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Pág. viii - Tabela 4.:
Onde se lê "concentrações" leia-se "quantidade"
Tabela 6.:
Onde se lê "concentrações" leia-se "quantidade"
Pág. 6 - 42 parágrafo:
Onde se lê "biocidas" leia-se "agrotóxicos"
Pág. 24 - última linha:
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Pág. 34 - último parágrafo, 4l! linha:
Onde se lê "ítem 3.4" leia-se "ítem 3.6"
Pág. 35 _1i! linha:
Onde se lê "ítem 3.4" leia-se "ítem 3.6"
2i!linha:
Onde se lê "Kawasnieswska" leia-se "Kwasniewska"
Pág. 46 - 32 parágrafo, 1i! linha:
Onde se lê "obtidos" leia-se "mostrados"
Pág. 47 - Tabela 4. Título:
Onde se lê "concentrações" leia-se "quantidade"
Pág. 50 - 12 parágrafo, 1i! linha:
Onde se lê "obtidos" leia-se "mostrados"
Pág. 51 - Tabela 6. Título:
Onde se lê "concentrações" leia-se "quantidade"
Pág. 57 - 2i! linha:
Onde se lê "resnponsáveis" leia-se "responsáveis"
Pág. 62 - 12 parágrafo, 6i! linha:
Onde se lê "Tabela 12" leia-se "Tabela 11"
22 parágrafo:
Considerar o meio P ((NH 4)S04 + quirera de milho) como sendo aquele que proporcionou
um melhor crescimento (100% de eficiência).
32 parágrafo:
Considerar o meio C (NaN03 + quirera de milho) como sendo aquele que proporcionou
um melhor crescimento (100% de eficiência).
42 parágrafo:
Considerar o meio I (NH4H2P04 + bagaço de cana-de-açucar) como sendo aquele que
proporcionou um melhor crescimento (100% de eficiência).
Pág. 63 - última linha:
... degradador do PCF
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FILAMENTOSOS CAPAZES DE DEGRADAR O
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Resumo

A despoluição do ambiente utilizando a habilidade natural dos organismos em
degradar,

transformando,

conhecida como

complexando

biorremediação.

ou

mineralizando

poluentes

é

Quando utilizamos microrganismos,

o

isolamento e caracterização destes, são pré-requisitos para um melhor
conhecimento e otimização do processo. Estudos de biorremediação na
Baixada Santista (São Vicente - SP) vem sendo realizados; nesta área
encontram-se depósitos de resíduos industriais organoclorados, onde o
pentaclorofenol

(PCF)

predomina.

Neste estudo,

microrganismos foram

isolados de areias fenólicas, resultantes de atividades metalúrgicas utilizandose meio mínimo tendo o PCF como única fonte de carbono; após quatro
repiques (15 dias de incubação cada), as linhagens foram semeadas em meio
de Martin sólido. Três fungos foram isolados e posteriormente identificados
como Acremonium sp., Paecilomyces sp. e Penicillium sp .. Estes fungos foram
testados quanto a capacidade de germinação e tolerância nas concentrações
crescentes de PCF; quanto a capacidade de degradação dos corantes têxtil
(índigo) e "remazol brilliant blue r" (RBBR) e do organoclorado PCF. Todos os
fungos mostraram boa capacidade de germinação, crescimento e degradação,
variando

suas

respostas

quanto

a

porcentagem

de

degradação

dos

xi

xenobióticos acima. A descoloração do corante têxtil (índigo) foi de 99% para
Paecilomyces e Penicillium,

e cerca de 74% para o Acremonium. A

descoloração do RBBR foi de 16% para Penicillium , 14% para Acremonium e
5% para Paecilomyces. A degradação de PCF tendo o azul de bromotimol
como indicador de coloração, foi de 24% para A cremonium , 22% para
Penicillium e 17% para Paecilomyces. Quando analisada por cromatografia

gasosa, a degradação foi de 69% para Penicillium, 64% para Paecilomyces e
40% para Acremonium. No final, os fungos foram caracterizados quanto a
eficiência de crescimento em meios mínimo com diferentes fontes de carbono e
nitrogênio. Obtendo-se a melhor eficiência, para os três fungos, com o meio
que continha NH 4 H2 P0 4 como fonte de nitrogênio e a fonte de carbono
sacarose. Os resultados indicam que é possível o isolamento de fungos
filamentosos de areia fenólica capazes de degradar PCF e outros compostos
xenobióticos testados.
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ISOLATION ANO CHARACTERISATION OF FILAMENTOUS
FUNGI ABLE TO BIOOEGRADE PENTACHLOROPHENOL (PCP)

Summary

Decontamination of the environment using the natural ability of organisms to
degrade, transform, or make more complex or mineralise pollutants is know as
bioremediation.

When

we

use

microorganisms,

their

isolation

and

characterisation are pre-requirements to understand and optimise the processo
Studies of an industrial contamined soil in "Baixada Santista" (São Vicente SP) Region showed the presence of pentachlorophenol (PCP) as the main
organochlorine contaminant. In the present study microorganisms were isolated
from phenolic sands resulting from metallurgy activities using minimal medium
for fungi with PCP as the only carbon source. After four successive
inoculations,

incubating 15 days each, the culture was plated on Martin

medium agar . Three fungi were isolated and subsequently identified as
Acremonium sp., Paecilomyces sp. and Penicillium sp. Fungai isolates were

tested for their ability to germination and growth in the presence of PCP and
also to process the ability to degrade several compounds, such as: PCP, indigo
dye and remazol brilliant blue R (RBBR). The isolates are able to germinate
and grow in 2, 4, 10 and 20 mg L- 1 of PCP. The decolorisation of indigo dye was
99% for Paecílomyces and Penicillium and 74% to Acremonium. The
decolorisation of RBBR was 16% for Penicillium, 14% for Acremonium and 5%
for Paecilomyces. Using bromothymol blue as the indicator of PCP degradation
it was showed 24% decolorisation for Acremonium, 22% for Penicillium and
17%

for

Paecilomyces.

Degradation

of

PCP

measured

by

gaseous

chromatography showed that PCP was degraded 69% by Penicillium, 65% by
Paecilomyces and 40% by Acremonium. At the end these fungi were

xiii

characterised with respect to their efficence of growth in severa I different media
changing N and C sources. The best nitrogen source was NH 4 H2 P0 4 and
sacarose the best carbon source. The results indicated that filamentous fungi
could be isolated from a phenol contaminated area that were also capable of
degrading PCP and other xenobiotics compounds tested.

1. INTRODUÇÃO
Há muito tempo o solo tem servido como reservatório de resíduos de
atividades industriais e agrícolas decorrentes de uma grande produção de
utensílios e alimentos para suprir "necessidades" humanas. O abuso e uso
impróprio de compostos tóxicos orgânicos e inorgânicos no ambiente, tem
resultado na poluição dos solos, águas subterrâneas e ambientes marinhos.
Novos compostos orgânicos têm sido sintetizados e continuamente
introduzidos em grande quantidade no meio ambiente. A maioria deles não
desaparecem da biosfera através dos processos naturais, causando sérios
desequilíbrios ecológicos.
Alguns desses compostos são poluentes e podem existir na forma de
acumulação permanente ou transitória no ambiente, além de apresentarem
efeitos adversos ao homem. Efeitos, que podem ter ações diretas como no
caso de compostos tóxicos, ou ações indiretas como poluentes nos sistemas
aquáticos e terrestres.
À medida que os diferentes ambientes e os efeitos desses compostos

na saúde dos seres vivos vêm sendo melhor estudados, maior atenção está
sendo direcionada ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras para limpar
este legado de contaminação.
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o tratamento

biológico de áreas quimicamente contaminadas utiliza a

habilidade natural dos microrganismos em transformar, mineralizar ou
complexar

poluentes,

transformando

compostos

químicos,

simples

ou

complexos, em formas não perigosas. O isolamento de linhagens microbianas
degradadoras desses compostos e estudos dos mecanismos de degradação,
seja dos compostos individuais, ou seja das misturas, são pré requisitos
indispensáveis para se aplicar e otimizar as técnicas de despoluição.
A partir da contaminação de solos da Baixada Santista (São Vicente-SP)
pelo

pólo

industrial

de

Cubatão-SP,

por

organoclorados,

onde

há

predominância do pentaclorofenol (PCF), um grupo de pesquisadores vem
desenvolvendo o projeto "Biotecnologia de fungos e bactérias nativos do Brasil
para fins de descontaminação ou redução da poluição ambiental", no qual o
presente trabalho está inserido.
Portanto, o presente trabalho tem por objetivos: o isolamento, a seleção
e caracterização de fungos filamentosos a partir de ambientes contaminados
por compostos fenólicos; avaliar a tolerância desses microrganismos à
compostos recalcitrantes, principalmente o PCF, assim como a sua capacidade
em degradá-los.

3

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Os clorofenóis
A química do cloro começa com o sal comum, o cloreto de sódio, uma
substância estável e natural que circula constantemente pelos ecossistemas e
nos organismos. A indústria química cria o gás cloro ao passar a eletricidade
pela

água

salgada,

rompendo

o

sal

e,

através

disso,

alterando

fundamentalmente a característica do cloro; este se torna muito reativo e
venenoso; é capaz de se ligar rapidamente à matéria orgânica, formando a
classe dos organoclorados. A maior parte do gás cloro se combina com
produtos

petroquímicos

formando

organoclorados

tais

como

plásticos,

pesticidas, solventes, entre outros. Cerca de 15% são utilizados fora da
indústria

química,

principalmente

como

branqueador de papel; já na

desinfecção de águas, um processo difundido no mundo todo, é utilizado
apenas 1% do gás cloro produzido (Kaufman, 1976).
Os clorofenóis, são obtidos pela reação entre o fenol e o cloro, num
processo de catálise, onde ocorre a substituição dos átomos de hidrogênio
ligados ao anel benzênico por átomos de cloro. (Crosby, 1981; Paasivirta et aI.,
1985).
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Além

das

fontes

industriais,

os

clorofenóis

podem

se formar,

naturalmente, a partir do cloro utilizado na indústria de papel para o
branqueamento da polpa da madeira, ou a partir de águas cloradas, resultante
do processo de desinfecção (Paasivirta et aI., 1985).
Os clorofenóis são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do 2c1orofenol que é líquido. O ponto de fusão do 2-c1orofenol é o mais baixo entre
os clorofenóis, 9°C. A solubilidade aquosa desses compostos varia de 15 mg

L-1 para o PCF a 23.000 mg L-1 para o 2-clorofenol; os sais desses compostos
são mais solúveis que o produto original (Crosby, 1981).
Desde a introdução do PCF como anticéptico comercial em 1936, a
produção de c1orofenóis foi aumentada, e estes compostos tem se difundido
por todo o ambiente, até mesmo nos mais remotos. Devido a sua grande
versatilidade,

e por ser um dos principais compostos químicos mais

industrializados ao longo da história, os c1orofenóis têm sido detectados em
solos, sedimentos, águas naturais, alimentos e urina humana (Crosby, 1981;
Paasivirta et a!., 1985).

2.2 . O Pentaclorofenol (PC F)

Sendo considerado um biocida de amplo espectro, pois possui a
habilidade de não permitir que a fosforilação oxidativa ocorra, foi utilizado
como: biocida em curtumes e preservação da madeira, na indústria de papel
como branqueador, como aditivo de tintas, agente espumante, bactericida em
sabonetes e produtos de limpeza e medicação dermatológica (Weinbach,

1957).
O PCF é um organoclorado estável, recalcitrante, é pouco solúvel em
água, mas solúvel em solventes orgânicos, se adsorve fortemente em sólidos
orgânicos, como a celulose, e quando dissolvido em óleo pode causar a
deteriorização da borracha (Bononi, 1997).
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o

elevado coeficiente de partição octanol/água Kaw (Tabela 1) do PCF

indica que este tem preferência de se associar à fase orgânica do solo ou da
água; com isso o PCF pode ser biomagnifcado ao longo da cadeia alimentar
(Lee et alo, 1977). A estrutura molecular do PCF é mostrada na Figura 1.
OH

ClrArCI
e(OCI
CI

Figura 1. O PCF

A acidificação do organoclorado, aumenta de acordo com o número de

átomos de cloro no anel, por exemplo, o 4-clorofenol apresenta um valor de
pKa igual a 9,7, já o PCF um valor igual a 4,7 (Tabela 1). O coeficiente de
particição n-octanol-água (Kaw) é o maior para o PCF dentre os clorofenois; a
acidez também se relaciona com o número de átomos de cloro ligados ao anel
(Crosby, 1981).

Tabela 1. Propriedades químicas e físicas do PCF
Propriedades

Fórmula Molecular
Peso Molecular (g mor1)
Ponto de Fusão COC)
Ponto de Ebulição COC)
Pressão de Vapor (Pa, 25°C)

PCF
CsCI 50H

266,36
191
309-310
0,0147

Solubilidade (mg L- 1 , 25°C)
em água

10

em acetona

50
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Continuação:Tabela 1. Propriedades químicas e físicas do PCF
Propriedades

PCF

em benzeno

15

pKa (25°C)

4,7

log Kow{pH 4,7)

4,57

Mobilidade

Baixa

Persistência

Elevada

(SHIU et aI., 1994)

o

PCF é considerado um produto químico corrosivo, que causa

queimaduras e bolhas na pele, e pode ser absorvido pela pele de mamíferos a
partir do solo. Em mamíferos, exposição aguda ao PCF provoca elevação da
temperatura corporal, aceleração da taxa de respiração, elevação da pressão
sanguínea, hiperglicemia e "stress" cardiovascular. É altamente embriotóxico,
existindo suspeitas da sua ação carcinogênica e teratogênica. No entanto,
existem poucas evidências dos efeitos adversos, na saúde humana, da
exposição crônica ao PCF (McAllister et aI., 1996).
Embora, seu uso viesse sofrendo restrições em alguns países devido a
sua toxicidade, o PCF, disponível e de baixo custo, continuava a ser um dos
agentes mais eficientes contra a ação de organismos degradadores da
madeira (Crosby, 1981).
Butte et aI. (1985) relatam que a produção mundial do PCF chegou a ser
estimada em 30.000 a 100.000 t por ano.
O uso de biocidas organoclorados foi proibido no Brasil a partir de 1985,
pela Portaria n° 329 do Ministério da Agricultura. A Comissão Nacional de Meio
Ambiente (Conama), em 18 de junho de 1986, de acordo com a resolução n°
20 delimitou os valores máximos permitidos para poluentes em águas doce
classe 1 (destinada ao abastecimento doméstico), sendo o valor

máximo
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delimitado para o PCF de 10 /.1g L-1 (Zuin, 1997). Mesmo assim o PCF ainda foi
empregado na preservação de madeiras (Barbieri, 1994).

2.3 Destino no ambiente

Alexander (1965) chamou de "moléculas recalcitrantes" os compostos
que são resistentes à degradação, principalmente os clorados. Alguns
compostos tóxicos não são somente recalcitrantes, mas, apresentam também
mobilidade no ambiente, uma combinação que pode causar indesejáveis
consequências.
A distribuição dos clorofenóis é aparentemente controlada pela sua
solubilidade em água, pressão de vapor e reatividade. Dependendo também
da natureza ou propriedades do ambiente em que se encontra, isto é,
quantidade e tipo de matéria orgânica, pH, temperatura, fluxo de ar, água e
sólidos, assim como a composição dessas três fases (Zuin,1997).
A cinética

de adsorção e

dessorção dos

clorofenóis depende

primeiramente do número de cloros ligados e sua posição no anel fenólico;
sorção de clorofenóis iônicos e não dissociados, podem ocorrer. Entretanto,
sob baixa força iônica e valores de pH que não excedam os de pKa por mais
que uma unidade logarítimica, a sorção da forma dissociada é insignificante
(Schellenberg et aI., 1984).
A propriedade físico-química mais importante que tem influência no
transporte de uma molécula orgânica no ambiente é o balanço entre as
propriedade lipofílicas e hidrofílicas. Este balanço é estimado, normalmente,
através do uso de seus coeficientes de partição octanol/água (Kow), uma vez
que esse coeficiente representa a tendência de uma molécula se particionar
entre a fase orgânica e uma fase aquosa (Lavorenti, 1996).
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Abrahamsson & Ekdahal (1993) observaram que Kow é linearmente
correlacionado ao coeficiente de partição entre água e solo, sedimento ou
biota.
A mobilidade do PCF é afetada por vários parâmetros físicos e
químicos. A volatilização e adsorção

são os principais mecanismos, tendo

uma menor importância a lixiviação e movimentos superficiais. A alta
volatilidade e a solubilidade em água na forma ionizada, tem contribuído para a
sua dispersão pelo ambiente (WHO, 1987).
A presença de matéria orgânica no solo, apresentando uma grande
superfície específica, afeta a adsorção do PCF, sendo altamente adsorvidos
em solos ricos em matéria orgânica (Su & Un, 1971).
Choi & Aomine (1974) em seus estudos, mostraram que a adsorção do
PCF está ligado ao pH do solo, pois solos com acidez elevada retém mais o
composto.
A lixiviação, em solos alcalinos é um importante meio de transporte do
PCF; está relacionada com a sua solubilidade em água, adsorção, tipo de solo,
velocidade de percolação e pH (Haque & Freed, 1974).
O PCF se mostra suscetível a fotodegradação e à degradação por
microrganismos, sendo que o produto desses processos tem sido identificados.
Entretanto, a persistência do PCF e de outros clorofenóis no ambiente sugere
que em condições naturais estes processos são lentos; em adição, altas
concentrações no solo, provavelmente inibem os microrganismos nativos
(Englehardt et alo, 1986; Kaufman,1978; Machado, 1998).
Em animais e plantas superiores a destoxificação ocorre por conjugação
ou desalogenação (Boyd, et alo, 1989). A Figura 2 mostra um resumo de quais
os destinos que o PCF pode ter no ambiente.
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Figura 2. Destino do PCF no ambiente.

Devido à alta energia envolvida, a radiação ultravioleta pode retirar
diretamente, mesmo os halogênios mais estáveis ligados ao anel aromático do
PCF (Fay et aI., 1997).
A sua mobilidade foi investigada por Scheunert et aI. (1986) no sistema
solo-planta, onde os resultados mostraram que 60% do total recuperado
(57,8%) de PCF foi detectado nos primeiros 10 cm do solo, 30% nos próximos
10 cm e 5% de 20 a 30 cm, mais abaixo e em águas profundas foi detectado
0,2%.
Tem sido encontrado

em concentrações muito altas, da ordem de

vários mil mg kg- 1 , contaminando águas e o solo (Valo & Salkinoja-Salonen,
1986; Paasivirta et aI., 1985).
Alguns trabalhos, mostraram que mais de 95% da carga de PCF no
ambiente está no solo. A presença do PCF na atmosfera de áreas
montanhosas não habitadas, numa concentração de aproximadamente 0,25 ng
m-3 foi relatada, assim como uma concentração no ar de até 160 Jlg m-3 em
lugares fechados contendo madeira tratada com este composto (Crosby.,
1981).
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Em ambientes lóticos, é comum encontrar concentrações em Ilg L- 1 de
PCF (Pignatello, 1983)_

2.4 Biodegradação

McAllister et alo (1996) relatam

que os métodos tradicionais de

remediação de PCF incluem processos de degradação abiótica, tais como a
fotodecomposição e a incineração; assim como degradação biótica utilizando
alguns microrganismos degradadores de PCF, aeróbios e anaeróbios, sob
várias circunstâncias.
Monteiro (1997) ressalta, que a atividade microbiana é conhecida como
um dos fatores mais importantes na eliminação de compostos químicos do
ambiente.
A função dos microrganismos na transformação desses compostos vem,
há tempo, sendo demonstrada em trabalhos de laboratório (Lichtenstein &
Schultz, 1964).
A capacidade de degradação de compostos orgânicos recalcitrantes por
organismos, é descrita como "infabilidade microbiana" incluindo fungos,
bactérias e leveduras (Higgins & Burns, 1975)_
O termo biodegradação foi definido por Alexander (1994), como sendo
uma redução catalizada biologicamente de inúmeros agentes químicos.
Segundo Monteiro (1996), qualquer transformação de origem biológica
que o composto sofra para uma outra forma, sem se importar com a extensão
dessa transformação, também é conhecida como biodegradação.
A biodegradação pode ser considerada primária, envolvendo somente
uma mudança estrutural da molécula, tais como oxidação, redução ou perda
de um grupo funcional e, embora estas modificações sejam pequenas, alteram
as características fisico-químicas da molécula original. A transformação pode
ser mais complexa envolvendo várias reações sequenciais, implicando na

11

perda da toxidez da molécula. O processo de biodegradação ideal resulta na
mineralização do composto, com a formação de dióxido de carbono, água,
produtos inorgânicos e compostos orgânicos de ocorrência comum no
ambiente como ácidos orgânicos e outros (Monteiro, 1996).
A redução completa de compostos xenobióticos até a sua mineralização
depende,

fundamentalmente,

da

complexidade

do

composto

e

dos

microrganismos envolvidos no processo. Geralmente os compostos aromáticos
são mais resistententes à biodegradação que os alifáticos (Golovleva et aI.,
1990).
De acordo com Glazer & Nikaido (1995), a mineralização sob condições
aeróbias resulta na formação de biomassa adicional, CO 2 , H2 0 e produtos
inorgânicos. Sob condições anaeróbias, resulta na formação de biomassa
adicional, H2 0, produtos inorgânicos isolados ou uma série de compostos
carbônicos parcialmente oxidados, como metano, ácidos orgânicos e outros.
A biodegradação, em condições de anaerobiose, ocorre por processos
redutivos, sendo a existência de um co-substrato que atue como um doador de
elétrons um fator importante para o desencadeamento das reações (Gibson &
Suflita, 1993).
Do ponto de vista de recuperação ambiental, a mineralização é o
processo mais desejável na degradação de um xenobiótico (Matheus, 1998).
Os microrganismos podem tanto utilizar o composto químico como
substrato fornecendo nutriente ou como fonte de energia, processo conhecido
como catabolismo. A ação microbiana pode modificar a estrutura química do
composto, não ocorrendo o fornecimento de energia para o crescimento,
processo descrito como cometabolismo (Alexander, 1981).
Musumeci (1992) cita outros processos além da degradação por
catabolismo e cometabolismo. Um deles é a conjugação, processo de
degradação onde ocorre a combinação da molécula original ou um dos seus
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metabólitos com aminoácidos ou carboidratos, levando à formação de uma
molécula mais hidrossolúvel. Além deste, pode haver o acúmulo do xenobiótico
no interior da célula, por um processo ativo ou passivo, ocasionando a
remoção temporária do ambiente.
Variáveis biológicas, tais como comunidade microbiana adaptada,
concentração do inóculo adicionado, presenças de células imobilizadas versus
não imobilizadas, presença de predadores, variáveis físicas e químicas do solo
como:

pH, conteúdo de matéria orgânica, concentração de poluentes,

nutrientes e umidade, podem interferir no processo de biodegradação
(Kuwatsuka & Igarashi, 1975; Fetzner & Lingers, 1994; Fay et aI., 1997).
Alexander (1994) ressalta ainda que diversas condições devem ser
satisfeitas para que a biodegradação ocorra, como: a existência de
microrganismos na área contaminada, que possuam um sistema enzimático
ativo para a degradação, assim como a proliferação destes; a disponibilidade
do composto a estes microrganismos; exposição das ligações da molécula do
composto à catálise, quando as enzimas que atuarão primeiro na degradação
forem extracelulares, pois caso contrário, a molécula precisará ser incorporada
à célula.
A biodegradação de clorofenóis pode ocorrer por oxidação do composto,
esta reação é catalizada por enzimas produzidas por fungos, bactérias e
plantas, sendo que as ligações covalentes entre clorofenóis e partículas do
solo se opõem a biodegradação (Boyd et aI., 1989).
Um grande número de microrganismos são capazes de degradar os
clorofenóis, especialmente se expostos ao composto previamente para a
produção das enzimas necessárias ao metabolismo desses; várias vias de
degradação tem sido identificadas (Kaufman, 1978).
Em alguns casos, os produtos resultantes da biodegradação podem ser
mais persistentes ou perigosos do que o composto original, requerendo
exames posteriores para avaliar se o composto produzido a partir da
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biodegradação é persistente,

ou

meramente um químico intermediário

suscetível a uma posterior biodegradação. Por exemplo, a biodegradação do
alifático clorado tricloroetano (TCE), pode resultar na formação de cloreto de
vinila, um suspeito carcinogênio (Ensley, 1991; Vogel & McCarty, 1986).
Em laboratório Salminen et aI. (1995) estudaram o efeito do stress
químico do PCF em concentrações de 0,5 a 500 mg L-1 na estrutura da
comunidade biótica do solo e os processos de degradação do PCF.
Perceberam que 65% do PCF foi adsorvido a matéria orgânica, e o número de
fungos e nematóides decresceu significativamente com o aumento da
concentração do PCF, concluindo que a concentração do PCF regula a
comunidade biótica do solo, assim como a mobilização e decomposiçao de
nutrientes.
Leung et aI. (1997) desenvolveram métodos para avaliar o sucesso de
uma biorremediação de clorofenóis baseado na detecção de microrganismos
degradadores de PCF, usando testes de toxicidade; as vias de degradação
aeróbia para mono, diclorofenóis e fenóis foram também descritas em seus
estudos.

2.4.1 Biodegradação por bactérias

As bactérias possuem vários atributos que as tornam bastante utilizadas
em estudos de toxicidade e biodegradação, como: microrganismos de fácil
manuseio e que requerem relativamente pouco espaço. Apresentando um ciclo
de vida curto, é possível se ter várias gerações em pouco tempo, facilitando
assim a interpretação dos resultados (Liu & Kwasniewska, 1981).
Uma vez que, são bastante estudadas e conhecidas,

tem sido

amplamente utilizadas em estudos de remediação de águas e solos
contaminados.
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Na literatura encontram-se inúmeros trabalhos realizados com a
utilização de bactérias, apresentando uma grande capacidade de tolerar e até
mesmo degradar compostos xenobióticos recalcitrantes, como por exemplo o
PCF.
Estudos realizados por Edgehill & Finn (1983) mostraram que, bactérias
do gênero Arlhrobacter foram capazes de utilizar o PCF como única fonte de
carbono e energia para o seu crescimento.
A resposta de culturas mistas acrescida de Pseudomonas, com genes
hábeis para codificar a sequência da quebra do catecol e degradar c1orofenóis
sob várias quantidades de fenol, c1orofenol e creosois foi verificada por
Schmidt (1987), utilizando a atividade da pirocatecase como um indicador do
estado de aclimatação da cultura. Seus resultados demonstraram que a cultura
degradou quantidades variadas de fenol, clorofenóis e creosois, e quando
concentrações elevadas de creosol foram acrescentadas simultaneamente
com c1orofenóis, as linhagens enriquecidas degradaram creosois e 3metilbenzeno por ortoclivagem.
Barbieri (1994) isolou, de águas e solos contaminados, várias linhagens
bacterianas com a capacidade de utilizar o creosoto, composto constítuido
basicamente por compostos fenólicos e hidrocarbonetos aromáticos, como
fonte de carbono e energia.
Através de um tratamento aeróbio em um sistema de camada de fluído,
entre 4 e 10°C, para remediação de águas residuárias contaminadas com
clorofenol por psicotróficas, Jarvinen et aI. (1994) verificaram que esse tipo de
sistema suporta taxas maiores de carga do que o previsto e relatado para a
biorremed iação.
Os fatores que influenciam na biodegradação do PCF, em cultura mista
de bactérias, foram estudadas por Yu & Ward (1994). Estes, notaram que após
6 dias de incubação, 80 % da concentração inicial do PCF foi degradado,
também que, em culturas com uma pré-aclimatação de 2 a 3 dias, a taxa de
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degradação foi acelerada, e quando a taxas de degradação do di-, tri-, tetra- e
PCF são comparadas, a do PCF mostra-se mais lenta que as outras.
Orser & Lange (1994) descreveram um número de microrganismos
capazes de degradar parcialmente o PCF, ou mineralizá-Io completamente.
Através desse estudo, forneceram uma vista geral da via de degradação de
PCF a 2,6-dicloro-p-hidroquinona por Flavobacterium. Reações bioquímicas
específicas e os genes que codificam as enzimas, também foram revistos;
assim como, a descoberta de dois novos genes alelos para PCF foi relatada.
A redução de PCF em madeira tratada, depois da inoculação de
espécies bactérianas que degradam este composto, como as bactérias
Rhodococcus chlorophenolicus e Flavobacterium sp e o fungo da podridão

branca Phanerochaete chrysosporium, foi monitorada em sistemas de
substrato sólido e em suspensões de cultura líquida, por McBain et aI. (1995).
Em sistemas de substrato sólido não ocorreu degradação significativa do PCF
pelas espécies bacterianas sob várias condições, entretanto, o fungo
conseguiu transformar mais de 80% da concentração inicial (500 mg L-1) de
PCF para PCA (pentacloroanisol). Em suspensões de cultura líquida percebeu
que a Flavobacterium sp em fase semi-exponencial foi capaz de degradar mais
de 90% do PCF em serragem e em pedaços de madeira graças a extração do
PCF como um sal solúvel em água.
Por outro lado, Froilan-Gonzalez & Hu (1995) reportatam que a taxa de
sobrevivência na fase lag de Flavobacterium sp é afetada pela concentração
inicial de PCF.
Gu & Korus (1995), em seus estudos, utilizaram três compostos
aromáricos, o p-cresol, 2,4 DCF e o 2,4,6 TCF, para saber seus efeitos sobre
o crescimento de Flavobacterium sp e a degradação do PCF. Observaram,
que o p-cresol não foi degradado pela bactéria, mas o 2,4 DCF e o 2,4,6 TCF
foram degradados simultâneamente com o PCF e que o crescimento celular foi
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modelado pela morte, pois, o p-cresol, 2,4 DCF e o 2,4,6 TCF foram tóxicos
para os microrganismos.
O isolamento de espécies bacterianas por Colores et aI. (1995),
identificadas como Shingomonas sp foi utilizado em estudo de degradação do
composto PCF; esses organismos mostraram-se capazes de sobreviverem em
altas concentrações de PCF utilizando-o como fonte de carbono e energia. Os
resultados mostraram que estes organismos podem ser usados para remediar
locais contaminados com alta concentração de PCF.
A interação entre sete compostos (fenantreno, f1uoreno, p-cresol, PCF,
carbazol, dibenzenotiofeno e dibenzenofurano) relacionados com o creosoto,
durante a sua degradação aeróbia foi estudada por Millete et aI. (1995). Esse
estudo mostrou que, geralmente, o mais hidrofóbico e recalcitrante composto é
mais afetado pela interação de substratos. O p-cresol inibiu a degradação do
fenantreno, mas outros compostos não; a mineralização do carbazol é
severamente afetada pela presença de outros compostos, aumentando com a
presença do f1uoreno; o dibenzenofurano e o PCF causaram um aumento da
fase lag, mas não afetaram a mineralização posteriormente do carbazol, sendo
o p-cresol considerado o principal inibidor.
Whyte et aI. (1996), avaliaram o potencial de biodegradação de
microrganismos

psicotróficos em ambientes temperados e frios. Seus

resultados mostraram que todos os isolados examinados eram capazes de
mineralizar alguns poluentes, entre eles o PCF, a uma temperatura entre 5 e
23°C, indicando o potencial destes microrganismos para a bioremediação de
locais contaminados com temperatura baixa.
A sobrevivência e a eficácia de inóculos de Flavobacterium sp. e
Rhodococcus chlorophenolicus em solo contaminado com PCF, e o uso destas

na biorremediação foram examinados por McBain et aI. (1997), mostrando que
ambas não efetuaram mais que 40% de redução do PCF em 4 semanas,
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sendo que, Rhodococcus chlorophenolicus apresentou uma sobrevivência
significativamente mais elevada.
Martins et aI. (1997) estudaram colunas preenchidas com amostras de
um solo de pastagem (alfisol) permanentemente contaminado por adições
repetidas de PCF.

Os resultados evidenciaram que o PCF foi rapidamente

adsorvido à matéria orgânica presente no solo sendo pouco degradado; a
biomassa microbiana revelou uma diminuição em 25% pela toxicidade do PCF
lixiviado. Apesar dessa diminuição, foram isolados no início, 1 e 3 meses após
enriquecimento com PCF, linhagens de bactérias capazes de degradar o PCF
em até 60% dentro de 26 dias.
A biodegradação do PCF pela bactéria Flavobacterium imobilizadas, ou
não, em reatores contínuos foi estudada por Lo et aI. (1998). Estes, relataram
que as espécies livres nos reatores degradaram completamente o PCF na
concentração de 30 e 50 mg L-1, mas parcialmente na de 65 mg L-1, já as
imobilizadas, no alginato, degradaram eficientemente o PCF à 60 mg L-1 •
Um novo conceito para o desenvolvimento de consórcio microbiano na
degradação de poluentes recalcitrantes foi proposto. O conceito definido como
"imobilização do solo", se baseia em

armadilhas

de partículas do solo,

mostrando a capacidade microbiana em degradar o poluente alvo, sistema que
resultou ser um processo muito eficiente, onde a mineralização do PCF foi
acima de 90% (Karamanev et ai., 1998).

2.4.2 Biodegradação por fungos filamentosos

Poucos foram os estudos realizados com fungos filamentosos em
degradação de xenobióticos recalcitrantes, quando comparados com a ampla
literatura citada para as bactérias ou fungos basidiomicetos.
Quando isolados de ambientes previamente contaminados, ou quando
cultivados em meio de cultura contendo celulose ou compostos químicos
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recalcitrantes em concentrações baixas, como fontes de carbono e energia,
pode-se ter o seu sistema enzimático "estimulado". Uma vez que, enzimas
envolvidas na degradação da lignina e celulose conseguem também degradar
compostos químicos de estrutura complexa.
Portanto, a capacidade de degradação de compostos químicos
poluentes por diversos grupos de fungos filamentosos vem sendo considerada
também; assim como a utilização destes microrganismos em estudos de
biorremediação.
Cserjesi (1967) estudou a adaptação e degração por várias espécies de
Trichoderma em meio contendo o PCF. Este autor observou que um número

alto de linhagens sobreviveram quando a concentração do PCF era baixa
(2,5%), e que algumas espécies foram capazes de degradar o PCF, sendo que
enzimas do tipo fenol-oxidases não estavam envolvidas neste processo.
EI-Refai et aI. (1984) demonstrou através de seus estudos, a
capacidade de degradação de materiais lignocelulósicos pelo Penicillium sp.;
visto que esses fungos cresceram em um substrato de bagaço de cana
contendo alto teor de a.-celulose.
Fungos filamentosos foram selecionados em meio sólidos contendo 0,5
g L-1 de bagaço de cana para posterior teste de degradação em meio líquido
sintético com 1 g L·1 de PCF. Os resultados desse estudo apontaram uma
redução média de 50,7% do PCF em 5 dias, sendo o mecanismo de
degradação utilizado discutível (Seigle-Murandi et aI., 1991).
A degradação da lignina por Paecilomyces, foi verificada por Ghanem
(1991), seus resultados mostraram que com esse microrganismo a degradação
da lignina foi influenciada pela composição do meio de cultura e pelas
condições de incubação.
Várias linhagens de zigomicetos foram testadas em meios líquidos
sintéticos contendo 100 mg L-1 de PCF, quanto a capacidade de degradarem
esse composto. Neste estudo, Seigle-Murandi et aI. (1992) encontraram muitas
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linhagens capazes de degradar extensivamente o PCF, verificaram também, a
não relação entre degradação do PCF e produção de fenol-oxidases, pois
linhagens que tiveram uma alta produção dessas enzimas não degradaram o
PCF, sugerindo outro mecanismo para a alta degradação do PCF por esses
microrganismos.
Ascomicetos, zigomicetos e outros microrganismos foram utilizados em
estudos de degradação do PCF por Seigle-Murandi et alo (1993). Esses
autores verificaram que o PCF mostrou-se inibidor do crescimento para todos,
com exceção do Fusarium moniliforme, e que a degradação do PCF não se
relaciona com a presença da enzima fenol-oxidadase.
Um estudo da degradação do PCF por deuteromicetos foi realizado por
Benoit-Guyod et alo (1994); em meio líquido sintético contendo 100 mg L-1 •
Após 5 dias Penicillium sp. conseguiu uma redução de 57% de PCF,
concluindo que algum fator não enzimático pode estar relacionado a esta
redução, já que a produção de fenol-oxidases não ocorreu.
Staiman et alo (1994), após revisão de estudos sobre a degradação do
PCF por zigomicetos e outros grupos taxonômicos como os ascomicetos,
basidiomicetos e as leveduras, investigaram a relação da degradação do PCF
com a produção de fenol-oxidases. Seus resultados mostraram que os
ascomicetos degradaram o PCF (100 mg L-1), produzindo ou não fenoloxidases; os basidiomicetos foram altamente eficientes na produção de fenoloxidases, mas moderado na redução do PCF; já as leveduras degradaram
muito pouco, e não produziram fenol-oxidases; concluindo que não houve uma
correlação entre degradação do PCF e produção de fenol-oxidases.
HiII et alo (1995) constataram a potencialidade do Penicillium e do
Paecilomyces em utilizar clorofenóis, entre eles o PCF, como fonte de energia;

uma vez que estes microrganismos conseguiram crescer sobre madeira
contendo estes compostos.
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Seigle-Murandi et aI. (1995) observaram a redução de PCF por
deuteromicetos isolados do solo. Entre vários fungos isolados, 168 alcançaram
70% de redução e 40 alcançaram 80%; sendo que a redução abiótica ficou a
5%. Duas linhagens foram mais estudadas, obtendo como resultado a redução
de 90% de PCF após 5 dias.
A capacidade de transformar halofenois por Penicillium, é relatada por
Marr et aI. (1996), seus estudos evidenciaram que linhagens desses
microrganismos, isoladas de esgoto podem ser utilizadas em processos de
biorremediação de áreas contaminadas por estes compostos.
O efeito de diversas fontes de carbono na degradação de celulose e
lignina pelo fungo Paecilomyces foi estuda por Madhulika et aI. (1996); nesse
estudo, obtiveram a maior degradação do material e um ganho maior de
biomassa quando o meio continha 1% de glicose e também, que a degradação
foi reduzida com o aumento da quantidade de glicose no meio.
A degradação do danofloxacin, agente antibacteriano de uso veterinário,
por Penicillium foi comprovada por Chen et aI. (1997), onde três espécies
desse microrganismo conseguiram degradar completamente a estrutura
aromática do composto.
Alguns microrganismos, entre eles fungos do gênero Aspergillus,
Penicillium, Alternaria e Trichoderma foram isolados por Bennett et aI. (1997)

de solos contaminados por TNT.
Guiraud et aI. (1997) estudaram o efeito de vários biocidas entre eles o
PCF sobre fungos (Acremonium, Penicillium e outros) e observaram que estes
microrganismos mostraram ser capazes de crescerem utilizando o composto
como fonte de energia.
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2.4.3 Biodegradação por fungos basidiomicetos

A literatura sobre a atuação dos fungos basidiomicetos na degradação e
mineralização de diferentes classes de poluentes é bastante extensa.
A alta atividade lignolítica desses fungos levou vários pesquisadores a
se interessarem pelo seu potencial degradador de substâncias recalcitrantes,
visto que esses fungos desenvolveram um sistema enzimático não específico,
extracelular. Esse sistema enzimático é conhecido como sistema degradador
da lignina e, compreende as lignina-peroxidase (Li-P), lacases, peroxidase
dependente de manganês (Mn-P) e enzimas produtoras de peróxido de
hidrogênio (H 20 2 ). As peroxidases são heme-proteínas que catalizam a
despolimerização inicial oxidativa do polímero de lignina, dispondo de
carboidratos da madeira como fonte de energia. Durante esse processo a
madeira se torna esbranquiçada; portanto, estes fungos são conhecidos como
"fungos da podridão branca" (Cerniglia et aI., 1993; Durán & Esposito, 1997).
Alleman et aI. (1992) testaram seis espécies de fungos da podridão
branca, quanto a toxicidade do PCF. Seus resultados mostraram que o
crescimento dessas espécies é uma função da dose de PCF.
Os fungos basidiomicetos não possuem habilidade de despolimerizar
apenas a lignina, mas uma variedade de compostos xenobióticos persistentes,
inclusive organoclorados (Cerniglia et aI., 1993)
Joshi & Gold (1993) pesquisaram a degradação do 2,4,5-TCF pela
lignina peroxidase do Phanerochaefe chrysosporium sob condições de
metabólitos secundários. Relatam que a via de degradação do 2,4,5-TCF, pode
ser descoberta pela caracterização dos metabólitos fúngicos e oxidação de
produtos geralmente pela lignina peroxidase (Li-P) e manganês peroxidase
(Mn-P); sendo que nessa via, o produto é degradado pelas enzimas até
quinona que é reciclada pela reação de redução gerando um intermediário;
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esse, sofre uma ação oxidativa sendo desclorado. Concluiram que a via surge
da retirada de três átomos de cloro seguida pela quebra do anel.
Muncnerova & Augustin (1994) observaram que os hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos (PAHs) são altamente poluentes quando nos solos,
sedimentos e ar (produzidos através da combustão da matéria), sendo que
alguns deles são altamente tóxicos, mutagênicos e carcinogênicos. Seus
resultados

mostraram,

que um

grupo de vários fungos

incluindo o

Phanerochaete chrysosporium e a levedura Saccharomyces cerevisie possuem

habilidade para oxidar e transformar os PAHs tornando-os não tóxicos.
A possibilidade de biorremediação em larga escala tem evoluido graças
ao acesso à habilidade do fungo P. Sordida, degradador da lignina, em diminuir
a concentração de PCF e 13 poluentes, prioritários, polinuclear aromáticos do
creosoto. Uma diminuição de 64% do PCF após 20 semanas de tratamento,
em estudos de campo foi relatada (Lamar et aI., 1994).
A adsorção e remoção do PCF por fungos da podridão branca foi
estudada por Logan et aI. (1994). Os autores verificaram que a adsorção e a
remoção do PCF por 12 espécies fungos da podridão branca são uma função
de condições da espécie e da cultura, uma vez que, a remoção de PCF em
frascos de 250 mL pelas culturas foi maior que a remoção pelas culturas em
frascos de 50 mL, indicando que a relação área e superfície ao volume do meio
é um fator importante e também, que todas as espécies dos fungos reduziram
o PCF pelo menos em 50% em um período de 12 dias; sendo que no geral, a
adsorção do PCF ao micélio foi muito baixa.
Diferenças na taxa de biodegradação do creosoto em uma mistura de
compostos incluindo o PCF e o fenol, principais constituintes do creosoto, e da
taxa de biodegradação do composto creosoto sozinho pelo fungo P.
chrysosporium foi observada por Kennes & Lema (1994).

Okeke et aI. (1994) verificaram a relação entre atividade ligninolíticas de
Lentinus edodes e L. lepideus na biotransformação de PCF em solo estéril.
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Os resultados mostraram que a linhagem Lentinus edodes secretou a lacase
peroxidase metabolizando o PCF significativamente, já a outra não mostrou
atividade enzimática e nem esgotou o composto xenobiótico, e que L. edodes
foi inibida por PCF em concentração de 5 mg L-1 em ágar, tolerando uma
concentração de 200 mg Kg-1 de solo. E também, que a linhagem LE2
metabolizou mais PCP em meio de cultura com quantidade de nitrogênio
suficiente que em meio de cultura com limitação de nitrogênio, o que é inverso
para Phanerochaete chrysosporium BKM 1767.
A mineralização em 4 semanas do 3,3',4,4'-tetraclorobifenilem cultura
estacionária de fungos da podridão branca com limitação de nitrogênio, foi
relatada por Vyas et alo (1994).
Inóculos de fungos imobilizados foram preparados por Lestan & Lamar
(1996), para bioestimulação de solos contaminados com compostos orgânicos
perigosos. Quando inoculados em uma taxa de 3% em solo contaminado
artificialmente, algumas espécies removeram

de 82 a 90% de PCF em 4

semanas.
Em seus estudos, sobre a influência de parâmetros ambientais, Okeke
et alo (1996) relatam o potencial da umidade do solo e pH na biotransformação
do PCF no solo por L. edodes e por P. chrysosporium. Obtiveram 25°C como a
temperatura ideal para os fungos, estando diretamente relacionada ao índice
de 47% de transformação. Observaram também, que o pH inicial do solo teve
uma influência marcante para ambos, sendo ótimo a 4,0.
Badkoubi et alo (1996) quantificaram por cromatografia gasosa (CG) a
transformação do 14C_PCF por P. chrysosporium. Os resultados mostraram que
após 12 dias de incubação,

82% do PCF volatilizou. A análise por CG

demonstrou que o pentacloroanisol (PCA) foi o único metabólito presente após
a transformação do 14C_PCF.
Machado (1998), utilizando fungos basidiomicetos nativos do Brasil,
avaliou

a

capacidade

destes

em

degradar

compostos

xenobióticos

24

recalcitrantes, como o PCF; os efeitos demonstraram que esses fungos foram
eficientes na degradação e mineralização desse composto.
A tolerância de basidiomicetos à altas concentrações de PCF foi
estudada por Matheus (1998), verificando que esses organismos são
altamente tolerantes PCF.
A degradação de corantes têxteis por basidiomicetos é relatada por
Balan (1998), esse autor observou que os organismos testados foram
eficientes na degradação e na perda da toxicidade da molécula do corante.

2.5 Vias de biodegradação do PCF

Várias vias de biodegradação do PCF têm sido sugeridas, dependendo
das condições ambientais e microrganismos envolvidos. Muitos autores narram
os possíveis passos de uma via de biodegradação (WHO, 1987).
Existem seres vivos que podem promover a biodegradação do PCF; a
seguir, Crosby (1981) apresenta vias de degradação e metabólitos formados,
pela ação desses organismos.
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Figura 3. Vias de degradação do PCF por organismos

Os produtos da biodegradação do PCF incluem o tetra, tri e
diclorofenóis, assim com o pentacloroanizol (PCF metil-éter). A metilação do
PCF pode ocorrer tanto em ambientes aeróbicos quanto em anaeróbicos,
sendo em menor extensão em solos anaeróbicos (Murthy et aI., 1979).
Em solos anaeróbicos, geralmente, a desalogenação ocorre nas
posições orto ou para, próxima ao radical hiroxil (Boyd et aI., 1989).
Crosby (1981) ressalta que a degradação do PCF pela ação de
microrganismos reduz a sua meia-vida à poucas semanas, tendo como
metabólitos o tetra, o tri e o diclorofenol, não ocorrendo evidências da
formação de dioxinas e dibenzenofuranos, compostos tóxicos, muito mais
estável e persistente, possuindo um maior poder de se bioacumular na cadeia
alimentar quando comparado ao PCF.
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2.6 Extração e análise do PCF

Um grande número de métodos tem sido utilizados para se determinar o
PCF no meio ambiente (Crosby , 1981).
A maior parte dos métodos antigamente utilizados, era baseada em
alterações de cores, não sendo muito específicos e precisos (Bevenue &
Beckman, 1967).
Por vários anos, muitos dispositivos têm sido avaliados quanto a
eficiência de se analisar o PCF. Contudo, atualmente a cromatografia gasosa
(CG) se tornou o método mais eficaz para se determinar e quantificar o PCF
(WHO,1987).
Algumas características químicas e físicas de sua molécula, como anel
eletro positivo, adsorção e absorção pela radiação ultra-violeta; reatividade
com certos compostos orgânicos formando ésteres, éters e compostos
coloridos que interferem na detecção e mensuração, reforça a utilização da CG
como sendo um método analítico eficiente (WHO,1987).
Muitos dos métodos analíticos utilizados hoje em dia envolvem: a
acidificação das amostras para converter o PCF em uma forma não ionizada;
extração com solventes orgânicos; clean-up das amostras em solução básica,
se necessário, e análise por CG (WHO, 1987).
Poucos pesquisadores têm aplicado o PCF direto em um cromatógrafo
após sua extração; a derivatização, pelo diazometano, do PCF antes de injetálo tem sido preferida (WHO, 1987).
Através da utilização da CG, como recurso analítico, Steiert & Crawford
(1986) descreveram as vias de catabolismo do PCF pela Flavobacferium sp.
Wall & Stratton (1991) estudaram a eficiência de recuperação de vários
métodos de extração para análise de PCF em meio líquido; comparando a
extração líquido-líquido e padrão (ácido/base/neutro) com a extração por
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colunas C18, tiveram como resultado a melhor recuperação (98%) com as
colunas.
A otimização de parâmetros, como solventes, temperatura, coluna,
suporte de injeção, para se avaliar diversos hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos por CG, foi realizada por Trevelin et aI. (1992).
Vidal et aI. (1992) desenvolveram métodos para analisar por CG
pesticidas clorados e bifenis-policlorados misturados em água.
Através do método de extração por fase sólida (colunas C18), Moore et
aI. (1994) analisaram por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) vários
pesticidas, obtendo uma performance satisfatória na utilização dessas colunas.
A existência difundida do PCF

na atmosfera foi investigada por

Thompson & Treble (1995); analisando extratos de folhas do pinho através de
cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massa, encontraram
em todas as amostras, níveis baixos (J-lg L·1) para PCF. Os resultados obtidos
mostraram que folhas de pinho podem ser utilizadas como indicador de
contaminação atmosférica pelo PCF.
Liu et aI. (1996) estudaram a redução do PCF em ambiente anóxicos,
realizando a extração do PCF do meio através do uso de colunas C18 seguida
pela CG.
Segundo Fischer et aI. (1996), as propriedades de compostos fenólicos
em placas de cromatografia de camada delgada recobertas com RP-18 em
diferentes sistemas de eluentes. Além disso, desenvolveram um método de
TLC quali e quantitativo de análisar o PCF em produtos derivados do couro.
Através da CG, Nomani et alo (1996) analisaram águas de quatro rios
contaminados por compostos fenólicos do norte da rndia. Foram coletadas
amostras em cada estação do ano, durante 1988/89. Os resultados exibiram a
presença freqüente do triclorofenol e do PCF.
Zuin (1997) determinou, por CG, a quantidade de PCF em águas
naturais de superfície de áreas contaminadas por organoclorados, utilizando o
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método de extração por fase sólida (colunas C18). Verificou que para uma
posterior análise cromatográfica, foi necessário a derivatização do PCF para
tornar a molécula mais volátil, transformando-o em pentacloroanizol (PCA);
concluindo que a metilação, pelo diazometano, foi mais satisfatória que a
acetilação.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Solução de PCF

Utilizou-se PCF grau técnico (Merck) 98 % de pureza, para o preparo de
uma solução de 40 mg de PCF em 10 mL de NaOH (0,2M), esterilizada em
membrana filtrante (Millipore-Millex I 0,22 Ilm). Para diluições utilizou-se água
destilada esterilizada, utilizando 1 para 1 até a diluição 1:8, obtendo-se as
concentrações de: 40, 20,10,5 e 2,5 mg L-1 •

3.2. Solução de diazometano

Utilizou-se 2,0 g de diazometano, 30 mL de éter metílico e 10 mL de
solução KOH (preparada com 2,0 g de KOH e 50 mL álcool etílico absoluto). A
solução foi preparada em um balão de vidro acoplado a um condensador,
mantendo a temperatura do balão baixa, com auxílio de gelo. O balão é então
aquecido em banho-maria (aproximadamente 50° C), coletando-se a solução
na outra extremidade do condensador.
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3.3. Meios de cultura
3.3.1. Meio de Marlin (Marlin,1950)

Peptona

5,0 9

Dextrose

10,0 9

Extrato de Levedura

0,5 9

KH 2 P04

1,0 9

MgS04 ·7H 2 O

0,5 9

Rosa Bengala
Ágar
Água destilada
pH

0,033 9
18,Og
1000 mL
5,6 - 5,8

Obs: Adicionou-se estreptomicina (3 f.1g mL-1) após a autoclavagem.

3.3.2. Meio de peptona
Glicose

5,0 9

Peptona

10,0 9

Ágar

15,0 9

Água destilada

1000 mL

3.3.3. Meio nutriente-ágar
Bacto-ágar

15,0 9

Extrato de carne

3,0 9

Peptona

5,0 9

NaCI

8,0 9

Água destilada
pH

1000 mL
7,2
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3.3.4. Meio mínimo - MM (Pontecorvo et aI., 1953)

NaN03

6,0 9

KH 2 P04

1,5 9

KCI

0,5 9

MgS0 4.7H 2 O

0,5 9

FeS04

Traços

ZnS04

Traços

Glicose
Água destilada
pH

10,0 9
1000 mL
6,8

Para os elementos traços foi preparada uma solução estoque, mantida a
temperatura ambiente, utilizando-se 0,01 9 da substância dissolvida em 100
mL de água. Tomou-se 1 mL dessa solução para 1 L de meio.
O meio mínimo (MM) foi modificado para diversos testes, acrescentando
ou substituindo algum nutriente, chamou-se de:
MMB: 18 9 de bagaço de cana triturado e peneirado à 0,5 mm,
reduzindo-se a glicose à 0,2%;
MMC: corante têxtil à 0,02% reduzindo-se a glicose à 0,2%;
MMI: extrato de levedura à 0,05% e PCF (ítem 3.1) à 4mg L-1 ,
reduzindo-se a glicose à 0,2%. O PCF foi acrescentado ao meio antes de
autoclavar;
MMP: extrato de levedura à 0,05% e PCF (ítem 3.1) em quantidades
equivalentes à concentração final desejada no meio, reduzindo-se a glicose à
0,2%;
MMR: extrato de levedura à 0,05% e corante RBBR à 0,02%, reduzindose a glicose à 0,2%.
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3.4. Coleta de material

Para isolamento dos microrganismos, foi utilizada areia fenólica
resíduária de metalúrgicas que usam resínas fenólicas no processo de
fundição. O material foi coletado na região de Campinas-SP, próximo ao
distrito de Souzas.
Amostras de 3 kg foram retiradas de uma área de descarte de resíduos,
em 10 pontos diferentes. Após secar o suficiente ao ambiente,

para poder

passar em peneira de 2 mm, as amostras foram homogenizadas em sacos de
polietileno.
O teor de umidade foi determinado em massa de 10 g de amostra por
secagem em estufa (100°C, 24 h) sendo efetuada três repetições. As amostras
foram retiradas da estufa e pesadas novamente, obtendo-se o peso seco pela
diferença.

3.5. Contagem de microrganismos

o número de microrganismos da areia fenólica, foi avaliado utilizando-se
meios específicos para fungos (Martin,1950), actinomicetos (peptona) e
bactérias (nutriente ágar).
Aplicou-se a técnica de diluição em série e plaqueamento em tréplica.
Para tanto, foram retiradas 10 g em termos de peso seco da areia fenólica
récem-coletada, colocando-as em frascos de Erlenmeyer de 150 mL contendo
90 mL de solução salina (0,89% v/v) esterilizada. Após agitação em Vortex por
5 min, esperou-se por 10 min para que ocorresse a decantação.
Tomou-se 0,1 mL da suspensão inicial para a inoculação das placas de
Petri contendo meios específicos para fungos, bactérias e actinomicetos.
A partir desta suspensão, foram realizadas as diluições seguintes.
Alíquota de 1 mL da suspensão inicial foi transportada para um tubo de ensaio
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com 9 mL de solução salina, dessa 1 mL foi retirado e transferido para outro
tubo de ensaio com 9 mL de solução salina; procedeu-se assim, até a diluição
10-7 •
Para se inocular as placas de Petri utilizando as diluições, tomou-se 0,1
mL da primeira suspensão, obtendo-se uma concentração de 10-2 , e assim por
diante até chegar as diluições 10-7 para bactérias e 10-4 para fungos e
actinomicetos.
As placas, em tréplica, foram incubadas em estufa incubadora (BOD) à
29° e, durante 3 dias para as bactérias e 7 dias para os fungos e
actinomicetos.
Feita a contagem, em cada placa, para cada diluição, foi estimada a
média das placas com número maior que 30 unidades formadoras de colônia
por grama de solo (UFe g-1), sendo essa multiplicada pelo fator de diluição
correspondente.
Todo o material foi autoclavado, antes do uso, por 20 min à 1 atm e
121°e.

3.6. Isolamento de fungos
Amostra de 100 g, em termos de peso seco de areia fenólica foi
colocada em frasco de Erlenmeyer com capacidade de 2 L, contendo 900 mL
de solução salina (0,89% v/v). Agitou-se manual e mecanicamente por 10 min
utilizando-se

Vortex. Então, a solução ficou em repouso para que a

precipitação ocorresse. Em seguida, fez-se uma filtragem desprezando-se os
200 mL iniciais, como recomenda o manual do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA,1990).
O filtrado foi centrifugado (centrífuga Bekman J2-HS) à 4.000 g e 8°e
por 15 min, sendo o precipitado lavado com solução salina e ressuspendido em
11 mL da mesma solução e novamente centrifugado. Ressuspendeu-se
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novamente o precipitado em 11 mL de solução salina, transferindo-se para
tubos de ensaio os quais foram agitados mecanicamente em Vortex. Deste
inóculo, foi retirado 1 mL, transferindo-o para frascos de Erlenmeyer de 125
mL (tréplica) contendo 50 mL de meio MMP contendo o PCF à 2 mg L·1 • Os
frascos foram incubados em agitador (New Brunswick Sc. Co. Inc.) a 150 rpm,
no escuro, à 29°C.
Foram realizados 4 repiques sucessivos de 1 mL destes frascos para
novos com meios MMP contendo ainda 2 mg L-1 de PCF, em intervalos de 15
dias de incubação. Após 15 dias incubados a partir do último repique, 1 mL foi
transferido para o meio MMP contendo o PCF à 4 mg L-1; depois de 15 dias de
incubação para MMP à 20 mg L-1 e em seguida para MMP à 40 mg L-1 de PCF.
Os fungos, do quarto repique, foram então isolados por plaqueamento
em meio de Martin contendo 4 mg L-1 de PCF, sendo as placas incubadas em
estufa incubadora (BOO) à 29°C.

3.7. Classificação dos fungos isolados

Os fungos isolados, foram identificados pelo Instituto de Botânica de
São Paulo, Seção Micologia.

3.8. Preparo do inóculo

O inóculo para a manutenção

das culturas e desenvolvimento dos

testes descritos a seguir, constituiu-se de discos contendo micélio, esporos e
meio de cultura. Estes discos foram retirados, com um cortador de metal de 5
mm de diâmetro, das bordas das colônias (isoladas no ítem 3.4) desenvolvidas
em meio de Martin durante 7 dias.
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3.9. Teste de germinação em PCF

A germinação dos esporos dos fungos isolados (ítem 3.4), foi avaliada
na presença de PCF em meio de Martin, adaptando-se o método descrito por
Liu & Kawasnieswska (1981) para bactérias.
Utilizou-se meio de Martin sem a adição de rosa bengala para permitir a
esporulação dos fungos, contendo 4 mg L-1 de PCF e glicose à 0,2%. Após 15
dias de incubação, retirou-se os esporos com o auxílio de uma alça de platina
colocando-os em tubo de ensaio com 9 mL de solução Tween 80 (0,1 % v/v), os
tubos foram agitados mecanicamente em Vortex, em seguida, tomou-se 1 mL
desta solução para 9 mL de solução salina (0,89% v/v), sendo novamente
agitado, então o número de esporos foi determinado em câmara de Neubauer.
Para a inoculação, foi utilizado 0,1 mL da solução salina, preparada
como acima, contendo aproximadamente 106 esporos. Este inóculo foi
espalhado uniformemente em placas de Petri contendo meio de Martin com
uma alça de Drigalsky.
Após plaqueamento, discos de papel de filtro de 5 mm de diâmetro;
foram mergulhados em soluções de PCF de concentração crescente e
espalhados no sentido horário, na sequência: O; 2,5 mg L-1 ; 5 mg L-1 ; 10 mg L-1;
20 mg L-1 e 40 mg L-1 •
Repetiu-se esse teste, aplicando-se pontos (10 J.tL) de concentrações
crescentes de PCF (ítem 3.1) no sentido anti-horário, na sequência: O; 2,5 I-1g;
5 J.tg; 1O J.tg; 20 I-1g e 40 J.tg.
O teste foi realizado em tréplica, sendo as placas incubadas em estufa

incubadora (80D) à 29°C.

36

3.10. Teste de tolerância ao PCF

Para análise de tolerância frente ao PCF utilizou-se o teste descrito por
Alleman et aI. (1993).
Placas de Petri contendo meio de Martin com adição 4 mg L-1 de PCF e
glicose à 0,2% foram inoculadas (ítem 3.8), bem no centro, para que o fungo
apresentasse um crescimento radial, sendo incubados em estufa incubadora
(80D) à 29°C, por 3 dias, após o qual obteve-se um crescimento razoável.
Então, discos de papel de filtro de 5 mm de diâmetro foram mergulhados em
soluções de PCF de concentração crescente, preparadas a partir da solução
de PCF (ítem 3.1) e espalhados no sentido horário, na sequência: O; 2,5 mg
L-1; 5 mg L-\ 10 mg L-1 ; 20 mg L-1 e 40 mg L-1 •
O teste foi repetido aplicando-se pontos (10

~L)

de concentrações

crescentes de PCF (ítem 3.1.6) no sentido anti-horário, na sequência: O; 2,5
~g;

5 ~g; 10 ~g; 20 ~g e 40 J.lg. Utilizou-se a solução descrita no teste anterior.
O teste foi realizado em tréplicas, todas as placas retornaram à estufa

após aplicação do PCF, incubando-as por mais 4 dias.

3.11. Teste de descoloração do corante têxtil (índigo)

Os corantes têxteis, são polímeros que apresentam uma estrutura
complexa. Portanto a degradação deste indica que os microrganismos
possuem um potencial para degradar compostos xenobióticos recalcitrantes. O
corante utilizado foi o índigo (Figura 4), o qual tem uma ampla utilização na
indústria têxtil.
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Figura 4. Corante têxtil

Inóculos (ítem 3.8), foram transferidos (tréplica) para frascos de
Erlenmeyer de 125 mL contendo 25 mL de meio MMC (ítem 3.3A).
Os frascos, juntamente com os controles, foram incubados em agitador
com temperatura controlada a 150 rpm e 29°C, no escuro.
Medidas, por espectrofotometria, de degradação do corante foram
tomadas após 7 dias de incubação. A biomassa formada, foi avaliada após
filtragem da cultura em sistema de vácuo utilizando-se papel de filtro
(Whatman n° 1) previamente tarados. O filtrado juntamente com o filtro foi seco
por 24 h em estufa a 100°C; obtendo-se, pela diferença da tara, o valor da
biomassa em mg.

3.12. Teste de descoloração do Remazol Brilliant Blue R (RBBR)

O RBBR é utilizado frequentemente em pesquisas industriais como
indicador na produção de corantes poliméricos. Derivado do antraceno,
representa uma classe importante de organopoluentes recalcitrantes e tóxicos.
Estruturalmente (Figura 5) se assemelha com alguns compostos
aromáticos policíclicos que são substratos de peroxidases ligninolíticas,
responsáveis pela degradação de diversos compostos poluentes (Vyas &
Molitoris, 1995).
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Figura 5. Remazol Brilliant Blue R (RBBR)

Portanto, esse teste, permite avaliar indiretamente, se os fungos
testados produzem essas enzimas, ou seja, se apresentam potenciais para
degradação de compostos xenobióticos recalcitrantes.
Primeiramente, os fungos foram inoculados em meios especiais para
aclimatação, ou seja, para que o seu sistema enzimático fosse "estimulado".
Cresceram, portanto, em meio mínimo modificado (MMB - ítem 3.3.4) contendo
bagaço de' cana como fonte de carbono (lignina e hemi-celulose) ..
Dessas culturas, retirou-se o inóculo com 7 dias incubação como

.

. descrito no ítem 3.8, transferindo-os (tréplica) para frascos de Erlenmeyer de
.

125 mL contendo 25 mL de meio MMR (ítem 3.3.4).
Os frascos foram incubados em agitador, a 150 rpm e 29°C, no escuro.
Após· 7 dias de incubação,. medidas de absorvância

e

de biomassa formada

foram determinadas.

3.13. Teste de degradação do PCF (I)'

Adaptou-se o método descrito por Saber & Crawford (1985), para
,

.

fungos. Esse teste, possuindo o .azul de bromotimol como indicador de pH,
baseia-se na mudança de coloração do meio de verde para amarelo, devido a
acidificação causada pela liberação de íons cloro (Cr) do anel fenólico do PCF.
Considerado portanto, como sendo um indicativo da potencialidade de
micro·rganismos em degradar compostos xenobióticos recalcitrantes.
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Inóculos com 7 dias de crescimento (ítem 3.8), foram transferidos para
frascos de Erlenmeyer de 125 mL, contendo 25 mL de meio MMI (ítem 3.3.4)
contendo 5 mg L-1 de PCF. Os frascos foram vedados com filme plástico,
evitando-se assim a perda de compostos voláteis, sendo o mesmo feito para
os controles. Todos os frascos foram levados à estufa incubadora à 29°C.
Após 7 dias de incubação resultados referentes a alteração da cor
(visual), pH, absorvância por espectrofotometria (318 nm) e biomassa formada
foram coletados.

3.14. Teste de degradação do PCF (11)

Inóculos crescidos em meio de Martin contendo 4 mg L- 1 de PCF foram
utilizados, como descrito no ítem 3.8. Frascos de Erlenmeyer de 125 mL
(tréplica), contendo 25 mL de meio MMP (ítem 3.3.4) com 4 mg L-1 de PCF.
Os frascos, contendo os inóculos, mais os controles, foram incubados
em agitador com temperatura controlada, a 150 rpm e 29°C, no escuro.
Ao final de 20 dias, adicionou-se 40 f.1L de H2 S04 concentrado para
estacionar o crescimento rompendo-se as células. Os Erlenmeyers foram então
estocados em geladeira (4°C) para posterior extração e análise quantitativa por
cromatografia gasosa (CG).

3.14.1. Extração

A extração do PCF do meio, foi realizada pelo método em fase sólida;
onde o mecanismo de separação, ocorre de acordo com as interações
intermoleculares entre composto e grupo funcional do adsorvente (Liska et aI.,
1989).
Utilizou-se como fase sólida, colunas (Alltech, USA) C18 de 6 mL
preenchidas com 500 mg de adsorvente.
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A primeira fase da extração, foi o condicionamento da coluna com
solventes apropriados: 10 mL de hexano (Mallinckrodt-chromARlHPLC) + 10
mL de acetato de etila (Mallinckrodt-chromARlHPLC)

+ 10 mL de metanol

(Mallinckrodt AR). Após a secagem da coluna (24 h), aplicou-se 5 mL da
amostra previamente acidificada (ítem 3.14), deixando-as secarem por 72 h;
em seguida realizou-se a eluição do PCF com 10 mL de hexano.
O Extrato foi posteriormente derivatizado para posterior análise por CG.

3.14.2. Derivatização

Derivatizar um composto, é transformá-lo em outro, com o objetivo de se
conseguir um outro composto mais volátil, facilitando a análise cromatográfica
do composto.
A derivatização do PCF foi obtida por metilação, utilizando-se uma
solução de diazometano na razão 1: 1 (ítem 3.2). Nesta reação, o produto
formado é o pentacloroanizol, composto muito mais estável que o PCF à
baixas temperaturas (Airoldi, 1997).

3.14.3. Análise cromatográfica

A determinação do PCF foi realizada, no Laboratório de Radioquímica e
Química Ambiental (IQSC/USP-São Carlos, SP), em cromatógrafo a gás
Hewlett Packard 5890 série 11, equipado com detector de captura de elétrons
(ECDf3 Ni) e injetor split.
As condições de operação foram: coluna SP2330 (90% bis-cianopropill
10% fenil cianopropil polissiloxano), com dimensões de 30 m X 0,25 mm X 0,20
~m;

temperatura do injetor: 280°C; temperatura do detector: 300°C; gás de

arraste: H2

,

1 mL min·1 ; programação de temperatura: 160-230°C (1°C min·1 );

razão de split 1:15; volume injetado: 1

~L.
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3.14.4. Quantificação do PCF

A quantificação foi realizada através do método validado por Airoldi
(1997), utilizando-se a curva analítica, padronizada por este autor, no intervalo
de concentração compatível com a concentração das amostras.
Todas as amostras, inclusive os controles, foram injetados (1 j...LL) em
tréplica, no CG, através de uma micro-seringa.

3.15. Caracterização dos fungos isolados

Os fungos isolados, após a identificação, foram caracterizados com o
objetivo de se chegar a uma melhor condição de crescimento; para tanto
utilizou-se diversas fontes de carbono e nitrogênio.
Como fonte de carbono, foram utilizados os seguintes substratos:
sacarose (C 1), glicose (C 2), bagaço de cana-de-açúcar (C 3 ) e quirera de milho
(C 4); cada substrato foi utilizado à 1,5% em MM (ítem 3.3.4), omitindo-se a
glicose.
Como fonte de nitrogênio, foram utilizados os sais: NaN0 3 (N 1 ), NH 4N03
(N 2 ), NH 4 H2 P0 4 (N 3 ) e (NH 4hS04 (N 4 ) à 72 mM em MM (ítem 3.3.4), omitindose os 6,0 g de NaN03 .
Combinando-se fontes de carbono e de nitrogênio , obteve-se os
seguintes meios: a) N1C1; b) N1C2; c) N1C3 ; d) N1C4; e) N2C1; f) N2C2 ; g) N2C3 ;
h) N2C4; i) N3 C1; j) N3 C2 ; k) N3 C3 ; I)N 3 C 4 ; m) N4C1 ; n) N4C2 ; o) N4C3 ; p) N4C4.
Inóculos com 7 dias (ítem 3.8), foram transferidos (tréplica) para placas
de Petri contendo os meios acima. A incubação foi realizada distribuindo-se as
placas em blocos casualizados em estufa (800) à 29°C, onde diariamente
medidas de crescimento radial, foram tomadas por um período de 7 dias.
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3.16. Análise estatística

Após coleta dos resultados referentes aos testes de degradação (corante
têxtil-índigo, RBBR, PCF-I e PCF-II), para se verificar as presuposições e
necessidade de transformação dos mesmos, realizou-se uma análise de
variância à 5% de probabilidade para se detectar diferenças significativas entre
os tratamentos. Observada a significância, para comparar as diferenças entre
as médias, utilizou-se o teste de Tukey (t) também ao nível de 5% de
probabilidade.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Contagem de microrganismos
Partindo-se da suposição de que as células não se agregam, cada uma
delas originará uma colônia. Contando-se as colônias que cresceram nas
placas, obteve-se então o número de microrganismos da cultura. Porém, como
o objetivo foi contar as células de culturas de crescimento denso, tornou-se
necessário fazer as diluições do inóculo, a fim de que aparecesse nas placas
um número final de colônias, facilitando a contagem, fornecendo assim, uma
aproximação mais exata da população microbiana (Neder, 1992).
O número de fungos e actinomicetos, mostrou-se relativamente baixo
(Tabela 2) comparando-se com solos agrícolas, sugerindo que esse número
esteja relacionado ao fato de se ter partido de areia altamente contaminada por
fenóis.
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Tabela 2. Densidade microbiana da areia fenólica.

Microrganismos

U.F.C. g-1

Bactérias

15 X 107

Actinomicetos

5 X 102

Fungos

7 X 102

U.F.C. g.l = unidade formadora de colônia por grama de solo.

Matheus

(1998)

analisou

a

densidade

microbiana

de

solos

contaminados por PCF (47.000 mg L-1) da Baixada Santista-SP, tendo como
resultado um solo estéril para bactérias e fungos. Esse autor relata, que muitos
fatores ambientais podem interferir no desenvolvimento dos microrganismos no
ecossistema, entre eles a umidade, temperatura, o pH, matéria orgânica,
nutrientes, compostos tóxicos, ação de predadores, entre outros.
Sabe-se que fungos e bactérias são muito sensíveis ao PCF, o que
torna muito pouco provável a sobrevivência destes microrganismos em solos
altamente contaminados por este organoclorado (Seigle-Murandi et alo, 1991).
Brockelmann et alo (1996) demonstraram em seus estudos, uma relação
inversa entre níveis de PCF e densidade bacteriana; onde o isolamento de
fungos e bactérias de solos com concentrações de PCF de 12 a 1.342,17 mg

L-1 foi obtido pela técnica de enriquecimento.
4.2. Identificação dos fungos isolados

Após isolamento (ítem 3.6), foram selecionados fungos que se
mostraram capazes de crescer em MMP. A classificação foi realizada no
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Instituto de Botânica de São Paulo, Seção Micologia, identificando-os como
sendo:

• Paecilomyces sp.
• Pen;c;/lium sp.
• Acremon;um sp.

4.3. Teste de germinação dos fungos na presença do PCF

A avaliação da toxidade química de um composto no ambiente, é
essencial para um gerenciamento efetivo de poluentes em todo o ambiente.
Para satisfazer essas exigências, vários testes foram desenvolvidos utilizandose diversos tipos de técnicas e organismos. A toxidade de um composto,
normalmente é medida através da inibição de germinação, taxa de crescimento
de microrganismos, consumo de oxigênio, nível de ATP, atividade de enzimas
e formação de colônias (Liu & Kwasniewska, 1981).
Esse

teste

mostra,

se

microrganismos

isolados

de

ambientes

contaminados por fenóis, possuem uma certa adaptação ao se desenvolverem
sob condições hostis de cultura, apresentando um potencial para estudos de
degradação de compostos organoclorados.
Aqui, a toxicidade foi avaliada através da inibição da germinação de
esporos.

Os

resultados (Tabela

3) mostram que os fungos testados

apresentam capacidade de germinar, mesmo na mais alta concentração (40
mg L- 1 ), crescendo até mesmo sobre o papel de filtro.
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Tabela 3. Teste de germinação de esporos, em concentrações crescentes de
PCF aplicadas em discos de papel de filtro.

FUNGOS

Omg L-1

2,5mg L-1

5mg L-1

10mg L-1

20mg L-1

40mg L-1

Paecilomyces sp.

+

+

+

+

+

+

Penicillium sp.

+

+

+

+

+

+

Acremonium sp.

+

+

+

+

+

+

Todos os resultados representam a média de três repetições;
(+) não inibiu; (-) inibiu.

A adsorção do PCF ao disco de papel de filtro é discutível nesse teste,
podendo a disponibilidade do composto no meio de cultura ter sido
comprometida. Pois, para ser válido estudos de toxicidade de um composto
para um organismo, é necessário que o mesmo esteja biodisponível. Nesse
caso, a inibição ou não da germinação ficou dependente desse fator.
Sendo assim, o mesmo teste foi repetido, aplicando-se o composto em
diversas concentrações diretamente no meio.
Os resultados obtidos na Tabela 4 mostram que a inibição ocorre para
Paecilomyces sp. a partir do ponto com 20
Acremonium sp. a partir do ponto com 40

~g.

~g,

para Penicillium sp. e

Evidenciando que os fungos

testados são capazes de germinar até em concentrações 1O ~g de PCF.
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Tabela 4. Teste de germinação de esporos, em concentrações crescentes de
PCF aplicadas por pontos no meio de cultura.

FUNGOS

o ~g

Paecilomyces sp.

+

+

+

+/-

Penici/lium sp.

+

+

+

+

+/-

Acremonium sp.

+

+

+

+/-

+/-

2,5

~g

+/-

Todos os resultados representam a média de três repetições;
(+) não inibiu; (+/-) inibição parcial; (-) inibiu.

A Figura 6 mostra a formação de halos nas concentrações que inibiram
a germinação, pode-se, também, ser comparada visulamente a diferença entre
o uso do papel filtro e a aplicação do composto diretamente no meio de cultura.
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Paecilomyces sp.

Penicillium sp.

Acremonium sp.

Figura 6. Germinação de esporos em diferentes concentrações de PCF. À
esquerda, PCF aplicado sobre discos de papel de filtro

(a = zero,

b = 2,5 mg L- 1 , c = 5 mg L- 1 , d = 10 mg L-1 , e = 20 mg L-\ f = 40 mg
L-1); à direita, PCF aplicado por pontos diretamente no meio de
cultura (a1= zero, b1= 2,5 f.lg, C1= 5 f.lg, d1= 10 f.lg, e1=20 f.lg, f 1= 40
f.lg).
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Os resultados obtidos para o Paecilomyces sp., sendo inibido a partir do
ponto com 20

~g.,

vão de acordo com os encontrados por Liu & Kwasniewska

(1981) testando o mesmo fungo.
Dentre os três fungos testados, o Paecilomyces sp. mostrou-se ser o
mais sensível. Já o Penicillium sp. foi o que conseguiu germinar até mesmo
sob a mais alta quantidade de PCF (40 ~g), ficando o Acremonium sp. numa
posição intermadiária, inibido no ponto com 40

~g

de PCF.

4.4. Teste de tolerância dos fungos ao PCF

A seleção de microrganismos hábeis em tolerar ou até mesmo em
degradar um composto químico xenobiótico é um pré-requisito importante para
a realização de estudos de biodegradação, pois, dentro de um mesmo grupo
taxonômico, muitos microrganismos podem, ou não, apresentar a capacidade
de tolerar um composto químico.
Sendo assim, a tolerância apresentada pelos microrganismos frente aos
compostos de interesse é um caminho para a seleção de microrganismos
degradadores.
O teste, segundo Alleman et aI. (1993), foi modificado aplicando-se o
PCF em discos de papel filtro e também por pontos aplicados diretamente no
meio de cultura.
Obteve-se como resultado, utilizando o papel de filtro (Tabela 5), que
todos os fungos testados toleraram o PCF, até mesmo na mais alta
concentração (40 mg L- 1).
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Tabela 5. Teste de tolerância dos fungos à concentrações crescentes de PCF
aplicadas em discos de papel de filtro.

FUNGOS

Omg L-1

2,5mg L-1

5mg L- 1

10mg L-1

20mg L-1

40mg L- 1

Paecilomyces sp.

+

+

+

+

+

+

Penicillium sp.

+

+

+

+

+

+

Acremonium sp.

+

+

+

+

+

+

Todos os resultados representam a média de três repetições;
(+) tolerante; (-) não tolerante.

Comparando-se os resultados obtidos na tabela 5, aos da Tabela 6,
onde o PCF foi aplicado por pontos diretamente no meio, sugere-se novamente
que o composto pode ter se adsorvido ao disco de papel de filtro. Uma vez que
todos os fungos toleraram o PCF somente quando aplicado em discos de papel
de filtro, tendo-se portando, uma análise diferente para cada teste.
Quando

aplicado

por pontos,

Paecilomyces sp. como os que

têm-se

o

Acremonium

sp.

e o

manifestaram a menor tolerância, não

ocorrendo crescimento na presença do PCF a partir da concentração 10 J.t9.
Já o Penicillium sp. foi aquele que mostrou-se ser mais tolerante ao
PCF, inibido totalmente apenas a partir do ponto com 20 J.t9.
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Tabela 6. Teste de tolerância à concentrações crescentes de PCF aplicadas
por pontos no meio de cultura.

FUNGOS

o J-lg

2,5 J-lg

Paecilomyces sp.

+

+

+/-

Penicillium sp.

+

+

+/-

Acremonium sp.

+

+

+/-

20 J-lg

+/-

Todos os resultados representam a média de três repetições;
(+) tolerante; (+/-) parcialmente tolerante (-) não tolerante.

Uma melhor visualização, da capacidade apresentada pelos fungos em
tolerar o PCF, é possível através da Figura 7.
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Penicillium sp.

Acremonium sp.

Figura 7. Teste de tolerância (crescimento) dos fungos frente à diferentes
concentrações de PCF. À esquerda, PCF aplicado sobre discos de
papel de filtro (a= zero, b= 2,5 mg L- 1, c= 5 mg L-1, d= 10 mg L-\
e=20 mg L- 1, f= 40 mg L- 1); à direita, PCF aplicado por pontos
diretamente no meio de cultura (a1= zero, b1= 2,5 /J-g, C1= 5 /J-g, d 1=
10 /J-g, e1=20 /J-g, f 1= 40 /J-g).
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4.5. Descoloração do corante têxtil (índigo)

Nesse teste, o potencial de descoloração (degradação) foi avaliado
através de medidas de absorvância em dois comprimentos de onda, a 580 nm
e a 680 nm,

sendo este último o pico principal de absovância para este

corante (Balan, 1998).
Os resultados de absorvância e porcentagem de descoloração (Tabela
7),

mostram

que

os

três

fungos

testados

conseguiram

descolorir,

significativamente, o corante têxtil.
Paecilomyces sp. e Penicillium sp., apresentaram uma alta porcentagem

de descoloração

para

os dois

comprimentos

de onda,

chegando a

descoloração quase que total do corante, comparados ao controle; não se
observando diferenças significativas entre eles. O Acremonium sp., reduziu
também o corante a uma porcentagem significante; mas, dos três fungos
testados foi o que menos descoloriu.
Nota-se que a descoloração desse corante, com o Paecilomyces sp.
pode não estar relacionada a biomassa adquirida (Tabela 7) apenas; uma vez
que, ele apresentou a porcentagem mais elevada de descoloração, com
biomassa formada próxima à do Acremonium sp. Sugerindo que outro
processo esteja envolvido, como por por exemplo, um sistema enzimático mais
hábil para estas condições. '
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Tabela 7. Absorvância (580 e 680nm), porcentagem (%) de descoloração do
corante têxtil em MMC e biomassa formada, após 7 dias de
incubação a 30 D e sob agitação.

FUNGOS

580nm

(%)

680nm

(%)

Biomassa (mg)

Paecilomyces sp.

0,031 a

99,70

0,033a

99,57

36,20 (±0,95)

Penicillium sp.

0,048 a

99,11

0,070a

98,71

44,90 (±0,52)

Acremonium sp.

0,750 b

74,52

0,990b

77,71

36,75(±0,25)

CT*

3.010c

5.060C

Todos os valores representam a média de três repetições;
Médias com mesmo expoente não diferem estatisticamente (P< 0,05) pelo teste t.
CT* = meio sem inóculo, leitura feita após 10x diluido.

Pasti-Grigsby et alo (1992) relatam que a variação na complexidade da
estrutura de vários corantes influencia a capacidade de degradação, bem como
a concentração, e que alguns corantes podem ser adsorvidos à massa micelial.
Os resultados, de estudos com basidiomicetos por Dietrich et aI. (1995),
mostram que o primeiro passo para a biodegradação somente ocorre quando
substrato e sítios reativos entram em contato, sendo primeiramente o corante
adsorvido às hifas para depois ocorrer a degradação.
Realizando-se o mesmo teste, mas com o inóculo morto (Figura 8),
percebe-se (visualmente) que a concentração do corante no meio se mantém.
Pois, o corante não consegue se adsorver aos sítios do micélio por esses não
estarem ativos, mostrando que fungos vivos, ativos, são capazes de adsorver e
posteriormente degradar o corante têxtil.
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Figura 8. Descoloração do corante têxtil índigo, após 7 dias de incubação. À
esquerda, teste com inóculo vivo e a direita, com inóculo morto
(sufixo M). Onde F4= Paecilomyces sp., F14= Penicillium sp., S1 =
Acremonium sp. e CT= controle sem inóculo.
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4.6. Descoloração do RBBR
Os fungos mostraram (Tabela 8) ser capazes de degradar o RBBR,
apesar deste corante apresentar uma estrutura molecular complexa (Figura 5).
Dentre os fungos testados, o Penicillium sp. mostrou a maior taxa de
degradação do RBBR (16,28%), embora baixa, não diferindo estatisticamente
do Acremonium sp. (Tabela 8). Paecilomyces sp. apresentou a menor taxa de
degradação.

Tabela 8. Absorvância (595 nm) por espectrofotometria; porcentagem (%) de
degradação do RBBR e biomassa formada, após 7 dias de
incubação a 30°C sob agitação.

FUNGOS

595nm

Degradação (%)

Biomassa (mg)

Paecilomyces sp.

1.751 a

4,75

33,90 t±0,40)

Penicillium sp.

1.539b

16,28

35,70 t±0,58)

Acremonium sp.

1.583b

13,88

35,85 (±0,75)

CT*

2.060 c

Todos valores representam a média de três repetições;
Médias com mesmo expoente não diferem estatisticamente (P< 0,05) pelo teste t.
eT* = meio sem inóculo,leitura feita após 10x diluido.

Comparando-se os resultados de biomassa adquirida, os valores são
semelhantes para os três fungos, não havendo portanto correlação entre
biomassa formada e degradação do corante RBBR.
Portanto, para degradação do RBBR, mesmo que o sistema enzimático
ligninolítico tenha sido estimulado (Glenn & Gold, 1983) e as linhagens tenham
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apresentado um bom crescimento na presença do RBBR, as enzimas
resnponsáveis são expressas de maneira diferente para os três fungos.

4.7. Degradação do PCF (I)

A avaliação dos resultados demonstraram, que os fungos testados
possuem potencialidade em degradar o PCF. Todos alteraram a cor do meio
de verde claro para amarelo, devido a liberação de íons CI· no meio
provocando uma pequena acidificação pela produção de HCI (Tabela 9).

Tabela 9. Porcentagem de degradação do PCF por indicação do azul de
bromotimol e biomassa formada; após 7 dias de incubação à 30°C.

Absorvância

Degradação

Biomassa

FUNGOS

Cor

pH

(318 nm)

(%)

(mg)

Paecilomyces sp.

+

6,8

1.226a

16,72

35,76 (±0,66)

Penicillium sp.

+

6,7

1.145a

22,06

43,50 (±0,40)

Acremonium sp.

+

6,8

1.113a

24,32

55,98 (±0,86)

7,0

1.430b

CT*

Todos os valores representam a média de três repetições;
Médias com mesmo expoente não diferem estatisticamente (P< 0,05) pelo teste t;
(+) amarelo; (-) azul.

A porcentagem de degradação do PCF, através desse teste, mostrou
estar relacionada a superfície micelial, uma vez que foi proporcional a
biomassa formada. Entretanto, estatisticamente, não houve diferença na taxa
de degradação do PCF entre os fungos.
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4.8. Degradação do PCF (11)

Nesse teste, a quantificação do PCF foi

realizada através de

cromatografia gasosa (CG), que comparado com o teste anterior (ítem 3.13), é
considerado muito mais preciso (WHO, 1987).
Obteve-se boa repetibilidade nas aplicações no cromatógrafo à gas em
todos os tratamentos. A concentração do controle foi calculada, comparandose as áreas do pico apresentadas no controle e no padrão. O padrão
apresentou para 5 mg L- 1 um pico com área 667823, equivalente à 100%. Os
valores para os tratamentos foram calculados pela comparação das áreas
obtidas em cada pico para cada tratamento, com a área 585143 equivalente a
4,38 mg L-1 do controle que corresponde a 100% (Tabela 10).

Realizou-se uma análise de variância à 5% de probabillidade (Apêndice
1) para detectar diferenças significativas entre os tratamentos. Observada a
significância, para comparar as diferenças entre as médias, utilizou-se o teste
de Tukey (t) também ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 10. Porcentagem (%) de degradação do PCF e concentração de PCF
restante no meio, após 20 dias de incubação sob agitação, no
escuro à 30° C.

Fungo

Área

Degradação
(%)

Paecilomyces sp.

202932 a

64,38

1,56

Penicillium sp.

179895a

69,17

1,35

Acremonium sp.

349188 b

40,41

2,61

CT*

585143c

4,38

Padrão PCF

667823

5,0

CT= meio sem inóculo;
Médias com mesmo expoente não diferem estatisticamente (P< 0,05) pelo teste t.

o fungo Penicillium sp. apresentou uma porcentagem de degradação do
PCF alta (70%), seguido pelo Paecilomyces sp .. Estatisticamente, esses dois
tratamentos não foram significativamente diferentes. Já o fungo Acremonium
sp. apresenta a, menor porcentagem de degradação entre os tratamentos.
Visto que, o PCF foi utilizado como fonte de carbono para obtenção de
energia e biomassa, a capacidade dos fungos em degradá-lo foi demonstrada.
Esses resultados não coincidem com os apresentados no teste anterior,
provavelmente devido a composição do meio ser diferente, e também pelo
rompimento das células antes da análise cromatográfica,
adicionado.

pelo HCI
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4.9. Caracterização dos fungos isolados

Após identificação taxonômica dos fungos isolados e conhecimento de
suas características através da literatura, estes fungos foram também
caracterizados quanto a uma melhor taxa de crescimento apresentada em
meios contendo combinações de fontes de carbono e nitrogênio variadas,
sendo os resultados analisados estatisticamente com o objetivo de se verificar
o efeito do tempo para cada meio de cultura em termos de crescimento. Os
testes estatísticos para se avaliar a significância dos dados obtidos mostraram
ser bastantante significativos (Apêndice 2).
Posteriormente, por ter sido significativa a interação tempo com o meio
(T * M) para todos os fungos, aplicou-se a análise de regressão linear
(Apêndice 3) para estudar o efeito do tempo em cada meio, sendo os
resultados obtidos apresentados na Tabela 11.
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Tabela 11. Média de crescimento diário e eficiência (Efic.) de crescimento em
porcentagem (%) para cada meio, após 7 dias de incubação.

Acremonium sp.

Penicillium sp.

Paecilomyces sp.

Média

Efic.

(cm)

(%)

A

1,160

96,26

A

74,18

B

1,130

93,77

B

0,767

100*

C

1,077

89,37

C

O

0,706

92,04

O

1,059

87,88

O

82,78

E

0,347

45,24

E

1,085

90,04

E

0,608

95,14

F

0,272

36,11

F

1,096

90,95

F

0,532

82,94

G

0,720

93,87

G

1,023

84,89

G

0,542

84,82

H

0,750

97,78

H

1,140

94,60

H

0,585

91,54

I

0,736

95,95

I

1,205

100*

I

0,504

78,87

J

0,602

78,48

J

1,125

93,36

J

0,476

74,49

K

0,718

93,61

K

1,106

91,78

K

0,550

86,07

L

0,724

94,39

L

1,114

92,44

L

0,440

68,85

M

0,495

64,53

M

1,075

89,21

M

0,295

46,16

N

0,374

48,76

N

1,022

84,81

N

0,548

85,75

O

0,719

93,74

O

1,126

93,44

O

0,648
84,48
.. - repetiçoes;
.Todos os valores representam a media de tres

P

0,727

60,33

P

Média

Efic.

(cm)

(%)

A

0,620

80,83

93,89

B

0,569

0,554

86,69

C

0,564

88,26

0,529

Média

Efic.

(cm)

(%)

0,549

85,91

0,600

0,639

100*

Meios

P

Meios

Meios

100· = 100% de eficiência;
A= NaN0 3 + sacarose, B= NaN03 + glicose, C= NaN03 + bagaço de cana-de-açúcar, D= NaN03 + quirera de milho, E=
NH 4 N0 3 + sacarose, F= NH 4N0 3 + glicose, G= NH 4N0 3 + bagaço de cana-de-açúcar, H= NH 4N03 + quirera de milho, 1=
NH 4 H2 P0 4 + sacarose, J= NH 4H2 P0 4 + glicose, K= NH 4H2 P0 4 + bagaço de cana-de-açúcar, L= NH 4H2 P0 4 + quirera de
milho, M= (NH 4hS04 + sacarose, N= (NH 4hS04 + glicose, O=(NH 4hS04 + bagaço de cana-de-açúcar, P= (NH 4hS04 +
quirera de milho.
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Através da média de crescimento diário (Tabela 11) e análise das
regressões

lineares (Apêndice 3),

percebe-se que os fungo testados

apresentaram uma eficiência de crescimento diferente em cada meio.
Considerando-se o meio que proporcionou

a maior média diária de

crescimento como sendo o mais eficiente (100%), verifica-se através da
Tabela 12, os melhores meios para cada fungo.
Os resultados apresentados mostram que, Paecílomyces sp. apresenta
melhor crescimento, em ordem crescente,

quando cultivado nos meios: F

(NH 4N0 3 + glicose) > B (NaN0 3 + glicose) > I (NH 4H2 P0 4 + sacarose) > D
(NaN0 3 + quirera de milho).
Para Penicillium sp. Os melhores meios foram: H (NH 4N03 + quirera de
milho) > I (NH 4H2 P0 4 + sacarose) > L (NH 4H2 P0 4 + quirera de milho) > G
(NH 4N0 3 + bagaço de cana-de-açúcar).

Acremonium sp., apresentou um melhor crescimento quando cultivados
nos meios: A (NaN0 3 + sacarose) > H (NH 4N0 3 + quirera de milho) > B (NaN0 3

+ glicose) > O ((NH 4hS04 + bagaço de cana-de-açúcar).
Comparando-se os três fungos, Acremonium sp., foi o que apresentou a
maior taxa de crescimento diário seguido pelo Penicillium sp.

Pode-se

também, evidenciar o meio I (NH 4H2 P0 4 + sacarose) como sendo aquele que
proporcionou uma melhor eficiência de crescimento para os três fungos
testados.
Ressalta-se, que quando se cultiva um microrganismo, na intenção de
se obter um inóculo, espera-se além de um crescimento "rapido", que o
microrganismo

também

apresente

uma

biomassa

micelial

densa

nas

condições de meio de cultura. Os resultados obtidos mostraram que estes
requisitos foram satisfatórios, quando se utilizou o meio de cultura I, pois, além
de proporcionar um crescimento rápido,

este meio permitiu também a

formação de uma massa micelial bastante densa, para os três fungos.
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5. Conclusões

A partir dos resultados obtidos temos que:
• O isolamento de microrganismos, a partir de resíduos fenólicos, com
potencial em degradar compostos xenobióticos (PCF, corantes têxtil e o
RBBR) é possível;
• O fato dos fungos isolados apresentarem uma alta eficiência de crescimento
quando cultivados sob fontes de carbono lignolíticas, bagaço de cana-deaçúcar, quirera de milho, sugere que estes micorganismos possuem um
sistema enzimático de amplo espectro, tais como celulases, amilases,
ligninases, etc.;
• Dentre os três fungos testados, o Penicillium sp. mostrou-se ser aquele com
maior potencial degradador.
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Apêndice 1. Análise estatistica (teste de Tukey) dos resultados da degradacão

do PCF por CG.
VAR.

Mean

-95.000%

+95.000%

Minimum

Maximum

Std. Dev.

Std. Errar

CT

585143.1

549257.8

621028.4

509296.0

656132.0

46685.08

15561.69

S1

349187.7

285758.0

412617.4

204784.0

454839.0

82518.97

27506.32

F4

202931.8

182997.2

222866.3

180811.0

267450.0

25933.89

8644.63

F14

179894.7

155745.0

204044.4

135311.0

221870.0

31417.59

10472.53

Estatísticas descritivas da variável analisada: média, intervalo de confiança a 5%, valores
extremos e desvios.

ANOVA
CAUSA DE

GL

QM

F

p-Ievel

TRATAMENTO

3

31242630E4

117.3596

0.000000

RESíDUO

32

2662127104

VARIAÇÃO

84

Apêndice 2. Análise estatística dos dados da caracterização dos fungos (ítem
3.9); delineamento experimental por parcelas subdivididas no
tempo.

cv

GL

Meio(M)

15

Resíduo (A)

32

Tempo (T)

2,50*

6,45**

8,09*

6

1711,21 **

1768,67**

1591,52*

T.M

90

3,24**

8,29**

2,72*

Resíduo (8)

192

Fa= crescimento Paecilomyces sp., Fb= crescimentoPenicillium sp., Fc= crescimento Acremonium sp ..
-= significativo em nível a
• =significativo em nível a

=
=

0,01 de significancia;
0,05 de sigbnificancia;
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Apêndice 3. Análise de regressão linear (yj = bo + b1xj), onde xj(1-7)
MEIO

Paecilomyces sp.

A

y =1.202380952+0.549404762*x

y=1.638095238+0.620833333*x

y=0.5666666+1.160714286*x

B

y=0.9595238095+0.6005952381 *x

y=1.778571429+0.569047619*x

y=0.6595238+1.130952381 *x

C

y=0.8452380952+0.5541666667*x

y=1.69047619+0.767261905*x

y=1.88571428+1.07738095*x

D

Y =1.019047619+0.564880952*x

y=1.402380952+0.706547619*x

y=2.180952381 +1.0595238*x

E

Y =1.383333333+0.529761905*x

y=2.130952381 +0.34702381 *x

y=0.56666667+1.08571428*x

F

y=0.9666666667 +0.6089285714*x

y=2.054761905+0.272619048*x

y=0.66190476+1.09642857*x

G

y=0.954 7619048+0.5327380952*x

y=1. 933333333+0. 720238095*x

y=1.92380952+1.02380952*x

H

y=1.316666667+0.542857143*x

y=0.9785714286+0.750595238*x

y=1.561904 76+1.1404 7619*x

I

y=0.9047619048+0.5857142857*x

y=1.454 761905+0.736904762*x

y=0.86666667+1.20595238*x

J

y=1.0785714429+0.504761905*x

y=1.445238095+0.602380952*x

y=0.62380952+1.12559524*x

K

y=1.214285714+0.476785714*x

y=1.445238095+0.602380952*x

y=1.90952381+1.10654762*x

L

y=1.364285714+0.55*x

y=1.726190476+0.724404762*x

y=1.8095238+1.114285714*x

M

y=1.504761905+0.444642857*x

y=2.054 761905+0.495833333*x

y=1.188095238+1.075*x

N

y=1.626190476+0.295833333*x

y=2.04047619+0.374404762*x

y=0.77619047+1.02261905*x

O

y=0.9738095238+0.5482142857*x

y=1.75952381 +0.719047619*x

y=1.8333333+1.126785714*x

P

y=1.052380952+0.639285714*x

y=1.15952381 +0.648809524*x

y=0.94523809+0.72738095*x

Penicillium sp.

Acremonium sp.

