com indicador redox (TTC), contendo 30, 45 e 
60 % de B10 em um volume 5 mL. A incubação foi à temperatura de 30 °C, a 100 rpm e proteção da ação oxidante da 
luz.  O crescimento da população microbiana foi acompanhado durante 5 dias, através da estimativa da concentração de 
proteínas totais (µg.mL-1), realizada em 0, 3 e 5 dias, de acordo com o método de Bradford (1976). A viabilidade celular 
também foi monitorada pela inoculação de 25 µL da cultura em crescimento em meio enriquecido. Os resultados, 
classificados como positivos ou negativos, foram verificados após 24 h de incubação das placas a 30 °C. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Cinco das 15 bactérias previamente isoladas foram selecionadas a partir da sua capacidade de reduzir o indicador redox 
TTC no período de até 7 dias de incubação.  Os cinco isolados foram utilizados nas etapas seguintes para composição 
e seleção de consórcio microbiano. Os resultados obtidos a partir do teste preliminar de biodegradabilidade sugerem a 
existência de uma comunidade microbiana nativa competente em degradar a mistura B10 nas concentrações de 5, 10 e 
25 %. Dentre os consórcios avaliados durante o ensaio de degradação da mistura B10 em sete dias, seis apresentaram 
aumento na densidade populacional em menor tempo de incubação e modificaram a coloração do meio nos três 
combustíveis testados (B0, B10 e B100). Para etapa de tolerância, foram selecionadas as cinco melhores combinações 
(em negrito na Tabela 1).  
 
Conforme visualizado na Figura 1, o crescimento dos consórcios em relação à concentração de proteína total demonstra 
que todas as combinações foram capazes de adaptar-se às altas concentrações da mistura. Destaca-se o 
comportamento dos consórcios B e H em relação aos demais, pois se mantiveram com concentrações de proteínas totais 
elevadas para todas as concentrações testadas no tempo de 72 h.  Na análise de biodegradação da mistura B10 pela 
redução do TTC, bem como na avaliação da viabilidade celular, todos os consórcios demonstraram comportamento 
semelhante.  Todos permaneceram viáveis nos tempos amostrados para todas concentrações. Com 72h de cultivo, todos 
microcosmos demonstraram a utilização do combustível pelo aumento da turbidez do meio. Portanto, neste teste de 
tolerância, a produção de proteínas foi o diferencial entre os consórcios, já que foi o parâmetro em que os micro-
organismos apresentaram comportamentos distintos, conforme Figura 1 - Valores de Proteína Total na fase aquosa em 
meio mineral em diferentes concentrações da mistura B10 durante cinco dias de incubação. a 
 
Tabela 1 - Valores de UFC e mudança de coloração dos meios com consórcios bacterianos de A a K em contagens de 
UFC.mL-1, nos tempos 0, 2 e 7 dias. 

Consórcios 
Crescimento populacional (UFC.mL-1) Crescimento em 7 dias 

0 2 7 B0 B10 B100 

A 7,80E+06 4,84E+08 3,93E+08 ** *** *** 

B 5,40E+06 4,22E+08 1,90E+09 ** *** *** 

C 6,40E+06 4,41E+08 5,73E+08 ** *** *** 

D 5,40E+06 3,37E+07 7,10E+08 - * ** 

E 4,60E+06 5,23E+07 6,40E+08 - ** *** 

F 4,20E+06 3,51E+07 8,80E+08 - * *** 

G 1,16E+07 4,61E+08 5,80E+08 ** *** *** 

H 1,00E+07 4,97E+08 1,10E+09 ** *** *** 

I 9,00E+06 6,11E+08 7,40E+08 ** *** *** 

J 9,00E+06 5,86E+07 6,20E+08 - *** *** 

K 2,10E+06 5,30E+08 1,03E+09 ** *** *** 

Os asteriscos indicam a intensidade da mudança na coloração do indicador.  
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No estudo de Cerqueira et al., 2012, no qual foi avaliada a capacidade de crescimento de diversos isolados em meio 
líquido com 1 % de borra oleosa como única fonte de carbono, foi observado valor máximo de proteína total de 
aproximadamente 300 µg.mL-1 ao final de 14 dias de incubação. Meyer (2012) em estudo com isolados de Bacillus em 
meio líquido com 1 % da mistura B20, observou valores de proteína em torno de 400 µg em 7 dias de incubação. No 
presente estudo, as bactérias foram avaliadas por 5 dias e apresentaram produção de proteínas semelhantes às 
observadas nos referidos estudos em menor espaço de tempo. Os consórcios denominados de B e H foram os que 
demonstraram maior capacidade de crescimento na maioria das concentrações de combustível empregadas. Ambos 
apresentaram tolerância à presença de B10 nas concentrações de 30, 45 e 60 %. No primeiro ensaio de biodegradação 
(Tabela 1), no entanto, o consórcio B apresentou maior aumento no numero de células (de 5,4 x 106 para 1,90x 109) 

comparado ao consórcio H (de 1x 107 para 1,1 x 109).  
 

.

 
Figura 1 - Valores de Proteína Total na fase aquosa em meio mineral em diferentes concentrações da mistura B10 
durante cinco dias de incubação. a - 30 % de B10; b – 45% de B10; c – 60 % de B10.   Isolados bacterianos   

 
 
CONCLUSÕES 
O consórcio B foi capaz de sobreviver a todas as concentrações da mistura B10 e de utilizar o combustível como fonte 
de carbono e energia para seu crescimento, tendo sido, portanto, selecionado para os testes posteriores de 
biorremediação. 
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AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MICORREMEDIAÇÃO DE SOLOS IMPACTADOS COM A 
MISTURA B10 (DIESEL/BIODIESEL) 
Tramontini, L. *, Cerqueira, V.S., Bento, F.M., UFRGS, Brazil. *corresponding author, leticiatramontini@gmail.com 
 
 
RESUMO 
Os efeitos de diferentes estratégias de micorremediação na degradação da mistura B10 presente em solos foram 
investigados. Para isto, solos com capacidade de campo e pH inicial ajustados para 80% e 6,5, foram contaminados 
artificialmente com a mistura B10 (diesel/biodiesel) e mantidos em microcosmos a 30ºC ± 5ºC durante 30 dias. Cinco 
estratégias foram testadas: atenuação natural, bioestimulação, bioaumentação com fungos nativos, bioaumentação com 
fungos exógenos e bioaumentação tardia (adição do inoculo fúngico aos 14 dias). Os resultados mostraram que a adição 
da mistura B10 nos solos submetidos aos diferentes tratamentos estimulou o crescimento de microrganismos 
heterotróficos e degradadores de forma expressiva nos primeiros 7 dias, mantendo-se praticamente constante ao longo 
do processo. A atividade metabólica microbiana avaliada pelo monitoramento do CO2 e a porcentagem de degradação 
de TPH medida por cromatografia gasosa mostraram que os tratamentos de bioestimulação e bioaumentação foram mais 
eficientes quando comparado a atenuação natural. Máximas taxas de degradação de TPH foram alcançadas na 
bioaumentação tardia (36,88%) e bioestimulação (31,13%). Diante disso, conclui-se que a adição de nutrientes e de 
microrganismos exógenos ou endógenos favoreceram a capacidade biodegradativa, aumentando a eficiência do 
processo. Fungos filamentosos isolados do ambiente mostraram-se promissores para a aplicação em processos de 
biorremediação de áreas contaminadas com biodiesel. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A introdução dos biocombustíveis na matriz energética brasileira tem como objetivo reduzir o uso de combustíveis fósseis. 
O biodiesel apresenta uma série de vantagens sobre o diesel, pois é produzido a partir de óleos vegetais ou gordura 
animal, além da sua combustão gerar menor quantidade de material particulado. Desde 2008 a comercialização de 
misturas de óleo diesel e biodiesel tornou-se obrigatória no Brasil. Um dos problemas ambientais relacionado aos 
combustíveis refere-se aos processos de transporte e armazenamento devido às possibilidades de derrames, que podem 
provocar a contaminação do solo, de águas superficiais e subterrâneas. A biorremediação é caracterizada por ser um 
conjunto de técnicas biotecnológicas com o uso de microrganismos que utilizam o combustível como fonte de carbono, 
ou ainda, que produzam enzimas capazes de levar à degradação ou à mineralização dos compostos. Dentre os 
organismos usados na biorremediação, os fungos apresentam um potencial enzimático diverso e diferenciado e são 
adaptáveis a ambientes que não favorecem o crescimento de outros organismos. Diante deste contexto, o objetivo deste 
estudo foi investigar os efeitos de diferentes estratégias de biorremediação na degradação da mistura B10 
(diesel/biodiesel) em um solo artificialmente contaminado, e monitorar as alterações na comunidade microbiana presente 
no solo, a partir da estimativa de organismos heterotróficos e degradadores. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O solo utilizado foi coletado de uma área sem histórico de contaminação por hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP), 
localizada na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS. As 
amostras foram coletadas a uma profundidade de até 20 cm, peneiradas em malha de 2 mm e levadas para o Laboratório 
de Análises da mesma universidade para a realização das análises físico-químicas. O ensaio de biorremediação foi 
realizado em frascos hermeticamente fechados, com capacidade para 1,5 L, aos quais foram adicionados 150 g de solo 
artificialmente contaminados com 50g HTP.kg-1 solo. A mistura B10 (90% diesel, 10% biodiesel) utilizada foi 
confeccionada em laboratório a partir de combustíveis cedidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Foram utilizados 
os fungos Aspergillus sp.1 e Fusarium oxysporum, isolados previamente do solo contaminado com 20g.HTP. kg-1 solo, e 
os fungos Aspergillus sp.2 e Aspergillus sp.3, ambos isolados de borra de tanques contendo a mistura B4 (96% de diesel, 
4% de biodiesel). Os fungos foram adicionados ao solo em uma concentração de 105 esporos.mL-1. A capacidade de 
campo do solo foi ajustada para 80% e o pH corrigido em 6,5. A relação C:N:P foi ajustada para 100:10:1 a partir da 
introdução de uma solução de NH4NO3 e KH2PO4 nos tratamentos de bioestimulação (BS), bioaumentação com fungos 
exógenos (BE), bioaumentação com fungos nativos (BN) e bioaumentação tardia (BT). Nos ensaios de bioaumentação 
convencional, o inoculo foi adicionado no primeiro dia de incubação; para o tratamento de bioaumentação tardia, foi feita 
a introdução do inoculo composto por fungos nativos no 14° dia de incubação. 
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Os microcosmos foram mantidos a temperatura ambiente por um período de 30 dias. Durante este período, a cada três 
dias foram feitas medições da liberação do CO2 a partir de titulação do NaOH contido em frascos nos microcosmos com 
HCl (0,5M). Como controle negativo, foi utilizado o solo sem contaminação. A estimativa de organismos heterotróficos e 
de degradadores foi realizada semanalmente, a partir da coleta de 1 g de solo dos frascos respirométricos. Foram 
realizadas diluições seriadas de 10-1 a 10-9. Para a análise de organismos degradadores, 100 μL de cada diluição foram 
inoculados em caldo nutriente em placas de poliestireno de 96 poços estéreis. As placas foram incubadas por 48 h a 
30°C. A avaliação do crescimento procedeu pela estimativa do número mais provável (NMP), a partir de uma tabela-
referência (APHA, 1995). Para determinar a quantidade de organismos heterotróficos, 100 μL de cada diluição foram 
inoculados placas de poliestireno de 96 poços contendo meio mineral mínimo (Richard e Vogel, 1999) e o indicador redox 
2,3,5 –trifeniltetrazólio (TTC) conforme proposto por Braddock e Catterall (1999). A fonte de carbono utilizada foi a mistura 
B10 (20 µL).  As placas foram incubadas, sob proteção da luz, durante 14 dias a 30°C a fim de detectar micro-organismos 
capazes de utilizar o B10 como fonte de carbono, visualizada pela mudança de cor da solução de incolor a róseo, 
resultado da redução do indicador a trifenil-formazan (TPF). A determinação do NMP procedeu pela mesma metodologia 
utilizada durante a análise de micro-organismos heterotróficos.  
 
 
RESULTADOS  
Foi observado que todos os tratamentos exibiram um aumento em suas populações de micro-organismos heterotróficos 
e degradadores ao longo da primeira semana de ensaio. (Figuras 1 e 2). 

 
Figura 2. Estimativa do Número Mais Provável de micro-organismos heterotróficos em 30 dias de experimento de 
biorremediação de solo contaminado por B10. CN- Controle; NA- Atenuação natural; BN- Bioaumentação com fungos 
nativos; BE- Bioaumentação com fungos exógenos; BS- Bioestimulação; BT- Bioaumentação tardia. 
 
 
O aumento inicial nas populações dos microcosmos que receberam a mistura B10 permite inferir que a concentração 
inicial de HTP (50 g.kg-1 solo) não causou um efeito inibitório à microbiota tanto nativa quanto exógena. A população de 
heterotróficos do tratamento controle (sem adição do contaminante) apresentou um aumento inicial seguido por um 
decréscimo de 1,6 log NMP a partir do 14° dia (p<0,05), se mantendo estável até o final do tratamento. Colla (2012) 
observou o mesmo aumento da população nos estágios iniciais do ensaio, e levantou a hipótese do crescimento 
populacional ter sido em decorrência da adição de água destilada para correção da umidade, visto que a água pode 
solubilizar compostos da matéria orgânica.  
 
A adição de nutrientes mostrou-se eficiente, uma vez que os tratamentos em que foi realizada a correção da relação 
C:N:P apresentaram, ao final de 30 dias, aumento significativo das suas populações de heterotróficos, com exceção do 
tratamento de bioaumentação com fungos exógenos. Os resultados observados para este tratamento podem estar 
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relacionados à competição dos organismos introduzidos com a microbiota autóctone do solo, ocasionando a redução da 
população total de micro-organismos. Colla (2012), Meyer (2011) e Silva et al. (2012) obtiveram resultados semelhantes 
ao avaliar modificações nas populações de heterotróficos em solo contaminado com a mistura diesel/biodiesel.  
 

 
Figura 3. Estimativa do Número Mais Provável de micro-organismos degradadores em 30 dias de experimento de 
biorremediação de solo contaminado por B10. CN- Controle; NA- Atenuação natural; BN- Bioaumentação com fungos 
nativos; BE- Bioaumentação com fungos exógenos; BS- Bioestimulação; BT- Bioaumentação tardia. 
 
 

 
Figura 3. Produção cumulativa de C-CO2 do solo contaminado por B10 durante o ensaio de biorremediação por 30 dias.  
CN - Controle; AN - Atenuação natural; BS – Bioestimulação; BT – Bioaumentação tardia com fungos filamentosos 
nativos; BN – Bioaumentação com fungos nativos; BE – Bioaumentação com fungos filamentosos exógenos.  
 
Ao avaliar a produção cumulativa de C-CO2 após 30 dias de incubação, foi observado que todos os resultados analisados 
apresentaram níveis de atividade respiratória superiores ao controle negativo (ausência de combustível) (p<0,05) (Figura 
3). Os tratamentos com maior liberação de CO2 foram os contaminados com a mistura B10, evidenciando o potencial 
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microbiano na degradação do contaminante. Colla (2012) obteve um resultado semelhante ao comparar diferentes 
estratégias de biorremediação em solo contaminado igualmente com a mistura B10. A degradação dos hidrocarbonetos 
alifáticos e aromáticos foi avaliada através da diferença de concentração dos hidrocarbonetos totais de petróleo presentes 
no final dos 30 dias de ensaio, em relação à quantidade presente no tempo inicial. A fração do biodiesel constituinte da 
mistura não foi monitorada.  Os resultados da degradação da fração de HTP presentes na mistura B10 podem ser 
visualizados na Tabela 1. 
 
 
Tabela 1 - Percentual de degradação das diferentes frações de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP) nas diferentes 
estratégias de biorremediação após 30 dias.  

Tratamentos 
                                        Biodegradação (%)   

C8– C11 C11 – C14 C14 – C20 C20 – C40 Total 

NA 50,86 16,17 11,00 31,75 20,96 

BS 65,60 26,88 17,26 39,26 31,13 

BT 62,50 33,44 24,82 45,84 36,88 

BN 64,00 25,80 13,41 39,33 29,22 

BE 58,92 21,48 11,44 44,52 28,11 

AN - Atenuação natural; BS – Bioestimulação; BT – Bioaumentação tardia com fungos filamentosos nativos; BN – 
Bioaumentação com fungos nativos; BE – Bioaumentação com fungos filamentosos exógenos. 
 
 
Os resultados evidenciam que para todos os tratamentos, a fração com maior degradação foi na faixa entre C8-C11. 
Essa fração corresponde à fração lábil de alifáticos, e de acordo com a literatura, é a mais facilmente biodegradada (van 
Hamme et al, 2003; Bento et al., 2005). Dentre os tratamentos, bioestimulação e bioaumentação tardia foram os que 
apresentaram maior percentual de degradação do total de HTP, no entanto, não se diferenciaram de forma significativa 
dos demais, exceto pela atenuação natural, que apresentou as menores taxas de degradação total. Estes resultados de 
degradação são condizentes com o observado durante a respirometria, devido à proporcionalidade entre a produção de 
CO2 e o consumo de carbono do substrato pelos micro-organismos, sendo a liberação do gás carbônico proporcional ao 
substrato biodegradado (Mariano et al., 2008). 
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INNOVATIONS IN WOOD PROTECTION IN THE AGE OF NANOTECHNOLOGY 
Carol A. Clausen, USDA, FPL, cclausen@fs.fed.us  
 
 
ABSTRACT 
Advances in wood protection based on nanotechnology are being developed to improve resistance of wood products to 
biodeterioration, reduce environmental impacts from chemical leaching and resist UV degradation of in-service wood. A 
number of different approaches have been explored. First, the nanometals zinc oxide and copper oxide were evaluated 
as preservative treatments for wood. Both nanoZnO and nanoCuO were leach resistant. NanoZnO also inhibited decay 
fungi, acted as a termite toxicant, and provided photostability of wood against UV degradation. Second, self-assembling 
nanopolymer matrices were permeated with an organic biocide. The porous surface of the nanopolymer encapsulated 
and retained the biocide until a change in the physical environment, such as elevated temperature, triggered its release. 
Third, a nanocarrier system utilized inert nanotubules loaded with organic biocides for targeted delivery and slow, 
controlled release of biocide. Fourth, nanoentrapment assessed the ability of cellulose nanocrystals (CNC) to chemically 
bind and entrap soluble biocides within the wood structure without modifying the wood matrix. Merits of each approach 
will be discussed. The use of trade or firm names in this publication is for reader information and does not imply 
endorsement by the U.S. Department of Agriculture of any product or service. This article was written and prepared by 
U.S. Government employees on official time, and it is therefore in the public domain and not subject to copyright. 
 
 
INTRODUCTION 
Opportunities exist for utilizing nanomaterials to enhance the moisture tolerance and decay resistance of wood products 
and building materials due to their novel physical and physiochemical properties that differ significantly from larger 
particles of the same material (Clausen 2007; Clausen et al. 2011). Beyond the use of nanometals to inhibit 
biodeterioration, of particular interest are nanotechnologies that improve leach resistance in order to expand applications 
for soluble biocides. Soluble biocides might be embedded within nanopolymer matrices or encapsulated to offer slow-
release and controlled delivery of biocides. Applications could range from new coatings to improved durability of 
engineered composite products that are particularly vulnerable to moisture.  
 
Nanoparticles of metals that are already utilized by the wood preservation industry, i.e. copper or zinc, may play an 
important role in the next generation of wood protectants when they are either used alone or in combination with existing 
biocides. Nanometals are fabricated by altering particulate size either in the liquid phase (e.g. metal oxide sols, colloidal 
metals), gas phase (e.g. flame synthesis, plasma-based vapor phase synthesis) or solid phase (e.g. high energy ball 
milling) (Clausen 2007). Nanometal particles have high dispersion stability and low viscosity, allowing for more uniform 
particulate distribution over a surface (Clausen et al. 2009; Kartal et al. 2009). Dispersion stability coupled with a high 
surface area and controlled uniformity of pyrolyzed particles has the potential to improve durability of solid and composite 
wood products through a number of critical treatment criteria. Treatment criteria that could be improved include 
preservative penetration in commercial lumber species, treatability of refractory wood species that are of low commercial 
value, organic treatments for engineered composites, stability of finishes and coatings for above ground applications, non-
leachable or hydrophobic treatments for both solid and composite materials, photostability of treated wood, and leach 
resistance of aqueous treatments. 
 
When exposed to moisture, metals oxidize, resulting in the release of metal ions. The ionic form of the metal is often the 
form that is responsible for microbial inhibition (Clausen 2007, 2010; Dorau et al. 2004). Smaller particles have a higher 
surface area and result in a greater area available for oxidation. Particles with diameter less than 100 nm are required in 
order to have the necessary surface area to allow a continuous release of metal ions.  The size of the metal particle has 
also been shown to affect microbial inhibition; the smaller the particle, the greater the antimicrobial activity (Nair et al. 
2009; Reddy et al. 2007).  
  
Nanopolymer matrices offer a sophisticated method for biocide encapsulation and controlled delivery.  Self-assembling 
matrices, called hyperbranched fluoropolymer−poly(ethylene glycol) cross-linked networks (HBFP−PEG) were first 
created by melding two normally incompatible polymers and crosslinking the mixture (Bartels et al. 2007). The complex 
subsurface of the resulting hyperbranched nanopolymer has unusual tensile strength and provides nanoscale channels 
for the uptake and release of chemical molecules such as biocides. The size of the channels which has been likened to 
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the holes in a sponge can be customized by the fabrication process to accommodate the chemical molecule of choice. 
The nanopolymer has been demonstrated to encapsulate and hold a chemical until a change in the physical environment 
(e.g. humidity, temperature, or pH) triggers its release. This technology has been successfully demonstrated for 
applications such as anti-fouling agents (Gudipati et al. 2005).  
 
Several types of nanocarrier systems are recognized that may have application in the field of wood protection, particularly 
for increased durability of engineered composites (i.e. oriented strandboard). One example, a patented nanocarrier system 
utilizes 100 nanometer plastic beads embedded with biocide (Laks and Heiden 2004). Biocide-embedded nanoparticles 
can be designed for slow, controlled release of the biocide depending on the type of polymer comprising the bead, pore 
size in the bead, biocide viscosity and solubility. Other cylindrical, tubule-shaped materials (i.e. nanotubules) made from 
ceramics, clay, metal or lipids have been used as carriers in various medical and industrial applications. They are now 
being evaluated for use as a nanocarrier of biocides to improve protection of engineered composites from biodeterioration. 
Some properties of nanocarriers that would benefit the field of wood protection include precise delivery and placement of 
biocides, slow release of a biocide, or release of the biocide upon exposure to certain environmental conditions, such as 
moisture or high humidity. 
 
 When developing controlled release nanotubules for biocide delivery in composites, a considerable number of variables 
must be optimized prior to proof of concept. How can you precisely control the release of a biocide? Are the nanotubules 
compatible with the resin used to fabricate the composite? Will the resin itself be a barrier to release of the biocide? To 
answer these questions, methodology was developed for analyzing the thermal stability of nanotubules loaded with a 
commercial biocide over a range of temperatures (170°C–190°C) and time.  The release rate of the biocide from 
nanotubules was based on the rate of biocide leaching. Residual efficacy was evaluated by microbial assays that 
measured fungal resistance following leaching. 
 
Nanoentrapment by creating a simple physical barrier to limit leaching of soluble biocides from wood may be possible with 
cellulose nanocrystals (CNC). CNC are created by breaking down wood through acid hydrolysis. High-yield CNC 
production has been achieved on a scalable level by Wang and others (2012). The resulting CNC are uniformly dispersible 
and the sulfate ester groups created during acid hydrolysis are suitable for ionic binding with cationic compounds. 
Dispersion stability of CNC coupled with the controlled uniformity results in a nanomaterial that can penetrate wood in an 
aqueous dispersion. The question was posed “If wood were vacuum-treated with CNC followed immediately by vacuum-
treatment with an otherwise soluble cationic biocide, would ionic binding occur within the wood and prevent leaching of 
the biocide?” Preliminary results from tests in progress suggest it is possible. Complete results will be published separately 
at a later date. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
Nanometals: Detailed methods describing vacuum treatment of wood with nanometals and evaluation methods for 
resistance to fungi, termites, leaching and UV were published in Clausen et al. (2009, 2010a, 2011) and Kartal et al. 
(2009). 
 
Nanopolymer matrices: Detailed materials and methods for matrix fabrication were published by Bartels et al. (2007). 
Clausen (2012) described the analytical method used to determine biocide release. 
 
Nanocarrier systems: Clausen (2012) detailed methods for evaluating wood and paper products treated with biocide-
loaded nanotubules for resistance to mould fungi and biocide leaching. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Nanometals: Initial studies showed that nanoparticles of copper oxide and zinc oxide were resistant to leaching compared 
to metal oxide controls (Kartal et al. 2009). Nanocopper inhibited Gloeophyllum trabeum and Trametes versicolor, but not 
the copper tolerant brown-rot fungus Fibroporia radiculosa. Different size particles of nanozinc oxide (nano ZnO) were 
further evaluated for their ability to alter physical and biological deterioration of southern pine (Clausen et al. 2011). When 
southern pine sapwood was vacuum impregnated with 30 nm particles of zinc oxide, virtually no leaching occurred in a 
laboratory leach test, even at the highest retention of 13 kg/m3. Unleached nanoZnO-treated samples were protected from 
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UV damage after 12 months of outdoor exposure; photostability was visibly obvious on both exposed and unexposed 
surfaces compared to untreated controls (Clausen et al. 2010a). Graying was markedly diminished, although checking 
occurred in all specimens. Nano-ZnO treatment at a concentration of 2.5% or greater also provided substantial resistance 
to water absorption following 12 months of outdoor exposure compared to untreated and unweathered southern pine. In 
laboratory tests against termites and decay fungi, unleached southern pine treated with 30 nm zinc oxide particles caused 
moderate termite mortality in a no-choice bioassay, but gave mixed results for inhibition of  decay fungi (Kartal et al. 2009; 
Clausen et al. 2009). A subsequent study examined the effect of particle size on southern pine treated with dispersions 
of 30 nm or 70 nm ZnO. Specimens were evaluated for leach resistance and termite mortality in laboratory tests (Clausen 
et al. 2011). Results showed that there was no difference between leach resistance (<4%) or termite mortality. Eastern 
subterranean termites consumed less than ten percent of the leached nano-ZnO-treated wood which resulted in 93 – 100 
percent termite mortality in southern pine treated with either 30 nm or 70 nm ZnO particles.  
 
Nanopolymer matrices: A sample of cross-linked HBFP-PEG45 nanopolymer was loaded with an experimental multi-
component biocide formulation developed by Clausen and others (Clausen et al. 2010) that was augmented with carvone 
as an indicator molecule. The loaded polymer matrix was evaluated for controlled release of the biocide over a range of 
temperatures from 25°C to 75°C. Gravimetric changes in the loaded nano-polymer following an 8 hr exposure to 25°C, 
40°C, or 75°C were tracked following isothermal release by extracting the nanopolymer matrices in methylene chloride. 
Extracts were quantitatively analyzed with GC-MS for residual carvone (Clausen 2012). Results showed that as 
temperature increased, more of the carvone was released from the matrix with isothermal weight loss reaching 100% 
after exposure to 75°C.  
 
Nanocarrier systems: Biocide-loaded nano-tubules were incorporated into oriented strandboard (OSB), medium density 
fiberboard (MDF) and paper (Clausen 2012). Samples of nanotubule-treated OSB were tested for MOR, MOE, density, 
moisture swelling and antifungal resistance in laboratory tests. Preliminary studies on engineered composites 
demonstrated thermal protection, slow release and enhanced mould inhibition for the biocide loaded into nano-tubules 
compared to controls which incorporated either biocide alone or nano-tubules alone. Biocide-loaded nano-tubules were 
incorporated into paper and exposed to spores from three mould fungi, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum and 
Trichoderma atraviride. Controls consisted of untreated paper and paper treated with the biocide alone; untreated samples 
showed copious growth  of test fungi and samples treated with biocide alone showed little or no inhibition of mould growth 
on the samples. Not only were the mould fungi completely inhibited on the surface of samples treated with loaded nano-
tubules, but a clearing zone surrounding the samples demonstrated release of biocide from the nanotubules. Similar 
results were seen for OSB and MDF that were treated with biocide-loaded nanotubules compared with untreated controls. 
Treated and untreated specimens were placed on Petri dishes of malt extract agar, sprayed with a suspension of 
Aspergillus niger mould spores and incubated for 4 wk according to the ASTM D4445-10 standard laboratory test for 
controlling sapstain and mould fungi on unseasoned lumber (ASTM 2010). Mould growth occurred on the agar surface 
and on the surface of untreated test specimens, but mould growth was completely inhibited on specimens treated with 
biocide-loaded nanotubules. Release of biocide from the nanotubules was also evident from the clearing zone surrounding 
test specimens on agar plates. Nanoentrapment: Initial results suggest that cellulose nanocrystals bind cationic biocides. 
Through a dual treatment process, the resulting CNC/biocide hybrid can entrap otherwise soluble biocides within the wood 
structure. Details on the methods and results of the CNC/biocide hybrid treatment process will be published separately.  
 
 
CONCLUSIONS 
The unique properties of nanomaterials enable endless innovative improvements in the field of wood protection for surface 
treatments, pressure treatments, or as direct additives to furnish (i.e. wood flakes or particles) for engineered wood 
composites. Select nanometals such as ZnO have desirable preservative properties, namely leach resistance, 
photostability, and termite toxicity, and could be used alone or in combination with other biocides to formulate new 
preservatives. Biocides encapsulated in customized nanopolymer networks could provide prolonged protection as surface 
treatments for solid and composite wood products. Production of nanotubules loaded with biocide has been scaled up for 
commercial treatment of building products that are susceptible to mould growth.  
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ABSTRACT 
Secondary-treated industrial wastewater is a promising alternative water source tower cooling makeup water in the 
petroleum refinery. However, excessive biological growth is a major challenge associated with wastewater reuse in cooling 
systems as it can interfere with normal system operation as well as enhance corrosion and scaling problems. In this study, 
sessile and planktonic microbiota was monitored in two full-scale cooling towers of a Petroleum Refinery supplied with 
treated water reuse (CTWR) or clarified and chlorinated water (CTCW). The statistical analysis demonstrated that the 
sessile and planktonic heterotrophic bacteria and Pseudomonas aeruginosa densities were significantly highest on the 
CTCW (p<0.05). In the two towers, the bofilm formation was higher on the surface of glass slide and galvanized steel 
coupons than on the surface of carbon steel coupons. The planktonic microbiota density present levels below 104 CFUmL-

1 indicating that the strategy of the Industrial Water Treatment Station (IWTS) and Eletrodialysis Reverse Station (EDR) 
(free chlorine and chloramine) and Water Treatment Station (WTS) (free chlorine) of the refinery was effective for 
microbiological control of river water or secondary industrial wastewater. 
 
 
INTRODUCTION 
Wastewater reuse from municipal and industrial effluents is a very emerging alternative to obtain water resources and is 
becoming increasingly important in many areas around the world. Water scarcity, local regulation and environmental 
impact are driving many industries to reuse the large volume of wastewater produced (Li et al., 2011; Liu et al., 2012). 
Disinfection is an essential component of many wastewater reuse treatment station (WRTS) of refinery that has as 
objective to inactivate or destroy pathogen organisms and to prevent the biofilm formation in cooling water systems. 
Biofilms are the product of adhesion and growth of microorganisms on surfaces (O’Toole et al., 2000). In biofilm conditions, 
microorganism cells are embedded in a thick mucilaginous matrix of extracellular polymeric substances (EPS) which 
include polysaccharides, proteins, and nucleic acids. On the one hand, biofilm layer act as biological filters, provides 
mechanical stability and also protects its inhabitants from physico-chemical alterations occurring in the bulk water phase 
(Schwartz et al., 2003). On the other hand, biofilms in cooling towers lead to many undesired conditions such as equipment 
damage through corrosion, decreased energy efficiency due to increased hydraulic pressure (pumping costs), local 
blocking of cooling towers and increased heat transfer resistance (Michael, 2003). Therefore, evaluation of biofilms and 
planktonic microbiota on cooling tower is necessary for the understanding of corrosion process, and to avoid biofilm related 
problems and optimize biocide addition. Since biofilm formation is both influenced by materials surface type and the quality 
of make-up water, the current study aimed to compare sessile and planktonic microbiota in cooling tower system of a 
petroleum refinery supplied with  clarified and chlorinated water and water reuse 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
Stainless steel and carbon steel coupons and glass slides were inserted vertically into water basins in two cooling towers 
of a Petroleum Refinery supplied with treated water reuse (CTWR) or clarified and chlorinated water (CTCW), and 
removed at intervals of 7 days during one month to quantify total aerobic heterotrophic bacteria (TAHB) and Pseudomonas 
aeruginosa. At each evaluation, two stainless steel coupons or glass slides, in triplicate, were dip-rinsed in sterile saline 
solution (NaCl 0.85%) to remove unattached cells and transferred to the flaks containing sterile saline. The flasks were 
subjected to ultrasonic bath (3 cycles of 2 minutes, 40Khz) for biofilm removal; and the resulting suspensions were serially 
diluted and inoculated in plates containing PCA (Oxoid) and Cetrimide agar (Oxoid) for the quantification (UFC/cm2) of 
TAHB and P. aeruginosa, respectively. Samples of water from the water basins also were examined for TAHB and P. 
aeruginosa. 
 
The experimental data are presented in terms of arithmetic means of at least three replicates. All statistical calculations 
were made using Sigma-Stat 3.5 statistical software (Jandel Scientific, San Rafael, CA). Analyses of variance (ANOVA) 
and Duncan means comparison test with a significance level of 0.05 were applied. In the ANOVA, were evaluated the 
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occurrence of interaction between the factors studied (cooling tower and coupon material), conducting its unfolding. 
Pearson's correlation coefficient was used to evaluate the correlation between the variables analyzed, and values of 
p<0.05 were considered as statistically significant. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The density of total heterotrophic bacteria (THB) and P. aeruginosa (PA) planktonic and associated with glass slides and 
metallic coupons deposited in the basin of the two cooling tower was weekly monitored in the period from February to 
April. During this period was also monitored the biomass attached to stainless steel coupons by Hydrobio kit test and 
mass loss analysis for average corrosion rate determination. 
 
There was a significant difference between the planktonic THB and PA densities (P <0.05) (Fig. 1 a and b). In general, 
the higher density were observed for the cooling tower using water chorine and treated as makeup. The average planktonic 
THB density in 10 different samples of basin tower of CTCW ranged from 2 to 8x102 CFUmL-1, in the CTWR, the values 
ranged from 2 to 3.6 x102 CFUmL-1. For P. aeruginosa, the values ranged from 0 to 14.5 CFUmL-1 and from 0 to 7 CFUmL-

1 on the CTCW and CTWR, respectively (Fig. 1b). The density of the planktonic bacteria in the two towers remained below 
of the microbiological growth control criteria, ie, values less than 104 CFUmL-1 (Ludensky, 2005), suggesting that adopted 
disinfection strategy for treat the secondary industrial wastewater used as makeup water on the CTWR successfully 
controlled planktonic bacterial population for the levels equal to or below than those observed in the CTCR. The density 
of bacteria in samples of basin of the CTCW was greater than that found in basin of CTRW. Although the CTRW receive 
treated secondary wastewater, the residual organic load is refractory, which may not support microbial growth, this may 
explain in part the lower microbial density observed. Furthermore, in this tower, chloramines were formed as product from 
the reaction of chlorine with residual ammonia present in the secondary effluent produced on the Rotating Biological 
Contactors system. Level ranged from 0.9 to 1.4 on the basin of the CTWR and from 0.9 to 8.2  the EDR product.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 - Planktonic total heterotrophic bacteria (a) and P. aeruginosa (b) densities during the course of experiment. 
Values are arithmetical means of 3 replicates and error bars represent the SD of the mean. 
 
The density of THB adhered to glass slides and metallic coupons deposited in the tower basin varied in function of the 
cooling tower (p<0.05). In general, the values were highest for the cooling tower using chorine and treated as makeup 
water (Figure 2a and b). Statistical analysis demonstrated that THB counts were significantly (p<0.05) higher on the 
surface of glass slide, following stainless steel coupons as compared than on the surface of carbon steel coupons 
deposited on the two cooling tower in study.  
 
On the CTWR, the density of BHT adhered to the slide glass ranged from 12 to 586 UFC/cm2, from 16 to 434 UFC/cm2 in 
stainless steel coupons and from 5 to  237 UFC/cm2  in the carbon steel coupons (Fig. 2a). For P. aeruginosa, the values 
remained in the range of 0 to 14.5 UFC/cm2, 0.2 to 10.8 UFC/cm2 and of 0.2 to 4.5 UFC/cm2 for glass slides, and stainless 
steel and carbon steel coupons, respectively (Fig. 3a). Was observed a positive correlation between THB values in the 
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stainless steel coupons and those observed on the carbon steel coupons (r=0.846, p=0.003) and glass slides (r=0.845, 
p=0.004). 
 
In the CTCW, densities ranged within THB 132.7 to 1,473 UFC/cm2 and P. aeruginosa 0.2 to 48 UFC/cm2 in the glass 
slides; THB 21.3 to 857 UFC/cm2 and P.  aeruginosa 0.2 to 20 UFC/cm2 in the stainless steel; and THB 36 to 115 UFC/cm2 

and P.  aeruginosa 0.2 to 8.5 UFC/cm2in the steel coupons (Fig 2b and Fig. 3b). Was observed also a positive correlation 
between THB values in the stainless steel coupons and those observed on the carbon steel coupons (r=0.846, p=0.003) 
and glass slides (r=0.845, p=0.004). On the CTWR, the THB population adhered to the glass slides and stainless steel 
was about 5.9 to 3.8 times greater than that adhered to the carbon steel. These values corresponded to about 11.4 and 
5.5 for the CTCW. According to the Pearson’s correlation test, a positive correlation was not observed sessile and 
planktonic THB densities (p>0.05) in two towers.  
 
The three types of materials of the coupons used for monitor sessile microbiota were differentially colonized by bacteria 
analyzed, showing fluctuations in their densities over the period evaluated. One reason of this profile can be the 
heterogeneity of biofilms. It is known that a biofilm consists of several microbial groups with different nutritional needs, 
thus the presence of groups of microorganisms with different physiology may vary with time in biofilms. But, the positive 
correlation observed between the biomass of microbiota attached to the different coupons suggests that they may be 
used to monitor biofilm formation in cooling towers. Although numerous experiments in laboratorial or pilot scale are now 
available showing the adhesion of bacteria to metallic surfaces of cooling systems, and their  control by diverse biocides 
agents, to date we have not been able to find many studies about this profile in industrial scale cooling tower system. 
Erdem et al. (2008) found THB population associated stainless steel coupons higher than that associated with coupons 
glass, but higher density was associated with galvanized stainless steel coupons and the smaller plastic polymers to 
polyvinyl chloride, polyethylene and polypropylene. Was reported that a stainless steel has more initial bacterial   adhesion 
compared to 60/40 copper-zinc brass and copeer-nickel surfaces. Stainless steel is generally known for its high corrosion 
resistance due to the formation of thin passive chromium-oxide film, but is vulnerable to bacterial attachment (AlAbbas et 
al., 2012). compared to 60/40 copper-zinc brass and copeer-nickel surfaces. Stainless steel is generally known for its high 
corrosion resistance due to the formation of thin passive chromium-oxide film, but is vulnerable to bacterial attachment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figure 2- Sessile total heterotrophic bacteria densities in the industrial cooling towers supplied with treated water reuse 
(CTWR) (a) or clarified and chlorinated water (CTCW) (b) during the course of experiment. Error bars represent the SD 
of the mean. CSC: carbon steel coupon, SSC: stainless steel coupon and GS: glass slide. 
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Figure 3 - Sessile P. aeruginosa densities in the industrial cooling towers supplied with treated water reuse (CTWR) (a) 
or clarified and chlorinated water (CTCW) (b) during the course of experiment. Error bars represent the SD of the mean. 
CSC: carbon steel coupon, SSC: stainless steel coupon and GS: glass slide. 
 
 
CONCLUSIONS 
The study was planned to quantify the distribution of bacteria introduced between bulk water and biofilm formed on 
different materials in industrial scale tower cooling system of oil refinery operating with treated water reuse (CTWR) or 
clarified and chlorinated water (CTCW). This investigation was aimed at developing an acceptable technology for using 
secondary effluent as cooling water makeup. It was demonstrated that the use of Water reuse for cooling water makeup 
is technically feasible considering microbiological risk of biofilm formation and the corrosion rates. The rate of biofilm 
growth observed using chlorinated tertiary effluent (from EDR) directly from the IWTS as makeup water was similar to the 
rate of biofilm growth observed when potable water (treated laggon water) was used. The data suggest a potential 
application of the sessile and planktonic microbiota densities or commercial kit of determination of biofime biomass as a 
method of monitoring the water quality and the risk of biofilm formation on the surfaces of the tower structure. 
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RESUMO  
O metabolismo microbiano pode mensurado através do método de respiração in situ que consiste em uma técnica não 
destrutiva, cujo objetivo é estimar os danos potenciais que as atividades microbianas podem causar aos monumentos 
históricos. A respiração microbiana foi mensurada pela captação do CO2 liberado em uma solução de Ba(OH)2 (1/22N). 
Caixas contendo 10mL de solução de Ba(OH)2 foram fixadas e vedadas na superfície pétrea colonizada, durante 24 
horas. Após o tempo de reação, o Ba(OH)2 foi titulado com solução de HCl (1/22N) e fenolftaleína como indicador. O 
tratamento biocida consistiu na aplicação de uma solução de etanol 70% sobre a superfície das esculturas e do produto 
biocida Asseptin-A a 3% em isopropanol. Observou-se uma maior colonização microbiana nas fissuras pétreas e, por 
conseguinte, uma maior taxa de respiração nestes locais, principalmente pela presença de fungos negros e liquens 
responsáveis pelo processo de biodeterioração. A aplicação do biocida foi eficiente, sendo que os micro-organismos 
presentes na superfície pétrea se desprenderam espontaneamente após o período de 90 dias de reação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A cidade de Congonhas localiza-se a sudoeste do Quadrilátero Ferrífero acima da Bacia do Rio São Francisco, a uma 
latitude de 20º29'59”S e a uma longitude de 43º51'28”O, a uma altitude de 871 metros ao nível do mar (IBGE, 2011). 
Congonhas apresenta um clima subtropical temperado. No verão, durante as tempestades com chuvas torrenciais, ocorre 
com frequência o resfriamento brusco da superfície das pedras, variando entre 50°C a 20°C (IBGE, 2011). O Santuário 
do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, patrimônio da humanidade, localizado no topo de uma colina abriga, em seu adro, 
doze esculturas em pedra sabão esculpida em tamanho natural, por Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, sendo uma 
representação dos profetas bíblicos do Antigo Testamento. Essas esculturas foram executadas durante o período de 
1800 a 1805 e representa a última grande obra deste escultor (PLEHWE-LEISEN, et al.,1994). O posicionamento das 
esculturas, expostas às condições externas do meio ambiente é responsável pelo efeito estético e artístico do conjunto 
da obra, no entanto, estão sujeitos ao intemperismo físico, químico e, sobretudo biológico (RESENDE-STOIANOFF, et 
al., 1996) A pedra sabão, material utilizado para a confecção das esculturas, apresenta em sua composição o mineral 
talco, clorita e uma quantidade variável de dolomita. Essa composição confere características de brilho acetinado, 
alcalinidade, baixa dureza, um reduzido índice de absorção de água, dilatação sobre estresse hídrico e térmico 
(PLEHWE-LEISEN, et al.,1994). Estas características, associadas a fatores ambientais favorecem o desenvolvimento de 
uma grande variedade de atividades metabólicas provenientes de micro-organismos (SANTOS, et al., 1994) Diante deste 
contexto, o presente trabalho visou estudar os micro-organismos que causam o processo de biodeterioração nos 
elementos escultóricos em pedra sabão no Santuário Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Para 
isso, foi executado o ensaio de respiração microbiana seguida da aplicação de biocida específico contra os micro-
organismos responsáveis pelo processo de biodeterioração pétrea. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O teste de respiração in situ dosa o CO2 liberado pelos micro-organismos associado com a concentração de CO2 da 
atmosfera (RESENDE-STOIANOFF, et. al., 1996). Para isso, foram determinadas seis esculturas para a amostragem, 
referentes aos profetas: Amós, Baruc, Daniel, Ezequiel, Habacuc e Isaías (figura 01). Sendo assim, foram utilizados os 
seguintes materiais: hidróxido de bário (BaOH2) e ácido clorídrico (HCl), ambos em uma concentração de 1/22N, solução 
de fenolftaleína a 0,06%, caixas de respiração com dimensões de 30,25cm2, massa plástica de vedação, álcool 70%, 
bureta, béquer, seringa de 10mL e papel alumínio. Para isso, foram fixadas três caixas de respiração em cada escultura 
e aplicado 10mL da solução de BaOH2 na caixa de respiração já fixada, com o auxílio de uma seringa. Em seguida, o 
orifício que foi aplicada a solução de BaOH2 foi vedado com a massa plástica. Logo após, as caixas de respiração foram 
cobertas com papel alumínio para o que não ocorra fixação de carbono pelos micro-organismos fotossintetizantes. 
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Decorridas 22 horas de reação, a solução de BaOH2 foi retirada e realizado procedimento de titulação, in loco, com a 
solução de HCl. A fenolftaleína foi utilizada como indicador de pH. Do ponto de vista estequiométrico o ensaio levou em 
consideração o Ba(OH)2 restante, ou seja, aquele que não reagiu com o CO2 e, por conseguinte, não formou BaCO3. 
Sendo assim, todo o volume de Ba(OH)2 restante, irá reagir com o HCl no processo de titulação ácido-base (figura 01). 
Em função disso, este teste é visto como uma ferramenta denominada como contra-titulação. 
 

 
Figura 01 - Conjunto escultórico do Adro da Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos: Amós, Baruc, Daniel, 
Ezequiel, Habacuc, Isaías, Congonhas, Minas Gerais, Brasil. (Fonte: BONIEK, D., 2012) 
 
 

 
Ba(OH)2 + CO2  BaCO3 + H2O 
Ba(OH)2 + 2HCl  BaCl2 + 2H2O 

 
Figura 02 - Reações químicas envolvidas no ensaio de respiração in situ 

 
O controle negativo do teste foi realizado em uma superfície de vidro limpo previamente com álcool 70%, localizado no 
mesmo ambiente do ensaio e durante o mesmo tempo de exposição. O controle da solução estoque de BaOH2 também 
foi realizada para que seja levado em consideração o CO2 da atmosfera que reagiu com a solução. O tratamento biocida 
consistiu na aplicação prévia de uma solução de etanol 70% sobre a superfície das esculturas por aspersão e do produto 
biocida Asseptin-A a 3% em isopropanol, também por aspersão, sobre todas as esculturas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Através dos resultados obtidos, detectou-se a presença de fungos e liquens sobre a superfície pétrea dos seis profetas 
de estudo. Além disso, índices respiratórios evidenciaram uma maior taxa de respiração nas fissuras pétreas, onde 
ocorria a colonização microbiana. As esculturas dos profetas Baruc e Isaías apresentaram uma maior taxa respiratória, 
em contrapartida, Amós e Abdias apresentaram uma taxa respiratória que se assemelhou ao ponto de referência, onde 
aparentemente não havia crescimento microbiano, no entanto, houve a comprovação da sua presença através do ensaio 
de respiração (figura 03). 

 

 
Figura 03 - Gráfico da medida de respiração microbiana em µgCO2/cm2 referente às esculturas dos seis profetas: Abdias, 
Amós, Baruc, Daniel, Habacuc e Isaías 
 
A ação biocida específica para as espécies e gêneros de micro-organismos que colonizam a superfície de pedra sabão 
da cidade de Conginhas foi eficiente. O resultado da reação de desestabilização da membrana celular da microbiota 
colonizadora foi obtido e observado ao final de 90 dias, sendo que o completo desprendimento espontâneo dos micro-
organismos deterioradores foi observado após 120 dias de reação. A periodicidade da aplicação biocida ocorre em 
intervalos de 5 anos. 
 
 
CONCLUSÃO 
O monitoramento da colonização microbiana sobre a superfície pétrea se mostrou extremamente eficiente através dos 
ensaios de respiração in situ. Desta forma, a metodologia utilizada atua como ferramenta importante para que sejam 
adotadas medidas que minimizem o efeito deletério dos micro-organismos sobre as esculturas em pedra sabão. Assim, 
a utilização de biocidas específicos no tratamento elimina os micro-organismos detectados causadores do processo de 
biodeterioração do patrimônio cultural.  
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EFFECT OF ARSENIC ON MICROORGANISMS AND BIOFILMS IN MIC OF WATER NETWORK 
MATERIALS 
S. Rastelli, M. Viera, B. Rosales 
CIDEPINT, Argentina. brosales@fibertel.com.ar 
 
 
INTRODUCTION 
Microorganisms in natural and artificial aquatic environments attach to wet surfaces to form a biofilm (Dexter, 2003), which 
causes problems such as microbially induced corrosion (MIC), increased resistance to biocides and persistence of 
pathogenic species. Arsenic (As) is being increasingly detected in distribution water services, generating serious sanitary 
and social problems throughout the Planet (Pontius et al. 1994; Masud Karim 2000). The existence of bacterial species 
able to grow in the presence of high concentrations of this chemical is well known (Oremland and Stolz 2005). 
 
The development of molecular techniques has allowed the study of microbial communities (Muyzer 1999). Among these 
techniques denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) is commonly used for genetic fingerprint analysis of microbial 
community composition, diversity and dynamics (Green et al. 2009). Electron microscopy techniques such as scanning 
electron microscopy (SEM) and environmental SEM (ESEM) have been important for high resolution visualization of 
bacterial biofilm outer surfaces.  
 
The main purpose of this work was to shed light on the effect of As(V) on the sessile bacterial communities produced on 
four substrata used in water distribution systems and their correlation with susceptibility to MIC of these substrata, using 
molecular biology and microscope techniques. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
Experimental set-up. Two laboratory water distribution systems containing test coupons with La Plata drinking water 
flowing at laminar flux were used (Rosales et al., 2011) and 5mg .L-1 As(V) was added to one of them. The coupons (10 
mm x 10 mm x 0.2 mm) were made of materials commonly used for water distribution, commercial iron (Fe), Zn, copper 
(HIDRO-BRONZ®) and polypropylene (PP). The surface was finished with emery paper up to 1,000 grade. After 45 days, 
a cell containing 7 coupons of each material was extracted from each loop. This procedure was repeated in 7 independent 
runs (series).  
 
Microscopy of biofilm and corrosion attack. A stereoscopic microscope and scanning electron microscopy (SEM) were 
used. Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) was applied for elemental analyses. Samples for SEM were fixed, 
dehydrated, critical point dried and surface coated. Samples were also treated with a commercial pickling solution prior to 
observation. The relationship between surface attack and biofilm elemental composition was also analyzed. 
 
Microbial characterization. 1L water from each tank was filtered through 0.22 µm sterile membrane at the end of a test 
series. Biofilm, EPS and corrosion products were removed from 4 coupons by scraping into 1mL sterile physiological 
solution. One suspension was used to analyze tolerance of the sessile bacterial community to As(V) by culturing in nutrient 
broth with 50 - 1,000mg.L-1 As(V); the remaining 3 were combined for DNA extraction. Total and culturable sessile and 
total planktonic DNA was extracted using a commercial kit. DNA was amplified by the polymerase chain reaction (PCR) 
using 341F with a GC clamp and 907R primers (Muyzer 1999). DGGE was performed in a 6 % w/v polyacrylamide gel 
with a 30-70 % denaturing gradient (100 % denaturant is 7 M urea and 40 % v/v formamide). Electrophoresis was 
performed in TAE buffer for 16 h at 60 ºC, at 100 V. Gels were stained with SybrGold for 40 min and observed in a UV 
transilluminator. Band position and intensities of the gels were normalized using appropriate software. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Biofilm and corrosion attack. From the beginning, heterogeneously distributed microbial colonization was seen on all 
exposed materials. With time, increasing amounts of corrosion products and solids from the drinking water appeared, 
mixed with the biofilms and EPS. This was seen especially on Fe and Zn samples. At the end of each test series the 
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deposits showed a very heterogeneous distribution on all test samples. Figure 1 shows SEM micrographs for each 
material in both circuits. 
 

 Without As(V) With As(V) 

Fe    

 

Fe: 90.6; O: 5.7; C: 2.0; 
Al: 1.6  

Fe: 67.0; O: 22.0; C: 4.5; 
Ca: 3.4; Na: 2.2; Si 0.7 

Fe: 48.9; O: 28.3; C: 8.7; 
As 5.7; Si 2.7; Zn: 2.4 

Fe: 19.9; O: 47.5; 
Ca:18.5; Zn: 8.1; As: 2.9 

Zn 

    

Zn: 57.8; O: 22.5; C: 
13.2; Si: 2.7 Fe: 2.1 

Zn: 53.5; O: 26.2; Al: 9.9; 
Si: 4.6; C: 3.9 

Zn: 44.8; O: 15.6; Fe: 
13.4; C:7.5; ; As: 6.3 

Zn: 37.3; O: 22.1; As 
13.3; C: 11.4; Fe: 10.2 

Cu 

    

Cu: 74.1; O: 11.2; C: 5.5; 
Si 3.9; Fe: 3.7 

Cu: 67.9; O: 19.7; C: 
11.5; Ca: 0.4; Si: 0.4  

Cu: 67.4; O: 13.9; C: 9.5; 
As: 3.4; Cl 2.0 

Cu: 75.1; O: 12.8; C: 5.1; 
As: 2.7; Fe: 2.2 

PP 

    

C: 82.0; O: 11.9; Cu: 1.8; Na 1.6; Fe: 1.3; Zn: 0.9; Cl: 
0.2; Si: 0.2; Al: 0.1  

C: 81.6; O: 16.4; As: 1.4; Cl: 0.5 
 

 
Figure 1: SEM and EDS surface analysis of coupons exposed in both circuits. 
 
 
Coupons in the presence of As(V) showed higher deposit accumulation on Fe and Zn samples. Arsenic was only detected 
in EDS in those areas covered by biofilms. The surface failures detected on PP near microbial cells were not attributed to 
microbial biodeterioration, but to the process of thermocompression applied. The attack morphology observed by 
SEM/ESEM after removal of the deposits was characteristic of localized MIC. This morphology seemed to depend more 
on the substratum and metallurgical structure than on biofilm characteristics. Fe and Zn showed hemispherical localized 
attack with corrosion products accumulating at the bottom, while localized attack on Cu revealed the alloy crystallography. 
The same results were observed in the presence of As. 
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Microbial characterization. Direct PCR-DGGE of the total planktonic and sessile DNA allowed a description of the 
structure of microbial communities present in the water and in the biofilms. The number of DGGE bands was used as an 
indication of the number of dominant bacterial groups (Portillo and Gonzalez, 2008). Figure 2 illustrates the DGGE band 
patterns of planktonic communities present in both circuits in 7 independent runs. Each sample produced a distinctive 
molecular profile with a different number of bands of varying intensities, different from the profiles generated by any other 
sample. The different profiles at the end of each experiment indicated that the bacterial community was affected 
qualitatively (band position) and quantitatively (band intensity) by the presence of arsenic in the water. The diversity of 
the bacterial community was very variable. Several runs showed relatively high numbers, while other samples exhibited 
very few bands.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 - DGGE fingerprint gel of 16S rRNA from DNA of the planktonic communities in seven independent runs in both 
circuits. On left, 1 to 7: number of run; a: without As, b: with As; On right: number of bands in each lane. 
 
 
Profiles of the sessile communities formed on each material were obtained. Only series 1 and 7 yielded enough DNA from 
biofilms formed on all the substrata. In the other experiments some biofilms, particularly those formed on PP and Cu, 
contained too low a number of microorganisms for DNA extraction and PCR amplification. The profiles of the bacterial 
sessile communities growing on each substratum are shown in Figure 3. The community profiles on each substratum in 
the absence (lanes “a”) or in the presence (lanes “b”) of As(V) showed no significant difference (with the exception of 
biofilms on Zn in experiment 1). Thus, it could be concluded that the nature of the substratum is a more important factor 
for the establishment of the sessile community than the presence of arsenic.  
 
When biofilms from metal coupons were cultured at different As levels, even at high As concentrations, the number and 
intensity of the bands in the cultures were higher than in the original biofilm. This is due to the increase in biomass 
produced by culture. The diversity of the culturable heterotrophic fraction of the bacterial community has been analyzed 
in several papers. While some authors found that the presence of contaminant decreases the culturable bacterial diversity, 
other authors agree that it increases it (Rasmussen and Sörensen , 2001; Dell´Amico et al., 2008). Biofilm formation 
allows microorganisms to survive in the presence of contaminants (Shirtliff et al., 2002). In our case, this hypothesis is 
confirmed by the higher bacterial counts and more compact and thicker biofilms formed in the presence of As(V).  
 
 
CONCLUSIONS 
After exposure, the metal samples revealed higher colonization and corrosion product accumulation in the presence than 
in the absence of As(V). There were differences between the 7 metal replicates in all the test series. EDX analyses 
revealed the presence of As on the accumulated deposits. The structure of the biofilms formed on Fe and Zn was 
independent of the presence of As. The metal attack, seen after biofilms and corrosion products were removed, revealed 
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differences in alloy structure. Attack depended more on substratum susceptibility than biofilm composition and presence 
or absence of contaminants. PP did not show any biodeterioration. 
The genetic profiles of planktonic communities obtained in the presence of As were different from those in its absence. 
The genetic diversity of biofilms was more affected by the nature and susceptibility to colonization of substrata than by 
the presence of As. As-tolerant bacteria able to grow at very high As(V) concentrations were found in biofilms in both 
circuits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 - DGGE fingerprint gel of 16S rRNA from DNA of sessile communities on  Fe, Zn, Cu and PP; 1 and 7: 
selected runs for this analysis, a: circuits without As, b: circuits with As. 
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DEVELOPMENT OF Paecilomyces variotii IN BIODIESEL BLENDS AND DETECTION OF SPORES IN AQUEOUS 
PHASE BY POLYMERASE CHAIN REACTION 
Gassen, J., Bento, F.M., Frazzon, A.P.G., Ferrão, M.F., Marroni, I.V., Simonetti, A.B. , UFRGS, Brazil.  
 
 
INTRODUCTION 
The microbial contamination of stored fuels, mainly diesel oil, is a major problem in refineries and distribution systems. 
The fungi most frequently found include Hormoconis resinae, Aspergillus fumigatus, Paecilomyces variotii, Penicillium sp, 
Rhodotorula glutinis and Candida silvicola (Gaylarde et al., 1999). Studies showed that Paecilomyces sp produced the 
highest biomass in biodiesel blends, while Aspergillus fumigatus grew best in pure biodiesel (Bento et al 1996; 
1999;2001;2005;2006; Bucker et al.,2011). Monitoring of storage conditions is critical to understanding the degree of 
microbial contamination. Molecular methods like polymerase chain reaction (PCR) have been developed for detection of 
fungi with several advantages compared to those of conventional techniques, such as high specificity and sensitivity (Bush 
et al., 1999). The ribosomal DNA (rDNA) is widely used for fungal identification by PCR, consisting of interspersed 
stretches of highly conserved, moderately conserved and divergent sequences. The internal transcribed spacer (ITS) 
region is an ideal target for the development of specific primers for detection and identification of fungal species (White et 
al., 1990). The aim of this study was to assess in the laboratory the effect of soy-derived biodiesel addition to diesel oil on 
the growth of P. variotii during 60 days. We also developed a fungus-specific PCR assay for the detection of spores in the 
aqueous phase. 

 
 
MATERIALS AND METHODS 
For PCR development the P. variotii strain ATCC 16023 was used. P. variotii isolated from  contaminated tanks was used 
in the growth assays, and Pseudallescheria boydii and Aspergillus fumigatus were also included to assess the specificity 
of the primers. Biodiesel blends were prepared in the laboratory at the following volume percentage compositions of 
biodiesel/diesel: 0/100, 7/93 and 100/0. Growth experiments (triplicate) were carried out in 150-mL flasks containing 20 
ml minimal medium (Richard-Vogel) and 20 ml diesel oil (B0), biodiesel (B100), or the blend (B7). Spore concentrations 
tested were 102, 104 e 106. After 7, 14, 21, 28, 42, and 60 days the biomass of moulds formed at the oil-water interface 
was filtered. To determine the minimum number of P. variotii spores can be detected in the aqueous phase by PCR, serial 
dilutions (102 to 107 spores ml-1) were prepared from a concentrated suspension of 108 spores ml-1. For DNA extraction, 
spore containing tubes were centrifuged for 5 min at 6.700 g and the supernatant discharged. The sediment was allowed 
to dry at 37 °C and the spores were ground with pestle, followed by DNA extraction. For amplification, methodology 
described by Haugland et al. (2004) was utilized with few modifications. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The microorganisms evaluated in this study were able to grow using diesel and biodiesel blends, as the sole source of 
carbon and energy. The growth of P. variotii in B0, B7 and B100 with different inoculum concentrations over a period of 
60 days is showed  in Figs. 1, 2 and 3.  
 
In general, the biomass was higher where more biodiesel was present in the blend. In our experiments the lowest biomass 
recorded was approximately 50 mg in pure diesel (B0) with all spore concentrations at 60 days, while the highest values 
were found at the end of 60 days in B7 and B100, especially with 104 and 106 inocula. Thus, biodiesel had positively 
influenced its growth. 
 
The total DNA extracted from dilutions of spores in the aqueous phase, when subjected to the PCR generated products 
corresponding to the expected target fragment of 73 bp. It was possible to visualize amplified fragments with increasing 
intensity from 103 spores ml-1 dilution, considered as the detection limit of this technique within the conditions tested in 
this study. The corresponding DNA concentration was 0,0144 ng μl-1.  
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Figure 1 - Development of P. variotii in B0 with increasing amount of inocula. 
 

 
 
Figure 2 – Development of P. variotii in B7 with increasing amount of inocula. 
 

 
Figure 3 - Development of P. variotii in B100 with increasing amount  of inocula. 
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Figure 4 - Agarose gel electrophoresis to assess the specificity of the primers. Column 1: 50bp ladder; Column 2: 
P. variotii; Column 3: P. boydii; Column 4: A. fumigatus, Column 5: Reaction control. 
 
 
CONCLUSIONS 
Experiments carried out in this study showed the significant production of biomass in diesel/biodiesel samples due to the 
ability of P. variotii to develop especially when soy oil is present. Our results and those of others confirm the hypothesis 
that the addition of biodiesel to conventional diesel increases the susceptibility to microbial growth and fuel 
biodegradability. We also develop a protocol to detect P. variotii spores in the aqueous phase by PCR which displayed 
good specificity and sensitivity and makes this technique very promising to assess the degree of contamination of biodiesel 
blends. 
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