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RESUMO 

O querosene é um produto derivado da destilação do petróleo, formado por uma mistura de 

hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos. O presente trabalho objetivou avaliar o potencial 

de Aspergillus tamarii (UFPEDA 870), Curvularia lunata (UFPEDA 885), Penicillium 

aurantiogriseum (UFPEDA 884), P. corilophylum (UFPEDA 886)e P. griseofulvum 

(UFPEDA 880), isolados de uma lagoa poluída na região portuária de Suape, Pernambuco, 

em degradar o querosene. Inicialmente foi feito um ensaio primário de degradação 

utilizando o indicador redox 2,6 diclorofenol indofenol. Em seguida os fungos foram 

adaptados em concentrações crescentes de querosene (1% a 30%) e os produtos da 

degradação foram analisados por fitotoxicidade. Os fungos que se destacaram foram 

submetidos ao ensaio de bioestímulo, onde foram empregados três meios de cultura: 

Bushnell-Haas: tradicional (BH1) e modificados com relações carbono:nitrogênio de 50:1 

(BH2) e de 100:1 (BH3). Nos ensaios preliminares A. tamarii e P.griseofulvum 

apresentaram menor tempo de mudança do indicador, com 14 horas de contato e ainda 

promoveram um efeito sinérgico para com as demais linhagens, quando em consórcio. Nos 

ensaios de adaptação, os mesmos cresceram em até 30% de querosene, enquanto que as 

demais linhagens não sobreviveram a concentrações superiores a 5% (C. lunata) ou 

produziram baixos teores de biomassa (P. aurantiogriseum e P. corilophyllum), a partir de 

15%. Nos ensaios de fitotoxicidade, os resíduos da biodegradação por A. tamarii e por P. 

griseofulvum, causaram menor impacto às sementes de Brassica oleracea var. capitata 

(repolho roxo) até a concentração de 12%, obtendo-se 62,6% e 83,6% para o índice de 

germinação, respectivamente, embora todas as sementes tenham germinado. Para os 

resíduos degradados por C. lunata, P. aurantiogriseum e P. corilophyllum, as sementes não 

cresceram apenas germinaram, indicando toxicidade dos produtos da degradação. Os 

experimentos de bioestímulo realizados com A. tamarii e P. griseofulvum, mostraram 

maior degradação dos hidrocarbonetos alifáticos do querosene no meio de BH 1 para A. 

tamarii, enquanto que para P. griseofulvum  a melhor composição de meio foi em BH 3. 

Os resultados obtidos destacam A. tamarii (UFPEDA 870) e P.griseofulvum (UFPEDA 

880) como microrganismos promissores na biorremediação de ambientes impactados por 

querosene. 

 

Palavras-chave: Biorremediação. Querosene de aviação. Aspergillus tamarii. Penicillium 

griseofulvum. 



  

ABSTRACT 

 

Jet fuel is a product derived from the distillation of petroleum, consisting of a mixture of 

paraffin and naphthalene. The aim of this study was to evaluate the potential of Aspergillus 

tamarii, Curvularia lunata, Penicillium aurantiogriseum, P. corilophylum and P. 

griseofulvum isolated from a polluted lake at the port of Suape, Pernambuco-Brazil. 

Initially a primary test was carried out using the indicator redox 2.6 diclorofenol indofenol. 

Then the fungi were submitted to increasing concentrations of jet fuel (1% to 30%) and the 

degradation products were analyzed by phytotoxicity. The fungi that stood out were 

subjected to the biostimulation test with three compositions of the culture medium 

Bushnell-Haas, traditional (BH1) and modified carbon: nitrogen relation of 50:1 (BH2) and 

100:1 (BH3). In the preliminary tests, A. tamarii  and P. griseofulvum had lower time of 

indicator change, realized after 14 hours of contact and still promoted a synergic effect 

with the other fungi. In acclimatation test the same fungi grew in levels of 30% jet fuel, 

while the others did not survive in concentration higher than 5% (C. lunata) or produced 

low levels of biomass (P. aurantiogriseum and P. corilophylum), up to 15% jet fuel. In 

phytotoxicity assay, the degradated residue by A. tamarii and P. griseofulvum, caused 

lower impact on seeds of Brassica oleracea var. capitata (purple cabage) to concentrations 

of 12%, obtaining   62.6% and 83.6% for index of germination, respectively, while all the 

seeds germinated. For the waste degradated by C. lunata, P. aurantiogriseum and P. 

corilophyllum, the seeds germinated, but did not grow, indicating toxicity of the waste. The 

experiments by biostimulation realized with A. tamarii e P. griseofulvum, showed greater 

degradation of aliphatic hydrocarbons by jet fuel in BH1 culture medium for A. tamarii, 

while for P. griseofulvum the best condition was in the medium BH3. The results indicate 

that A. tamarii (UFPEDA 870) and P.griseofulvum (UFPEDA 880) were promising 

microorganisms for the bioremediation of environmental impact of jet fuel. 

 

Keywords: Bioremediation. Jet fuel. Aspergillus tamarii. Penicillium griseofulvum. 
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1. INTRODUÇÃO 

O petróleo e seus derivados têm sido amplamente utilizados como fonte de 

combustível e energia. A indústria petrolífera teve impulso na metade do século XIX, 

principalmente com o uso de querosene e gás natural (LI, 2000). O querosene é um dos 

produtos comerciais do petróleo, constituído principalmente por uma mistura de 

hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos. Atualmente tem sido utilizado para 

iluminação e principalmente como combustível de aviação (LONG & AELION,1999). 

Durante a produção, o transporte e o refino do petróleo, são gerados resíduos que 

podem contaminar a água, os solos e o ar (VERDIN et al., 2004). A poluição 

provocada por acidentes envolvendo petróleo e derivados causa sérios danos ao 

ambiente. Os derramamentos superam 5,6 milhões de toneladas de óleo espalhadas no 

ambiente desde a década de 70 (NITSCHKE & PASTORE 2002). 

 Para conter os danos causados pelo derramamento por petroderivados em ambientes 

aquáticos, são utilizadas técnicas de controle, como barreiras de contenção mecânicas, 

barcos com separador de água-óleo e espuma de polietileno, poliuretano e bagacilho. 

No entanto, estas estratégias não removem completamente o poluente, podendo o 

mesmo se acumular em diferentes níveis da cadeia alimentar, prejudicando a fauna, a 

flora e a microbiota local. Os hidrocarbonetos se ligam fortemente a superfícies sólidas, 

inclusive ao sedimento, o que dificulta ainda mais sua remoção (CRAPEZ et al., 2002; 

VAN HAMME et al., 2003). 

 Dentre as tecnologias utilizadas para remediar ambientes poluídos, a 

biorremediação surgiu como a forma mais adequada ao equilíbrio ecológico (SEMPLE 

et al., 2001). Além de eliminar permanentemente os resíduos, a biorremediação pode 

ser realizada in situ e ex situ, podendo estar associada a outras técnicas de tratamento 

(BAKER & HERSON, 1994; SEMPLE et al., 2001). É uma tecnologia limpa e de 

baixo custo que utiliza o potencial fisiológico dos organismos para degradar os 

hidrocarbonetos do petróleo, utilizando-os como fonte de carbono e energia (DESAI & 

BANAT, 1997; RAHMAN et al., 2002; RAHMAN et al., 2003).  

 Os fungos filamentosos são decompositores naturais, degradando polímeros de 

plantas como celulose e macromoléculas como a lignina, além de outros compostos 

orgânicos como restos de vegetais e animais. Eles secretam enzimas extracelulares, o 

que faz com que sejam capazes de sobreviver em ambientes considerados extremos, 
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com valores de pH baixos, pobres em nutrientes e com baixa umidade relativa 

(PEREIRA & LEMOS, 2003). 

 Segundo Pereira & Lemos (2003), os fungos filamentosos Trichoderma e 

Mortierella spp. são os mais comumente encontrados em solos contaminados, enquanto 

que Aspergillus e Penicillium spp. são freqüentemente isolados de ambientes marinhos 

e terrestres impactados. Isto evidencia a capacidade dos fungos filamentosos em 

sobreviver em ambientes considerados adversos. Estes autores citam os gêneros 

Penicillium, Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Phanerochaete e Cunninghamela como os 

mais utilizados em processos de degradação de poluentes.  

 O querosene de aviação, bem como os metabólitos provenientes da 

biotransformação dos seus constituintes, podem causar toxicidade moderada à aguda, 

dependendo da concentração dos hidrocarbonetos aromáticos presentes. Devido a isso, 

é de extrema importância a avaliação dos efeitos dos subprodutos da biorremediação 

frente a organismos vivos (MARANHO, 2006). 

O Complexo Industrial e Portuário de Suape, Pernambuco é um dos mais 

importantes portos do continente sul-americano, localizando-se numa área de grande 

potencial ecológico. A movimentação de derivados do petróleo como o óleo Diesel, 

gasolina e o querosene cria uma situação de risco envolvendo a possibilidade de 

contaminação destas áreas. A ocorrência de possíveis derramamentos causará impacto 

negativo na região ao qual possui além de um ecossistema rico em espécies vegetais e 

animais, atividades econômicas baseadas na pesca e no turismo. Este fato impulsiona e 

justifica os estudos visando medidas de mitigação de impactos ambientais na região. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar o potencial de cinco fungos filamentosos em degradar querosene de 

aviação. 

 

2.2. Objetivos específicos 

· Selecionar pelo menos um fungo filamentoso tolerante aos querosene através de 

ensaio de aclimatação; 

· Determinar através de ensaios de adaptação, as concentrações de querosene que 

as linhagens fúngicas suportam; 

· Avaliar a fitotoxicidade do material residual transformado pelos fungos; 

· Determinar as melhores condições de degradação para o fungo selecionado 

através de bioestímulo, avaliando a biodegradação por cromatografia.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A origem e o uso do petróleo 

O petróleo teve, inicialmente, uma teoria de origem estritamente inorgânica, defendida 

por Dmitri I. Mendeleiev, Marcellin Berthelot e Henri Moissan. Na atualidade, a teoria 

orgânica tem sido mais utilizada, ela postula a participação animal e vegetal na origem e 

conseqüente composição do petróleo (BROOKS, 1948). 

De acordo com a primeira teoria, o petróleo teria se formado a partir de carburetos que, 

por hidrólise, deram origem a hidrocarbonetos com metanos, alcenos e outros, os quais, 

sob pressão, teriam sofrido polimerização (união de moléculas idênticas para formar uma 

nova molécula mais pesada) originando o petróleo (http://www. pgt.com.br). 

Contra essa concepção mais antiga, está a teoria orgânica, segundo a qual a presença no 

petróleo de compostos nitrogenados, clorofilados e hormônios, entre outros, pressupõe a 

participação de matéria orgânica de origem animal e vegetal. Em sua grande maioria os 

pesquisadores contemporâneos tendem a reconhecer como válida apenas a teoria orgânica, 

na qual destacam o papel representado pelos microrganismos, animais e vegetais que, sob a 

ação microbiana, formariam uma pasta orgânica no fundo dos mares. Misturada à argila e à 

areia, essa pasta constituiria os sedimentos marinhos que, cobertos por novas e sucessivas 

camadas de lama e areia, se transformariam em rochas consolidadas, nas quais o gás e o 

petróleo seriam gerados e acumulados (MILANI et al., 2000; CEPETRO/UNICAMP, 

2007). 

Conhecido desde os primórdios da civilização humana, o petróleo foi descrito por 

Heródoto, grande historiador do século V a.C., como produto na construção de cidades; 

enquanto que Nabucodonosor utilizou como material de liga nas construções dos jardins 

suspensos da Babilônia. Os egípcios utilizavam petróleo para embalsamento de mortos 

ilustres e em suas pirâmides seculares, ao passo que os gregos e romanos utilizavam para 

fins bélicos (Serviço de Relações Públicas da Petrobrás, 1975).  

Geralmente, o petróleo aproveitado pelas civilizações antigas era aquele que aflorava à 

superfície do solo. No entanto, a necessidade de busca por água em certas regiões dos 

Estados Unidos levou a descoberta dos primeiros poços de petróleo em 1859 (Secundary 

Energy Infobook, 2007). 
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A partir de 1920, os transportes terrestres, marítimos e aéreos passaram a consumir 

quantidades cada vez maiores do novo combustível, o querosene. Em 1930 a indústria 

petroquímica surgiu, produzindo numerosos equipamentos, objetos, produtos como 

plásticos, adubos, corantes, detergentes, álcool comum, acetona e gás hidrogênio 

(WEINHAGEN, 2006). Dessa forma, a indústria de refino teve grande impulso, garantindo 

o abastecimento de milhares de veículos e o funcionamento dos parques industriais. A 

gasolina passou a ser o principal derivado do petróleo, enquanto ocorria uma ampliação do 

sistema de estradas, exigindo mais asfalto. Em 1938 30% da energia consumida no mundo 

provinham do petróleo e atualmente são utilizados 39% (SHAH, 2004), 

A produção brasileira de petróleo encontra-se em expansão, atingindo em 2006 cerca 

de 629 mil barris de petróleo de acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e 

do Gás Natural-2007 divulgado pela ANP (2007).  Hoje, a exploração petrolífera se 

processa em bases científicas. A geologia utiliza-se de ciências auxiliares, como: estudo da 

formação das rochas no tempo e no espaço de sua origem; estudo dos microrganismos 

fósseis; estudo da composição das rochas e mapeamento aéreo fotográfico, além dos 

métodos geofísicos e geoquímicos. Mais atualmente, estes estudos são facilitados pelo 

emprego da computação eletrônica (SHAH, 2004). 

 

3.1.1 O querosene de aviação 

 Dentre os petroderivados, o querosene destaca-se pela ampla gama de aplicações, 

desde sua descoberta em 1852, por fazendeiros poloneses residentes na Pensilvânia que 

tentaram produzir vodka a partir da destilação de um óleo proveniente de uma exudação 

natural. O produto destilado, não se assemelhava a vodka, no entanto, queimava com 

facilidade. A invenção da lâmpada a querosene em 1854 substituiu a lâmpada a óleo de 

baleia e levou a popularização do querosene (BURGER, 1997).  

O querosene é utilizado como fonte de energia para fogões, combustível em 

calefadores portáteis no Japão e fonte de calor nas falhas de energia, apesar do perigo de 

acúmulo do monóxido de carbono durante a sua queima (SILVA, 2004). Usa-se também o 

querosene para lâmpadas, como solvente de inseticidas e combustíveis para jatos, aviões, 

tratores e foguetes. Os Amish, povo que limita o uso de dispositivos elétricos por razões 

religiosas, utilizam o querosene como fonte de energia (WETMORE, 2000).  Em 1899, foi 
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utilizado em Londres misturado à água para impedir a proliferação de mosquitos 

causadores de malária (RANKIN, 2007).  

Na Segunda Guerra Mundial, o querosene foi utilizado como combustível para aviões 

de combate, por estar mais disponível que a gasolina. A partir de misturas com outras 

substâncias, como o benzeno, diferentes classes de querosene surgiram e puderam ser 

usadas também em aviões comerciais (IRWIN et al., 1999).  

Dentre os tipos de querosene, o empregado na aviação é o mais utilizado no mundo, 

sendo também chamado de jet fuel. É considerado um médio destilado, quanto às 

características de refino, que inclui ainda o querosene iluminante, óleo Diesel e o óleo 

combustível, os quais são constituídos por parafinas, cicloparafinas, aromáticos e oleofinas 

de C9 a C20 (ANP, 2001).  

De acordo com a ANP (2001) o querosene de aviação tem características específicas 

como um ponto de ebulição entre 150-239°C (tabela 01) que está bem acima do ponto de 

ebulição do benzeno, além de uma ampla curva de destilação de 285°C a 300°C. 

 

PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

Aspecto Claro, límpido, isento de água e  
material sólido quando a temperatura ambiente 

Estabilidade Térmica 260°C 
Condutividade Elétrica 50-450 Ps/m 
Ponto de Ebulição 140-320°C 
Ponto de Congelamento  Abaixo de -40°C 
Produtos da Combustão CO, CO2, NOx e SOx 

Densidade 20/4°C 0,760 a 0,820 
Destilação 285-300°C 
Ponto de Fulgor °C/min 40 
Ponto de Fuligem mm min 22 
Viscosidade a 20°C 2,7 cSt máx. 
Viscosidade a -20°C 2,7 cSt máx. 
Corrosividade à Prata 1 
Corrosividade ao Cobre (2hs a 100°C) 1 

 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Rio de Janeiro, 2001. 

Tabela 01. Especificações do querosene de aviação de acordo com a Agência Nacional 
do Petróleo –ANP. 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos   
18 



  

Beens et al., (2001) identificaram, por cromatografia gasosa, 7 diferentes 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) (entre eles alquilnaftalenos, acenaftenos, 

fenantreno e antraceno), além de 60 em nível de traços.  

Por ser conhecido e utilizado mundialmente, o querosene é chamado de diferentes 

formas: coal oil, range oil, kerosene (Estados Unidos), Paraffin oil (Reino Unido e África 

do Sul), Kerosene or kero (Australia), Stove oil (Canadá), Pitch oil (Trinidad e Tobago) e 

rockel (Índia) (WIKIPEDIA, 2007).  

O querosene apresenta odor forte e característico, além de ser altamente inflamável, 

podendo causar sérios problemas à saúde humana e ao ambiente. Em contato com os olhos 

ou a pele, ocasiona irritação moderada a severa, infecções secundárias entre outras. 

Quando inalado, provoca náuseas, dores de cabeça, perda de reflexos, convulsões e 

dependendo do tempo de exposição ou a concentração, pode levar a coma ou morte. 

Quando ingerido, o querosene causa diarréias, distúrbios gastro-intestinais e afeta o 

sistema nervoso, pode causar ainda todos os sintomas da inalação inclusive a morte 

(RITCHIE et al., 2003; YANG et al., 2006). 

Existe ainda a possibilidade de novas aplicações ao uso do querosene, dentre elas nas 

indústrias de combustíveis vêm buscando uma forma de adicionar querosene ao óleo 

Diesel para impedir que congele em épocas frias, havendo redução dos riscos de explosões 

com o emprego desse novo tipo de querosene. 

 

3.2 Contaminação Ambiental 

A poluição gerada por derrames ou vazamentos representa um problema de escala 

mundial devido ao grande impacto causado ao ambiente (GOMES, 2004).  

No Brasil, o primeiro grande derrame registrado ocorreu em 1973, foi um vazamento 

de um navio que carregava petróleo em São Sebastião, São Paulo. Segundo o relatório 

apresentado em 2001 pela Agência Nacional de Águas, cerca de 70% dos rios que fazem 

parte das bacias hidrográficas brasileiras que vão de Sergipe ao Rio Grande do Sul 

apresentaram altos índices de contaminação, principalmente por efluentes urbanos, 

substâncias lixiviadas de grandes lixões e agrotóxicos. Normalmente, uma importante 

parcela do processo de contaminação pode ser atribuída às atividades das refinarias de 

petróleo e seus derivados, mas é no transporte ferroviário que há o maior número de 

acidentes desde 1978 até o ano de 2007  (Tabela 02). 
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ATIVIDADES TOTAL DE ACIDENTES: 7154 

 % 

Armazenamento 2,6 

Descarte 5,1 

Indústria 7,2 

Mancha Órfã 1,7 

Não Identificada 9,4 

Outras 16,7 

Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis 9 

Transporte Ferroviário 1,1 

Transporte Marítimo 4,9 

Transporte por Duto 2,6 

Transporte Rodoviário 39,7 

          Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br. 

 

No Brasil, apesar de poucas informações sobre a magnitude do problema, estima-se 

que existam mais de 20 mil áreas impactadas. Segundo o relatório da comissão mista para 

analisar acidentes na Petrobras/Repar (CREA-PR), no período de 1975 a 2001, 33 

acidentes ocorreram envolvendo derramamento de milhões de litros de petróleo e seus 

derivados, no Brasil, tendo contaminação de solos, rios e mar (ZAMORA et al., 2004). Os 

derramamentos no mundo superam 5,6 milhões de toneladas de óleo espalhados desde a 

década de 70 e todos os anos 600.000 toneladas de combustível são derramadas em 

acidentes ou descargas ilegais, com graves conseqüências econômicas e ambientais. 

  A contaminação ambiental pode ocorrer de diferentes formas durante as etapas de 

produção, transporte e refino dos petroderivados (Figura 01). Além disso, nas operações de 

lavagem dos tanques dos petroleiros, em pleno oceano, são derramadas enormes 

quantidades de combustíveis. Embora, atualmente, tal operação em pleno mar seja 

proibida, a prática ainda persiste dada a dificuldade de fiscalização, por tão extensa a área.  

Tabela 02. Principais formas de contaminação de acordo com a 
CETESB, destacando-se a contaminação com o transporte 
rodoviário. 
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Figura 01. Formas de contaminação por petroderivados no meio ambiente, de acordo com 
a CETESB (http://www.cetesb.sp.gov.br). 

 

3.2.1 Processos de Remediação 

Problemas ligados à poluição ambiental se acentuaram e trouxeram como 

conseqüência a necessidade da conscientização quanto a importância da restrição de 

lançamentos indiscriminados de poluentes nos rios, solos, lagos, oceanos e atmosfera, bem 

como o investimentos no desenvolvimento de tecnologias de remediação (RIZZO et al., 

2006).  

  

3.2.1.1 Processos Abióticos 

A primeira providência tomada para atenuar o efeito ambiental é a remoção 

mecânica e química do material oleoso do ambiente.  

Dentre os métodos químicos, os mais comuns são neutralização, precipitação, 

dispersão, oxidação, aplicação de surfactantes e a extração por solventes (MARIANO, 

2005).  

Os surfactantes de síntese química são os mais utilizados em processos de 

remediação, tendo um mercado mundial de mais de 9,4 bilhões de dólares por ano. A 

maioria dos surfactantes é obtida por síntese química a partir de derivados do petróleo, 

entretanto sua aplicação e utilização podem causar impacto ambiental, uma vez que são 

tóxicos e não são biodegradáveis (DESAI & BANAT, 1997). 
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Como método físico, as barreiras de contenção mecânicas são muito utilizadas, pois 

separam a água do óleo, o que facilita a sua captação por barcos de apoio através de 

bombas recuperadoras de óleo (CRAPEZ et al., 2002).  

A evaporação é um processo abiótico que ocorre naturalmente, independendo da 

aplicação de métodos físicos ou químicos. A fotoxidação ou fotodecomposição consiste em 

outra forma natural de atenuação do poluente, transformando o petróleo em compostos 

menos tóxicos (CLARK, 2003). 

Graças às dificuldades encontradas na remediação abiótica, vem se tentando buscar 

alternativas mais compatíveis com o ambiente visando minimizar o impacto ambiental 

(DESAI e BANAT, 1997). 

 

3.2.1.2 A Biorremediação 

 O termo biorremediação engloba uma série de tecnologias e técnicas distintas para 

o tratamento de solos, águas contaminadas e outros resíduos (RIZZO et al., 2006). Surgiu 

como a forma menos agressiva ao meio ambiente e é um processo biótico, pois utiliza para 

remoção dos poluentes, o potencial fisiológico de organismos que vão degradar 

hidrocarbonetos, utilizando-os como fonte de carbono (DESAI e BANAT, 1997; 

RAHMAN et al., 2002; RAHMAN et al., 2003). 

Podendo ser definida como um processo espontâneo ou controlado, a 

biorremediação age sobre o poluente através da catálise biológica e deste modo, degrada os 

contaminantes ambientais. Existem várias vantagens na aplicação da biorremediação, 

dentre eles a eliminação permanente dos resíduos, É classificada como uma tecnologia 

limpa, compatível com o ambiente, que requer um baixo custo e ainda pode ser utilizada in 

situ, ex situ ou estar associada a outras técnicas de tratamento (SEMPLE et al., 2001). 

A remediação microbiológica acontece pela mineralização e produção de 

metabólitos por bactérias, leveduras e fungos filamentosos, facilitando a degradação dos 

hidrocarbonetos. O processo de biorremediação pode ser otimizado ou prejudicado 

dependendo de vários fatores. 

O processo de biorremediação, por utilizar sistemas biológicos, é influenciado por 

vários fatores, tanto relacionados ao poluente, quanto aos próprios microrganismos (tabela 

03).  
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Tabela 03. Fatores que afetam o processo de biorremediação microbiana em ambiente 
impactado. 
 

Quanto aos Microrganismos Quanto ao Poluente 

Presença de população microbiana no local. Biodisponibilidade fisico-química dos 

poluentes. 

Ativação, mutação e transferência 

horizontal de genes. 

Tipo, composição, concentração e 

toxicidade do poluente no ambiente. 

Interação microbiana no ambiente 

(competição, sucessão e predação, por 

exemplo). 

Solubilidade e miscibilidade em/com a 

água. 

Aumento da população microbiana 

degradadora do poluente 

 

Fontes de carbono alternativas para 

estimulação de cometabolismo. 

 

 

A temperatura está diretamente relacionada com a composição da microbiota, além 

de influenciar nas características físico-químicas dos hidrocarbonetos. A baixas 

temperaturas, a viscosidade do óleo aumenta, a volatilidade de alcanos tóxicos de cadeias 

curtas diminui, sua solubilidade aumenta e há uma redução da atividade enzimática 

acarretando uma redução das taxas de degradação (AUTRY & ELLIS, 1992).  

Em temperaturas elevadas, a taxa de metabolismo aumenta, atingindo valores ideais 

entre 30°C a 40°C. Acima desse valor, ocorre um decréscimo da biodegradação ou a 

interrupção do processo devido ao aumento da toxicidade dos hidrocarbonetos à membrana 

celular e pela desnaturação enzimática (LEAHY & COWELL, 1990). Song et al. (1990), 

realizaram um estudo de degradação microbiana em solos contaminados por querosene de 

aviação, gasolina, bunker e óleo Diesel e concluiu que a 17°C, 27°C e 37°C houve 

degradação dos petroderivados. Estes dados foram confirmados por Del’Arco & França 

(2001),  onde segundo ele, a biorremediação de locais impactados por petróleo é 

favorecida quando a temperatura está entre 20°C e 40°C. 

A umidade afeta diretamente a atividade microbiana, pois a água é um componente 

indispensável à viabilidade de células vivas. Além disso, a umidade auxilia nas trocas 

gasosas e ainda ajuda no transporte de nutrientes. Del’Arco & França (2001), destacaram 

que a umidade entre 23,3% e 25,5% é o ideal em solos ou sedimentos contaminados por 
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hidrocarbonetos. Os fungos são considerados os microrganismos com maior capacidade de 

crescer em ambientes com baixa umidade relativa (ESPOSITO & AZEVEDO, 2004). 

O potencial Hidrogeniônico é um dos fatores que mais influenciam no 

desenvolvimento microbiano. Em condições naturais, os fungos heterótrofos são mais 

tolerantes a condições ácidas (LEAHY & COLWELL, 1990). Em processos de 

biodegradação de hidrocarbonetos, a faixa ótima de pH varia de 5,5 a 8,5 (SOHRABI & 

MOGHAREI, 1999). O pH influencia na solubilidade do contaminante em água e na 

intensidade de sorção deste pelo solo, além de estar relacionado com a composição da 

microbiota (PROVIDENT et al., 1993). 

Vários fatores influenciam na disponibilidade do contaminante, como taxas de 

dissolução do poluente no ambiente, emulsificação do substrato pelo microrganismo e 

ainda a eficiência do suprimento de contaminantes e nutrientes e, consequentemente, o 

crescimento dos microrganismos (TRINDADE, 2002). Os hidrocarbonetos quando 

degradados, solubilizados ou emulsificados tornam-se mais disponíveis à biodegradação, 

esta disponibilidade do poluente está diretamente relacionada ao processo de 

biodegradação. 

O metabolismo dos fungos constitui-se de uma série de reações químicas que, em 

geral, servem para duas funções gerais. A primeira é anabólica onde há troca de nutrientes 

estruturais e funcionais. A segunda é a função catabólica, relacionada com a extração de 

energia química ou de elementos nutritivos de substâncias complexas por fornecer energia 

através de reações anabólicas. Ainda segundo os mesmo autores, o metabolismo dos 

fungos geralmente está dividido em dois tipos principais: metabolismo primário, que 

envolve reações metabólicas necessárias para sustentar o indivíduo; e metabolismo 

secundário que envolve a produção de numerosos compostos que não são essenciais à 

sustentabilidade do fungo (PUTZKE & PUTZKE, 2002). 

A biorremediação pode ser limitada pela inibição do metabolismo fúngico. Isto 

pode ser causado por produtos químicos, toxinas presentes no ambiente ou produzidos 

pelos próprios microrganismos. A presença de contaminantes (poluentes\substratos) em 

níveis tóxicos para a microbiota é bastante citada na literatura (DEL’ARCO & FRANÇA, 

2001; ESPOSITO & AZEVEDO, 2004).  

 

3.3 O potencial dos fungos na remediação de locais impactados 

Em relação ao nível trófico, os fungos são decompositores e desempenham, 

portanto um papel muito importante na manutenção ambiental. Na natureza eles são 
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encontrados envolvidos na biorremediação de uma vasta gama de poluentes (tabela 04). Os 

fungos produzem enzimas intra ou extracelulares, não específicas, e são elas que os tornam 

aptos a utilizar como fonte de carbono e energia uma ampla gama de substratos inclusive 

polímeros complexos (ESPOSITO & AZEVEDO, 2004). 

Muitas das transformações realizadas pelos fungos lignolíticos e não lignolíticos 

inclusive a degradação de poluentes, são realizadas pelo sistema enzimático intracelular 

citocromo P-450 monoxigenase. Os produtos dessas enzimas são solúveis em água e 

menos tóxicos, levando por isso à destoxificação (VAN DEN BRINK et al., 1998).  

O fungo não lignolítico mais estudado quanto à capacidade degradadora de 

macromoléculas é Cunninghamella elegans. Existem muitos estudos que comprovam sua 

versatilidade fisiológica para degradar diferentes poluentes como o petróleo e os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (CERNIGLIA, 1997). Os fungos lignolíticos 

utilizam além do citocromo P-450 monoxigenase, enzimas extracelulares lignolíticas que 

conferem uma maior tolerância aos poluentes em concentrações que seriam tóxicas para 

outros organismos. O fungo lignolítico mais estudado é o Phanerochaete chrysosporium, 

sendo capaz de degradar vários poluentes. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

apresentam propriedades carcinogênicas e mutagênicas, a degradação dos mesmos pode 

resultar ainda em produtos carcinogênicos. Os fungos realizam a detoxificação através de 

um sistema enzimático semelhante ao de compostos lignolíticos e que resulta em epóxidos 

e quinonas que são facilmente eliminados no ambiente, assim como a maioria dos produtos 

resultantes da transformação fúngica (SUTHERLAND, 1992). 

Alguns fungos têm a capacidade de metabolizar hidrocarbonetos do petróleo. Um 

dos primeiros estudos de biorremediação por fungos relatou que os gêneros Aspergillus, 

Cephalosporium, Penicillium e Cuninghamella foram isolados de ambiente estuarino e 

capazes de utilizar exclusivamente petróleo como fonte de carbono e energia 

(CERNIGLIA & PERRY, 1973). Em outros estudos, vários fungos filamentosos e 

leveduras apresentaram capacidade de utilizar petróleo e seus derivados para a produção de 

biomassa.  De solo contaminado, por exemplo, foram isoladas leveduras como Candida 

sp., Torulopsis sp., Rhodotorula sp. e Sporobolomyces sp., e fungos filamentosos 

Beauveria bassiana, Chrysosporium sp., Mortiella sp.; Penicillium spp.; Aspergillus sp. 

(CHAîNEAU et al., 1999). 
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Tabela 04. Fungos envolvidos na recuperação de ambientes contaminados por diferentes 
poluentes. 

Poluentes Principais microrganismos Referências 

 
Metais 

 
Fusarium solani, F. 
oxysporium, Trichoderma 
polysporium,  Scytalidium 
thermophyllum e Penicillium 
miczynski 

 
BARCLAY et al., 1998. 

 
Pesticidas e 
organoclorados 
(Pentaclorofenol – PCP) 

 
Aspergillus niger, Pleurotus 
ostreatus, Trametes versicolor, 
Phanerochaete chrysosporium 

 
DIETRICH et al., 1995; 
BEAUDETTE et al., 1998. 

 
Plásticos (Polietileno e 
poliestireno) 

 
Phanerochaete chrysosporium  

 
BEAUDETTE et al., 1998. 

 
Explosivos (TNT) 

 
Phanerochaete chrysosporium, 
Pleurotus ostreatus, 
Cladosporium resinae e 
Cunninghamella echinulata var. 
elegans. 

 
BAYMAN & RADKAR, 
1997. 

 
Hidrocarbonetos 

 
Aspergillus versicolor, 
Cephalosporium acremonium, 
Penicillium sp., Cunninghamela 
elegans, Candida spp., 
Torulopsis sp., Rhodotorula sp., 
Sporobolomyces sp., Beauveria 
bassiana, chrysosporium sp., 
Mortiella sp., Paecilomyces sp.    

 
CERNIGLIA & PERRY, 
1973; 
 

 
Hidrocarbonetos 
Aromáticos Policíclicos 
(HPAs) 

 
Penicillium janthinellum, 
Aspergillus niger, Candida 
lipolytica, Candida rugosa, 
Rhodotorula munita, R. glutinis, 
Irpex lactus, Trametes 
versicolor, Phanerochaete 
chrysosporium, Torulopsis sp., 
Sporobolomyces sp., Beauveria 
bassiana, Chrysosporium sp., 
Mortiella sp.; Penicillium spp.; 
Aspergillus sp. 

 
SACK et al., 1997; 
CHAîNEAU et al., 1999 
BOONCHAN et al., 2000. 

Fonte: Esposito & Azevedo, 2004. 
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3.3.1 Nutrição e Metabolismo dos Fungos 

 

Na natureza, os fungos podem ocupar diversos nichos ecológicos: parasitas, 

parasitando tecidos vivos; sapróbios, alimentando-se de uma grande diversidade de 

substâncias orgânicas não-vivas e podem ainda estabelecer relações simbiontes como 

líquens e micorrizas (ALEXOPOULOS et al., 1996).  Independente do modo de nutrição, a 

condição de absórtrofos dos fungos permite que eles possam absorver os nutrientes 

necessários para seu crescimento a partir dos substratos disponíveis.  

 Os fungos mostram um requerimento indispensável de determinados elementos 

presentes no meio de cultivo, sem os quais não poderiam crescer; são os elementos 

essenciais. A essencialidade de um elemento pode ser determinada através de dois tipos de 

enfoque: pela presença do elemento na composição elementar química da biomassa do 

fungo ou ainda pela avaliação do crescimento do fungo em um meio de composição 

definida (ESPOSITO & AZEVEDO, 2004). Os meios de cultivo apresentam em sua 

composição elementos importantes para o crescimento dos microrganismos em laboratório. 

Estes meios podem ser classificados em naturais, de composição qualitativa desconhecida, 

como os produtos naturais ou seus derivados de origem animal ou vegetal; ou sintéticos 

onde seus componentes quali e quantitativos são conhecidos e ainda os semi-sintéticos, 

onde seus componentes são derivados de produtos naturais.  

Na composição química dos meios de cultivo, são encontrados macroelementos, 

que são necessários em maiores concentrações no meio, e os microelementos que são 

requeridos na faixa mili ou micromolar (tabela 05). Dentre os macroelementos, os 

presentes na composição elementar da célula fúngica são: carbono, nitrogênio, oxigênio e 

hidrogênio, sendo os elementos mais importantes.  

O carbono tem uma alta porcentagem na composição da biomassa sendo o 

macroelemento mais importante quantitativamente em um meio de cultivo. A glicose é a 

fonte de carbono mais utilizada, pois na natureza é o açúcar mais comum em função de sua 

participação na composição de celulose, amido e outros açucares (PUTZKE & PUTZKE, 

2002). No entanto, os fungos são capazes de utilizar os mais diferentes substratos como 

fonte de carbono, como por exemplo, os hidrocarbonetos do petróleo (BATISTA-FILHO 

et al., 2003).  
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Tabela 05. Fontes e função metabólica dos principais elementos essenciais para os fungos.  
 
 

 
Elementos 

 
Fontes Função Metabólica 

Carbono Compostos orgânicos Principal constituinte do material celular 

Oxigênio O2, H2O, compostos 
orgânicos 

Principal constituinte do material celular 

Hidrogênio H2, H2O, compostos 
orgânicos 

Principal constituinte do material celular 

Nitrogênio NO3
-
, NH4

+, compostos 
orgânicos 

Principal constituinte do material celular 

Enxofre SO2+
4, SO2-

3, enxofre 
orgânico 

Constituinte de aminoácidos e vitaminas 

Fósforo HPO2+
4

 Constituinte de ácidos nucléicos, 
fosfolipídeos e nucleotídeos. 

Potássio K+ Principal íon inorgânico na célula, co-fator 
de algumas enzimas. 

Magnésio Mg2+ Co-fator de numerosas enzimas 

Cálcio Ca2+ Co-fator de muitas enzimas 

Ferro Fe2+, Fe3+, Complexos de 
ferro 

Co-fator enzimático 

Sódio Na+ Envolvido em processos de transporte 

Cloro Cl- Principal ânion inorgânico das células 

Fonte: Esposito & Azevedo, 2004. 

 

O nitrogênio entra principalmente com dois tipos de macromoléculas muito 

importantes: proteínas e ácidos nucléicos. Existem quatro formas principais de assimilação 

do nitrogênio pelos fungos: nitrato, amônio, amônia e nitrogênio (BATISTA-FILHO et al., 

2003). Segundo Wanwright, (1988), a capacidade dos fungos em fixar diretamente 

nitrogênio é nula, estando esta capacidade restrita aos organismos procariontes.  

Ainda que o nitrogênio seja requerido para a síntese de proteínas e outros 

compostos celulares, o carbono é imprescindível como fonte de energia. Um meio ideal 
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deve, portanto, conter 10 vezes mais de carbono que nitrogênio. Uma relação C:N igual ou 

superior a 10 garantirá um alto conteúdo protéico. Em contrapartida, o excesso da relação 

C:N irá provocar o acúmulo de álcool e metabólitos secundários.  

O oxigênio, além de outros compostos gasosos, pode ser obtido da atmosfera por 

absorção e seu catabolismo produz aproximadamente 12 metabólitos comuns, com os 

quais, por anabolismo, os compostos essenciais são sintetizados para a produção de 

biomassa pelo fungo em crescimento (ESPOSITO & AZEVEDO, 2004).  

O hidrogênio, segundo Büyüksönmez et al., (1998), é um dos elementos mais 

importantes para a sobrevivência dos fungos além de facilitar o processo de biodegradação 

microbiana em ambientes contaminados por hidrocarbonetos. 

Outros macroelementos que são utilizados para a sobrevivência da célula fúngica 

são o fósforo e o enxofre. O primeiro pode ser absorvido sob a forma de ânion 

monovalente, a partir de sais inorgânicos ou de fontes orgânicas. O enxofre, por sua vez, é 

absorvido pelos fungos na forma de sulfatos, sulfitos e tiossulfatos (ALEXOPOULOS et 

al., 1996). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Microrganismos utilizados 

 Para realização desta pesquisa foram utilizados os fungos Aspergillus tamarii- 

UFPEDA 870, Penicillium griseofulvum –UFPEDA 880, Penicillium aurantiogriseum 

UFPEDA 884, Curvularia lunata – UFPEDA 885 e Penicillium corilophylum –UFPEDA 

886, foram isolados do sedimento de lagoa impactado por derivados do petróleo,localizado 

na Região Portuária de Suape, Pernambuco, Brasil. Estes fungos estão preservados em óleo 

mineral na Coleção de Culturas do Departamento de Antibióticos (UFPEDA). 

 

4.2 Amostras de querosene de aviação 

 O querosene de aviação utilizado neste trabalho foi cedido pela TRANSPETRO /  

PETROBRAS. 

 

4.3 Avaliação do potencial degradador 

 Pra investigar o potencial de degradação do querosene pelos microrganismos, 

aplicou-se a técnica de Hanson et al., (1993), adaptada para fungos, que utiliza o indicador 

redox 2,6 Diclorofenol-indofenol. Este atua como aceptor de elétrons na oxidação 

biológica, evidenciada pela mudança da coloração do meio de azul para incolor. 

 Foram utilizadas placas de poliestireno (24 poços) e em cada poço foram colocados 

(v/v) 80µL do indicador redox; 200µL de suspensão (107 conídios/mL) e querosene: 50µL 

(2,5%) e 200µL (10%), junto com o meio Bushnell Haas, cuja quantidade também variou: 

1,70mL e 1,50mL, respectivamente. Como controle utilizou-se meio Bushnell Haas 

contendo querosene e o indicador redox, porém na ausência de inóculo. Todas as placas 

foram incubadas a 30ºC durante 120 horas. Este experimento também foi realizado com os 

fungos em consórcio. 

 

4.4 Aclimatação dos fungos a concentrações crescentes de querosene 

    Posteriormente, os fungos foram adaptados às concentrações crescentes de 1% a 30% de 

querosene. Foi preparado um pré-inóculo em frascos de Erlenmeyer (250mL), contendo o 

meio Bushnell Haas líquido, com 0,1% de querosene e 1 mL de suspensão (107 

conídios/mL). Esse material foi mantido à 30ºC e 150 rpm durante 7 dias. Após este 

período, parte do micélio foi transferida para placas de Petri contendo 10mL do meio Agar 

Bushnell Haas com a mesma concentração do combustível e as mesmas condições de  
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cultivo. Este procedimento se repetiu em todas as concentrações de querosene (1% a 30%) 

ou até a inibição do crescimento fúngico. Foi utilizado glicerol (2%) para estimular o 

cometabolismo. Para cada concentração do querosene foram mensuradas a biomassa 

através da medida do peso seco (g/L), o pH do líquido metabólico livre de células e o teste 

de fitotoxicidade. 

 A toxicidade do resíduo foi avaliada, utilizando-se sementes de Brassica oleracea 

var. capitata (repolho roxo) segundo Tiquia et al., (1996). As sementes foram desinfetadas 

e em seguida transferidas para placas de Petri (10 por placa), forradas com papel de filtro 

duplo impregnado com 2 mL do líquido residual. Dois controles foram utilizados, um 

comágua destilada e outro com querosene. As placas foram incubadas à 28 ºC  +  2 durante  

5 dias e após este período, foram calculados o índice de germinação e a porcentagem de 

germinação. O experimento foi realizado em triplicatas. 

 

4.5 Ensaio de Bioestímulação 

 Para a bioestimulação, o fungo que melhor se adaptou, foi selecionado para 

estímulos nutricionais com três composições do meio Bushnell Haas: a primeira sem 

modificações cuja relação Carbono : Nitrogênio foi de 284C:1N (BH1), e as outras com 

modificações na relação Carbono : Nitrogênio de 50:1 (BH2) e de 100:1 (BH3). 

Suspensões de 107 conídios/mL foram transferidas para os meios de cultura e o material foi 

incubado sob agitação a 150 rpm a 30ºC + 2ºC por 30 dias, sendo retirados frascos 

diariamente e analisados quimicamente e quanto ao pH e biomassa. 

 Os percentuais de biodegradação dos constituintes do querosene em cada meio 

utilizado foram quantificados por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massa (CG-MS). Para tal análise foi avaliado o decaimento dos picos de concentração dos 

constituintes do querosene em função do tempo de retenção.  Foi utilizada uma coluna DB- 

5ms, com 0,25mm de diâmetro interno, 30m de comprimento e 0,25 µm de espessura. 

Utilizou-se o hélio como gás de arraste à uma vazão de 39,5cm/sec. 
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5. RESULTADOS  

5.1 Artigo: Degradação de Querosene por Fungos Filamentosos 
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RESUMO 

Este trabalho objetivou avaliar a degradação de querosene de aviação por Aspergillus 

tamarii-UFPEDA870 e Curvularia lunata-UFPEDA885. Utilizou-se o indicador redox 

2,6-diclorofenol indofenol, para avaliar a oxidação biológica do querosene pelos fungos. 

Os microrganismos foram aclimatados a concentrações crescentes de querosene (1%-30% 

v/v) e a fitotoxicidade foi avaliada em sementes de Brassica oleracea-var.capitata. No 

bioestímulo variou-se a relação carbono: nitrogênio (m/m) do meio Bushnell Haas-BH. A. 

tamarii alterou o indicador em 2,5% e 10% de querosene em 14 e 18 horas, 

respectivamente, além de crescer até 30% do petroderivado, enquanto C. lunata tolerou 

apenas 5%. Além disso, o resíduo de A. tamarii revelou alta degradação dos 

hidrocarbonetos alifáticos do querosene em meio BH1-(284C:1N) e causou pouco impacto 

na germinação e crescimento das sementes, até 12%. Para C. lunata, houve apenas 

germinação das sementes. Os resultados obtidos sugerem que A. tamarii apresenta 

potencial biotecnológico para biorremediação de locais poluídos.  

 

Palavras-chave – Aspergillus tamarii, Biodegradação, Curvularia lunata, Querosene de 

Aviação e Fungos Filamentosos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre as tecnologias que visam a remediação de ambientes poluídos por 

petroderivados, a biorremediação surgiu como a forma menos agressiva ao ambiente e mais 

adequada ao equilíbrio ecológico. Esta técnica utiliza o potencial fisiológico de certos 

organismos para degradar os hidrocarbonetos, utilizando-os como fonte de carbono 

(Rahman et al., 2003).  

Os fungos secretam enzimas extracelulares que favorecem sua sobrevivência em 

ambientes considerados desfavoráveis. Segundo Araújo et al., (2002), os gêneros 

Aspergillus, Penicillium, Paecillomyces e Fusarium são promissores na degradação de 

hidrocarbonetos do petróleo.  

A biodegradação pode levar à detoxificação das substâncias tóxicas em dióxido de 

carbono e água, ou resultar em compostos mais ou menos tóxicos que os poluentes 

originais. Devido a isso, é muito importante a avaliação da ecotoxicidade dos poluentes 

ambientais sobre as populações de organismos vivos ou ecossistemas (Andréa & Pettinelli 

JR, 2000).  

A movimentação de derivados do petróleo, bem como a implantação de um 

estaleiro e uma refinaria em regiões como Suape- Pernambuco, cria uma situação de risco 

de poluição nesta área (Koening et al., 2002). Devido a isso, é muito importante que 

existam estudos de medidas de mitigação de impactos ambientais. O presente trabalho teve 

como objetivo avaliar o potencial de fungos filamentosos em degradar querosene, 

selecionando a melhor linhagem para o processo de biorremediação. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os fungos Aspergillus tamari-UFPEDA 870 e Curvularia lunata-UFPEDA 885  

foram isolados do sedimento de lagoa impactada por derivados do petróleo, localizada na 

Região Portuária de Suape, Pernambuco, Brasil. Estes fungos estão preservados em óleo 

mineral na Coleção de Culturas do Departamento de Antibióticos (UFPEDA).  O 

querosene de aviação utilizado foi cedido pela TRANSPETRO. 

Para investigar o potencial de degradação do querosene pelos microrganismos, 

aplicou-se a técnica de Hanson et al., (1993), adaptada para fungos, que utiliza o indicador 

redox 2,6 Diclorofenol-indofenol. Este atua como aceptor de elétrons na oxidação 
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biológica, evidenciada pela mudança da coloração do meio de azul para incolor. foram 

utilizadas placas de poliestireno (24 poços) e em cada poço foram colocados (v/v) 80µL do 

indicador redox; 200 µL de suspensão (107conídios/mL); e querosene: 50µL (2,5%) e 

200µL (10%), junto com meio Bushnell Haas, cuja quantidade também variou: 1,70mL e 

1,50mL, respectivamente. Como controle utilizou-se meio Bushnell Haas contendo o 

querosene e o indicador redox, porém na ausência de inóculo. Todas as placas foram 

incubadas a 30°C durante 120 horas. Este experimento também foi realizado com os 

fungos em consórcio. 

Posteriormente, os fungos foram adaptados às concentrações de 1% a 30% de 

querosene. Foi preparado um pré-inóculo em frascos de Erlenmeyer (250mL), contendo o 

meio Bushnell Haas líquido, com 0,1% de querosene e 1 mL de suspensão 

(107conídios/mL). Esse material foi mantido à 30°C e 150 rpm durante 7 dias. Após este 

período, parte do micélio foi transferida para placas de Petri contendo 10 mL do meio Agar 

Bushnell Haas com a mesma concentração do combustível e as mesmas condições de 

cultivo. Este procedimento se repetiu em todas as concentrações de querosene (1% a 30%) 

ou até a inibição do crescimento fúngico.  Foi utilizado glicerol (2%) para estimular o 

cometabolismo. Para cada concentração do querosene foram mensuradas a biomassa 

através da medida do peso seco (g/L), o pH do líquido metabólico livre de células e o teste 

de fitotoxicidade.  

A toxicidade do resíduo foi avaliada, utilizando-se sementes de Brassica oleracea 

var. capitata (repolho roxo)  segundo Tiquia et al., (1996). As sementes foram desinfetadas 

e em seguida transferidas para placas de Petri (10 por placa), forradas com papel de filtro 

duplo impregnado com 2 mL do meio líquido residual. Dois controles foram utilizados, um 

com água destilada e outro com o querosene. As placas foram incubadas à 28°C + 2°C 

durante 5 dias e após este período, foram calculados o índice de germinação e a 

porcentagem de germinação. O experimento foi realizado em triplicatas. 

Para a bioestimulação, o fungo que melhor se adaptou, foi selecionado para 

estímulos nutricionais com três composições do meio Bushnell Haas: a primeira sem 

modificações cuja relação carbono:nitrogênio foi de 284C:1N (BH1), e as outras com 

modificações na relação Carbono: Nitrogênio de 50:1 (BH2) e de 100:1 (BH3).  

Suspensões de 107 conídios/mL foram transferidas para os meios de cultura e o material foi 

incubado sob agitação a 150 rpm a 30ºC+ 2°C por 30 dias, sendo retirados frascos 

diariamente e analisados quimicamente e quanto ao pH e biomassa. 
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Os percentuais de biodegradação dos constituintes do querosene em cada meio 

utilizado foram quantificados por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massa (CG-MS). Para tal análise foi avaliado o decaimento dos picos de concentração dos 

constituintes do querosene em função do tempo de retenção.  Foi utilizada uma coluna DB-

5ms, com 0,25mm de diâmetro interno, 30 m de comprimento e 0,25µm de espessura. 

Utilizou-se o hélio como gás de arraste à uma vazão de 39,5 cm/sec. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A oxidação biológica do indicador redox 2,6 Diclorofenol-indofenol, ocorreu em 

tempos diferentes para cada linhagem isolada, evidenciada através da descoloração do 

meio de cultivo contendo o indicador redox (Figura 01). A linhagem A. tamarii destacou-

se por apresentar menores tempos de oxidação biológica, ocorrendo a mudança do 

indicador após 14 horas (2,5%) e 18 horas (10%).  Já para C. lunata, a mudança ocorreu 

após 39 e 72 horas nas duas concentrações de 2,5% e 10% de querosene, respectivamente. 

Em ambos os casos a velocidade de mudança do indicador foi menor nas concentrações 

mais baixas do querosene, indicando que a oxidação biológica ocorre mais rapidamente, 

por estes fungos, na concentração de 2,5%, principalmente para C. lunata. Para A. tamarii, 

a diferença no tempo de mudança do indicador foi de aproximadamente 4 horas, o que 

indica a potencialidade do microrganismo em concentrações mais elevadas do 

petroderivado em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Tempo de mudança do indicador redox 
(DCPIP) por A.T. = Aspergillus tamarii e C.L. = 
Curvularia lunata isolados e em consórcio, com duas 
concentrações do querosene (2,5% e 10%). 
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Quando utilizado o consórcio entre os fungos, o tempo de descoloração (14 horas) 

foi o mesmo que o observado para A. tamarii quando isolado em 2,5% de querosene, 

enquanto que para 10% houve um aumento de 2 horas no tempo de mudança do indicador 

(20 horas). Isto sugere que o A. tamarii em consórcio ou não, permaneceu com o potencial 

para o processo de oxidação biológica nas condições utilizadas. Segundo Ghazali et al., 

(2004), é muito importante avaliar a interação microbiana em processos de biodegradação. 

Nos ensaios de adaptação, Curvularia lunata não suportou concentrações superiores a 5%, 

enquanto que o A. tamarii sobreviveu até 30% de querosene.  

A presença do glicerol (2%) estimulou o crescimento micelial, enquanto que sem o 

mesmo não ocorreu crescimento. Isto sugere que o glicerol, adicionado estimulou o 

cometabolismo e o petroderivado foi metabolizado como substrato secundário. Alguns 

compostos recalcitrantes são degradados somente na presença de mais de uma fonte de 

carbono. O cometabolismo geralmente ocorre com substâncias similares em estrutura a 

substratos naturais, porém são degradadas ou sofrem transformações sem necessitarem de 

grandes quantidades de carbono e energia (Melo, 2004).  

A linhagem A. tamarii, apresentou elevadas quantificações de biomassa: 32g/L e 

27,4g/L quando exposto a 5%  e 11% de querosene, respectivamente, enquanto que C. 

lunata apresentou valores reduzidos nas condições a que foi exposta (1%, 3% e 5%), não 

superando 4g/L. Segundo Corseuil (1994) é importante verificar a presença de biomassa 

suficiente quando em contato com os contaminantes, pois baixas populações de 

microrganismos contaminantes-específicos podem resultar em significantes períodos de 

retardo antes do início de uma biodegradação mensurável. 

Os valores de pH observados se mantiveram levemente ácido em todas as 

concentrações testadas para os dois fungos.  Para A. tamarii, os valores se mantiveram na 

faixa entre 6,0 e 6,5. Enquanto que para C. lunata, o pH se situou entre 6,4 e 6,6. Segundo 

Gadd (2001), a acidez do meio em processo de biodegradação é indicativa da produção de 

ácidos intermediários como o ácido oxálico. Segundo Leahy & Colwell (1990) os valores 

de pH mais favoráveis à ação de microrganismos degradadores de petróleo e derivados está 

na faixa entre 6,0 e 8,0; no entanto, sabe-se que os fungos filamentosos podem crescer em 

valores de pH ácidos.  

O resíduo de A. tamarii causou pouco impacto às sementes até a concentração de 

12 %, tendo-se 100 % de porcentagem de germinação e 62,6 % de crescimento da raiz e de 

índice de germinação.         A partir de 12% de querosene, as sementes apenas germinaram,  
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indicando que apesar de produzir biomassa nas concentrações mais elevadas, o fungo não 

foi capaz de transformar o querosene em subprodutos compatíveis com as sementes 

testadas. A linhagem C. lunata apresentou 53% de porcentagem de germinação e 21,4% de 

crescimento da raiz. Estes valores indicam que os subprodutos do querosene foram tóxicos 

às sementes. A inibição da germinação de sementes e a redução do crescimento vegetal são 

indicadores da toxicidade dos hidrocarbonetos (Rivera-Cruz & Trijillo-Narcía, 2004).  

Diante dos resultados obtidos no ensaio primário de degradação e nos testes de 

fitotoxicidade, a linhagem A. tamarii foi selecionada para o ensaio subseqüente de 

bioestimulação. Em todas as três composições de meio, os perfis do pH foram semelhantes, 

decrescendo no 3º dia, o que indica a produção de ácidos orgânicos como produtos 

intermediários de biodegradação de hidrocarbonetos e a partir do 5º dia o pH acende e se 

mantém na faixa entre 6,5 e 7,5 até o final do ensaio.  

Com relação aos valores de biomassa o meio de Büshnell Haas 1 favoreceu o 

desenvolvimento do fungo, alcançando-se valores de biomassa superiores a 10g/L após 7 

dias de ensaio. A relação C:N está diretamente relacionada com o desenvolvimento dos 

microrganismos que pode ser quantificado em termos de biomassa (Baker & Herson, 

1994).  

Quanto à análise química do querosene biodegradado pelo fungo, foram 

identificados, com maior precisão na análise cromatográfica, sete picos referentes aos 

hidrocarbonetos alifáticos: nonano, decano, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano e 

pentadecano (figura 02).  Xia et al., (2006) relataram que a estimulação do crescimento 

microbiano através da adição de nitrogênio favorece a biodegradação de hidrocarbonetos.  

O meio Büshnell Haas 1 foi o que apresentou maior percentagem de degradação 

após 30 dias de ensaio para todos os constituintes analisados.  De acordo com Levin et al., 

2003, o maior percentual de degradação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, dentre 

outros, ocorre durante a fase estacionária de crescimento do fungo 

 Nos meios de Büshnell Haas 2 e 3, ocorreu a degradação apenas dos constituintes 

menos recalcitrantes, no entanto, é muito importante que os microrganismos sejam capazes 

de degradar os compostos mais recalcitrantes. Os subprodutos residuais da degradação 

podem ser mais tóxicos que o produto original e causar graves danos ao ambiente (Solano-

Serena et al., 2000). Dessa forma, a maior parte dos subprodutos deve ser degradada pelo 

microrganismo, resultando no processo de mineralização ou em subprodutos inócuos ou 

menos tóxicos. 
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CONCLUSÕES 

Diante do que foi exposto é possível inferir que Aspergillus tamarii (UFPEDA 870) 

é promissor para processos de biodegradação de querosene de aviação e os resíduos 

gerados durante a biorremediação de até 12% deste petroderivado não ofereceram 

toxicidade à sementes de Brassica oleracea var. capitata (repolho roxo).  
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RESUMO 
O uso crescente de petróleo e seus derivados como fonte de energia têm causado 

grandes riscos de contaminação ambiental. Fungos filamentosos, por serem eficientes 

decompositores, são candidatos promissores na biorremediação de ambientes impactados. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial em degradar querosene por 3 

espécies de Penicillium spp. Os fungos Penicillium aurantiogriseum, P. griseofulvum e P. 

corilophyllum foram isolados de local impactado por petroderivados em Suape-

Pernambuco, Brasil. Inicialmente, o potencial em degradar querosene foi avaliado segunda 

a metodologia de Hanson et al., 1993. Em seguida, foi realizado ensaio de aclimatação, pra 

selecionar um fungo, com concentrações crescentes de querosene (1% a 30%), onde foram 

avaliados o pH, a biomassa (g/L) e foi feito testes de fitotoxicidade em sementes de 

repolho. Por fim, foi realizado ensaio de bioestímulo utilizando 3 meios diferentes (BH1, 

BH2 e BH3) que variaram na relação carbono:nitrogênio. A linhagem Penicillium 

griseofulvum UFEDA 880, destacou-se por apresentar maior potencial em degradar 

querosene, além do efeito sinérgico para com as demais linhagens testadas, quando em 

consórcio. Além disso, o mesmo fungo destacou-se quanto à capacidade de suportar 

concentrações de até 30% de querosene, o que não ocorreu nos demais. P. griseofulvum, 

foi selecionado para ensaios subseqüentes que comprovaram a capacidade em degradar o 

querosene quando em meio de cultura, além de exercer um efeito menos tóxico às 

sementes vegetais. Este microrganismo é considerado promissor em processos de 

biorremediação.  

Palavras-chave – Biodegradação, fungos filamentosos, Penicillium aurantiogriseum, 

Penicillim corilophyllum, Penicillium griseofulvum e querosene de aviação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O petróleo é conhecido desde o início da civilização humana. No entanto, somente a 

partir do século XIX foi dado início à exploração que ocorre até hoje e segundo a ANP 

(2001). Os derivados do petróleo têm grande utilização como fonte de energia e 

combustível. Dentre eles destaca-se o querosene de aviação, por ser o terceiro 

petroderivado mais utilizado no Brasil e o combustível mais utilizado no mundo (ANP, 

2001). Ele é constituído por hidrocarbonetos alifáticos, anfitênicos e aromáticos 

(KANIKKANNAN et al., 2001 e Bernabei et al., 2003).  

Durante as etapas de produção, transporte e refino derrames acidentais de petróleo e 

seus derivados podem ocorrer provocando prejuízos ao meio ambiente  (NITSCHKE & 

PASTORE 2002 ).  O querosene, como outros petroderivados, é um composto altamente 

inflamável e tóxico, podendo seu derramamento causar sérios problemas à saúde      

humana e ao ambiente. Devido a este fator, buscas continuas têm sido realizadas, na 

tentativa de se desenvolver métodos e técnicas que visem remediar o impacto ambiental 

causado por acidentes envolvendo petróleo e derivados.  

A biodegradação ou biotransformação de compostos orgânicos contaminantes é uma   

das principais medidas de recuperação de ecossistemas e requer a interação de muitos   

grupos de organismos diferentes que trabalhem juntos ou seqüencialmente na degradação 

dos compostos (KATAOKA, 2001).  

Os fungos vêm se destacando em processos de biorremediação, por serem  

decompositores naturais, além de degradadores de polímeros como a celulose e 

macromoléculas como a lignina. Dentre outras funções, secretam enzimas extracelulares    

que os tornam organismos capazes de sobreviver em ambientes considerados extremos 

(PEREIRA & LEMOS, 2003).  
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Processos de biorremediação podem levar à transformação do petróleo e seus      

derivados em subtâncias não tóxicas como monóxido de carbono e água, ou em compostos 

mais ou menos tóxicos que os originais (JACQUES, 2007). Devido a isso, torna-se  

pertinente o estudo do impacto ambiental sobre populações de organismos vivos    

(ANDRÉA & PETRINELLI JR., 2000).  

O Terminal Industrial e Portuário de Suape-PE é um dos portos mais importantes do 

continente Sul-Americano. Localiza-se numa posição estratégica, pois está no centro da 

região nordeste, e no meio de correntes marinhas de grande importância comercial.  A área 

em volta do Porto tem ecossistemas ricos em espécies vegetais e animais, com grande 

importância ecológica e turística para a região (KOENING et al., 2002). A ocorrência de 

possíveis acidentes ambientais causados por derrame de petroderivados causaria um    

impacto negativo na região, sendo desta forma, de extrema importância estudos que    

venham a mitigar possíveis acidentes. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial degradador de querosene por 

Penicillium spp. isoladas de local impactado por derivados do petróleo localizado no 

Complexo Industrial e Portuário de Suape-PE. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Fungos Filamentosos 

Os fungos Penicillium griseofulvum UFPEDA 880, Penicillium aurantiogriseum 

UFPEDA 884 e Penicillium corilophyllum UFPEDA 886 foram isoladas da lagoa da  

Barra, uma área impactada do Complexo Industrial e Portuário de Suape – PE. Estes 

microrganimos se encontram preservados, em óleo mineral, na Coleção de Culturas do 

Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPEDA).  
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2.2 Ensaio Primário de Degradação 

Para selecionar os microrganismos degradadores foi utilizada a técnica adaptada de 

Hanson et al., (1993).  

Foram utilizadas placas multipoços com 24 poços, contendo corante DCPIP     

(37,5%), adicionando-se suspensão contendo 107conídios/mL (10%) e duas    

concentrações de querosene 2,5% e 10% no meio mineral Büshnell Haas - BH cuja 

porcentagem variou de acordo com a quantidade do querosene 50% e 42,5% 

respectivamente. Dois controle foram utilizados, sendo um biótico e um abiótico que 

diferenciaram entre si na presença de glicose como fonte de carbono, no controle biótico   

e na ausência de inóculo no controle abiótico. 

O material foi incubado em estufa a 30°C onde a degradação do querosene foi 

observada diariamente através da viragem do corante DCPIP no meio de cultivo por 120 

horas. O mesmo ensaio foi realizado em consórcio fúngico, tendo-se como inóculo 

combinações de dois fungos diferentes em cada poço.  

 

2.3 Aclimatação ao querosene 

Neste ensaio, os fungos foram aclimatados em concentrações de 1 a 30% de  

querosene. Inicialmente foi realizado um pré-inóculo em frascos de Erlenmeyer    

(250mL), com BH líquido, 1 mL de suspensão de 107conídios/mL e 0,1% de querosene.  

Os frascos foram mantidos sob agitação (150 rpm) à 30°C por 7 dias. Após o período de 

incubação, os fungos crescidos foram transferidas para placas de Petri contendo 10 mL    

de BH sólido e querosene na mesma concentração, sendo mantidos a 30°C por 7 dias. 

Após o crescimento dos microrganismos em meio sólido, os esporos foram removidos,      

e o procedimento se repetiu com o aumento sucessivo das concentrações até 30%. 

Adicionou-se glicerol a 2% em cada concentração para estimular o cometabolismo. 
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Ao final de cada concentração do querosene, a biomassa (g/L), o pH e a fitotoxicidade 

do querosene biodegradado.  

A toxicidade do resíduo biodegradado foi analisada frente a sementes de repolho    

roxo (Brassica oleracea var. capitata) de acordo com Tiquia e coaboradores (1996). As 

sementes foram desinfetadas em três etapas: primeiramente lavadas com água destilada, 

depois com hipoclorito de sódio a 1% e com água destilada novamente. Em seguida, as 

sementes (10 unidades) foram transferidas em placas de Petri previamente forradas com 

papel de filtro duplo embebido em 2 mL do resíduo biodegradado, este procedimento      

foi realizado em triplicatas. As placas foram incubadas (+ 28°C) por 5 dias. Foram 

utilizados dois controles, um com água destilada e outro com querosene. Após o período   

de incubação, foram calculados o índice de germinação e a porcentagem de germinação. 

 

2.4 Bioestímulo 

A espécie de Penicillium spp. selecionada foi a que melhor se adaptou ao        

querosene, levando em  consideração  à degradação e à toxicidade frente às sementes. 

Foram retiradas alíquotas do fungo selecionado, sendo transferidas para o meio      

Büshnell haas (BH1) e outras duas composições modificadas na relação Carbono: 

Nitrogênio em 50:1 (BH2) e 100:1 (BH3) do mesmo meio. 

Os percentuais de biodegradação dos constituintes do querosene em cada meio 

utilizado foram quantificados por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massa (CG-MS). O decaimento dos picos de concentração dos constituintes do     

querosene em função do tempo de retenção foi avaliado. Para este fim, foi utilizada uma 

coluna DB-5ms, com 0,25mm de diâmetro, 30m de comprimento e 0,25µm de      

espessura. E hélio como gás de arraste à uma vazão de 36,5 cm/seg.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Ensaio Primário de Degradação 

Todos os Penicillium spp. testados promoveram a oxidação biológica evidenciada 

através da viragem do indicador e relacionada com a degradação do querosene. Nas duas 

concentrações a que foram submetidos houve degradação, ocorrendo em tempos diferentes 

para cada linhagem (Figura 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linhagem Penicillium destacou-se das demais na degradação de querosene a 2,5% 

após 14 horas e a 10% após 45 horas de ensaio.  Hanson et al., (1993) e Gomes (2004) 

observaram viragem do indicador entre 12 a 24 horas e 15 a 240 horas respectivamente, em 

ensaios de degradação de petroderivados por bactérias. 

No ensaio de consórcio observou-se também a viragem do indicador nas duas 

concentrações de querosene testadas (Figura 01). Houve uma redução no tempo de 

viragem do corante quando a cultura P. griseofulvum esteve presente, ocorrendo após 14 

horas quando em 2,5% de querosene e 65 horas em 10 %. No consórcio entre P. 

aurantiogriseum e P. corilophyllum a degradação ocorreu somente após 40 e 85 horas 

Figura 01. Viragem do Indicador DCPIP com querosene por linhagens de Penicllium spp. 
isoladas e em consórcio, sendo P.g. – Penicillium ilophyllum griseofulvum, P.a.-P. 
aurantiogriseum e P.c.-P. corilophyllum. 
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respectivamente para 2.5% e 10%. Com base nestes resultados é possível afirmar que P. 

griseofulvum exerce um efeito sinérgico para com as demais culturas otimizando o 

potencial degradador das mesmas.  

Segundo Rambeloarisoa et al. (1984) cada membro de uma comunidade microbiana 

tem um papel significativo e podem depender da presença de outras estirpes para 

sobrevivência em ambientes cuja fonte de carbono são moléculas complexas. 

 

3.2 Aclimatação ao querosene  

Quando na presença exclusiva do querosene como fonte de carbono, observou-se que 

não houve um bom desenvolvimento dos fungos, através da não produção de        

biomassa, sendo adicionado o glicerol (2%) como estimulante ao cometabolismo,     

ocorreu uma boa produção de biomassa. Nestas condições, o petroderivado pôde ser 

metabolizado ou degradado como substrato secundário. Alguns compostos são 

metabolizados somente na presença de outra fonte de carbono. As substâncias que     

sofrem cometabolismo geralmente são similares em estrutura a substratos naturais,     

porém são degradadas ou sofrem alterações sem necessitarem de grandes quantidades      

de energia (MELO, 2004).  

Os valores de biomassa obtidos encontram-se detalhados na figura 02. Houve    

destaque para o fungo P. aurantiogriseum produtor de 50g/L de biomassa em 1%             

de querosene e P. griseofulvum que produziu 42g/L de biomassa em 9%. 
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Figura 02. Valores de biomassa obtidos durante o ensaio de aclimatação com as linhagens de 
Penicillium spp. 
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Os valores de pH observados indicam que de um modo geral o pH manteve-se ácido. 

Para P. griseofulvum e P. corilophyllum, os valores estiveram abaixo de 6 em todas as 

concentrações.  Para P. aurantiogriseum o pH manteve-se ácido com exceção das 

concentrações de 9% e 11% que permaneceu neutro a levemente ácido (Figura 03).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dados estão de acordo com FRANKENBERGER JR., 1992, o qual verificou que 

a acidez presente no processo de biodegradação é decorrente da produção de ácidos 

orgânicos. Os resultados indicam ainda que nas concentrações de 3%, 5%, 7% e 9% houve 

uma maior acidificação do meio pelos fungos. Isto leva a inferir que houve uma maior 

produção de sais orgânicos pelas espécies de Penicillium que nas demais concentrações.  

Leahy & Colwell (1990) afirmaram que os valores de pH mais favoráveis a ação de 

microrganismos degradadores de petróleo e derivados está entre 6.0 e 8.0, no entanto, 

sabe-se que fungos filamentosos podem crescer em valores mais ácidos.  

Os testes de fitotoxicidade revelaram que o resíduo de querosene degradado pelos 

fungos exerceu diferentes efeitos frente às sementes de repolho roxo.  
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Figura 03. Valores de pH obtidos durante o ensaio de 
aclimatação com as linhagens de Penicillium spp. 
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O índice de germinação das sementes, bem como a porcentagem de germinação foram 

maiores quando regadas pelo querosene degradado por P. griseofulvum (UFPEDA 880). 

Isto revela que este microrganismo sintetizou o querosene em subprodutos de baixa 

toxicidade para as sementes (Figura 04). A linhagem Penicillium corilophyllum (UFPEDA 

886), entretanto apresentou valores baixos para o índice e porcentagem de germinação, 

indicando que este microrganismo degradou de forma parcial o querosene, formando 

subprodutos tóxicos para as sementes. A inibição da germinação das sementes e a redução 

do crescimento vegetal são indicadores de toxicidade dos hidrocarbonetos 

(HERNANDEZ-VALENCIA & MAGGER, 2003; RIVERA-CRUZ & TRIJILLO-

NARCÍA, 2004). Segundo Maranho (2006), espécies vegetais expostas a poluição por 

petroderivados apresentam alterações estruturais e funcionais.  

 

3.3 Bioestímulo 

O fungo selecionado como melhor degradador do querosene foi o Penicillium 

griseofulvum (UFPEDA 880). No ensaio de bioestímulo realizado para este fungo o pH 

permaneceu entre neutro e ácido para as relações de C:N utilizadas enquanto que no meio 

BH normal houve a partir do 17º dia de cultivo um aumento nos valores de pH tornando-se 

de neutro a alcalino (Figura 04).  

A relação carbono e nitrogênio é essencial para o processo de biodegradação, pois 

ambos estão intimamente relacionados ao metabolismo dos fungos. Estudos realizados 

com estes microrganismos mostraram que para 100 unidades de carbono degradado são 

necessárias, em média, de 3 a 4 unidades de nitrogênio (PUTZKE et al, 2002). 
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Os índices de biomassa observados indicam que o meio BH normal favoreceu o 

desenvolvimento do fungo em questão, atingindo-se valores de biomassa de até 10g/L 

(Figura 05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biodegradação pode ser otimizada em até 59% (+ 3) quando no ensaio de 

bioestímulo se verifica qual a melhor condição de degradação (LÓPEZ e colaboradores 

2006). Vários autores citam ainda a importância do estímulo ao crescimento microbiano 

Figura 04. pH obtido durante ensaio de bioestímulo em meio BH 
normal e modificado na relação carbono nitrogênio de 100:1 e 50:1. 

Figura 05. Biomassa obtida durante ensaio de bioestímulo em 
meio BH normal e modificado na relação carbono nitrogênio de 
100:1 e 50:1. 
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através da adição de nitrogênio, estando esta relacionada com um aumento da degradação 

de hidrocarbonetos (BRADDOCK E colaboradores, 1997; XIA e colaboradores, 2006). 

Quanto à biodegradabilidade de cada composto que constitui o querosene foram 

identificados, no ensaio cromatográfico, sete picos de degradação de n-alcanos: nonano, 

decano, undecano, dodecano, tridecano, tetradecano e pentadecano. Yakimov et al.,   

(1999) relataram que a bactéria: Rhodococcus fascians foi capaz de sobreviver em 

ambiente tendo como fonte de carbono apenas n-alcanos. O meio BH modificado na 

relação C:N de 100:1 foi o que apresentou degradação de todos os subprodutos do 

querosene nos três tempos testados havendo degradação dos 7 picos que apareceram na 

amostra após o 30º dia de experimento o que leva a inferir que o tempo de degradação 

influencia na otimização do processo (Figura 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas demais relações de C:N ocorreu a degradação  principalmente dos compostos  

mais leves. No entanto, é muito importante que um microrganismo degradador seja     

Figura 06. Degradação dos hidrocarbonetos constituintes do querosene em 
meio BH normal e modificado na relação carbono nitrogênio em 100:1 e 50:1. 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos  50 



  

capaz de sintetizar os compostos mais recalcitrantes. Segundo Spies et al.(1996) os efeitos 

tóxicos crônicos no ambiente são causados pelas moléculas de alto peso molecular. 

CONCLUSÕES 

Diante do que foi exposto é possível inferir que Aspergillus tamarii (UFPEDA 870) 

é promissor para processos de biodegradação de querosene de aviação e os resíduos 

gerados durante a biorremediação de até 12% deste petroderivado não ofereceram 

toxicidade à sementes de Brassica oleracea var. capitata (repolho roxo).  
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6. CONCLUSÕES 

· Curvularia lunata (UFPEDA 885) não foi capaz de sobreviver em concentrações 

superiores a 5% de querosene; 

· Curvularia lunata (UFPEDA 885), Penicillium aurantiogriseum (UFPEDA 884)    

e Penicillium corilophylum (UFPEDA 886) não foram promissores na degradação 

de querosene de aviação; 

· Aspergillus tamarii (UFPEDA 870) e Penicillium girseofulvum (UFPEDA 880)  

são capazes de produzir biomassa quando expostos até 30% de querosene; 

· Os resíduos obtidos a partir da degradação do querosene por Aspergillus tamarii  

(UFPEDA 870) e Penicillium griseofulvum (UFPEDA 880) são menos tóxicos às 

sementes de Brassica oleracea var. capitata; 

· O meio de cultura Bushnell Haas 284C:1N é considerado mais promissor na 

biodegradação do querosene por Aspergillus tamarii (UFPEDA 870); 

· O meio de cultura Bushnell Haas 100C:1N é considerado mais promissor na 

biodegradação do querosene por Penicillium griseofulvum (UFPEDA 880); 

· Os fungos Aspergillus tamarii e Penicillium griseofulvum são promissores em 

processos de biodegradação de querosene de aviação. 

 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos   
54 



  

7. REFERÊNCIAS  

 

ALEXOPOULOS, C.J.; MIMS, C.W.; BLACKWEL, M.;. Introductory mycology. 4 ed., p. 
26-60. J.Wiley &sons, New york, 1996. 

ANP, Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e do Gás Natural 2001, Agência Nacional 
do Petróleo, Rio de Janeiro, 2001. 

ANP, Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo e Gás Natural, 2007. Agência Nacional do 
Petróleo, Rio de Janeiro, 2007; http://www.anp.gov.br/conheca/anuario_2007.asp#secao_2 
S Acessado em 09/02/2008 às 20:00hs. 

AUTRY, A.R. & ELLIS, G.M. Bioremediation: An effective remedial alternative for 
petroleum hydrocarbon-contaminated soil. Environmental Progress, 11(4): 318-323, 1992. 

BAKER, K.H.; HERSON, D.S. Bioremediation. McGraw-Hill, Inc., New York, 374p. 
1994. 

BARCLAY, M.;HART, A.; KNOWLES, C.J.; MEEUSSEN, J.C.L.; TETT, V.A.. 
Biodegradation of metal cyanides by mixed and pure cultures of fungi. Enz. Microb. 
Technol., 22: 223-231; 1998. 
 
BAYMAN, P.; RADKAR, G.V.Transformation and tolerance of TNT (2,4,6-trinitroluene) 
by fungi. Inter. Biodet. & Biodeg., 39:45-53, 1997. 
 
BATISTA-FILHO, A., ALMEIDA, J.E.M., FRANKLIN, C., LEITE, L.G., ALVES, 
L.F.A.; Efeito de diferentes fontes de carbono e nitrogênio na produção de sporothrix 
insectorum em fermentação líquida aeróbica. Arq. Inst. Biol., 70(4):491-496, 2003. 
 
BEAUDETE, L.A.; DAVIES, S.; FEDORAK, P.M.; WARD, O.P.; PICKARD, M. A.; 
Comparison of gas chromatography and mineralization experiments for measuring loss of 
selected polychlorinated biphenyl congeners in cultures of white rot fungi. Apply Environ. 
Microbiol., 62: 2554:2559; 1998. 

BEENS, J.; BLOMBERG, J.; SCHOENMAKERS, P.J.; Proper Tuning of Comprehensive 
Two-Dimensional Gas Chromatography (GC×GC) to Optimize the Separation of Complex 
Oil Fractions. Journal of Resolution Chromatography, 23(3): 182-188, 2001. 

BOONCHAN, S.; BRITZ, M.L.; STANLEY, G.A. Degradation and mineralization of 
hight-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons br defined fungal bactgerium 
cocultures. Appl. Environ. Mcrobiol., 66: 1007-1019; 2000. 

BROOKS, B.T.; the origin of petroleum in the light of recent research. The ohio journal of 
science, V. 48, N.4, 129-145, 1948. 
 
BURGER J, Oil Spills. Rutgers University Press: New Brunswick, New Jersey, 1997. 
 
 
 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos   
55 



  

BÜYÜKSÖNMEZ, F., HESS, T.F., CRAWFORD, R.L., WATTS, R.J. Toxic effects of 
modified fenton reagents on Xanthobacter flavus FB71. Applied and Environmental 
Microbiology. Vol. 64 (10). p 3759 – 3764, 1998. 

CERNIGLIA, C.E. Fungal metabolism of polycyclic aromatic hydrocarbons: past, present 
and future applications in bioremediation. J. of Ind. Microbiol., 19: 324-333, 1997. 

CERNIGLIA, C.E. & PERRY, J.J. Crude oil degradation by microorganisms isolated from 
the marine environment. Zeits. Allgem. Microbiol., 13:299-306, 1973. 

CHAÎNEAU, C.H.; MOREL, J.; DUPONT, J.; BURY, E.; OUDOT, J. Comparison of the 
fuel oil biodegradation potential of hydrocarbon-assimilating microorganisms isolated 
from a temperature agricultural soil. The science of the total environment, 227: 237-247, 
1999. 

CLARK, R.B.; Marine pollution.Oxford, New York, 237p. , 2003. 

CRAPEZ, M.A.C.; BORGES, A.L.N.; BISPO, M.G.S.; PEREIRA, D.C. 
Biorremediação:tratamento para derrames de petróleo. Ciência hoje, 30:32-37,2002. 

DEL’ARCO, J.P. & FRANÇA, F. P., Influence of oil contamination leves on hydrocarbon 
biodegradation in sandy sediment. Environmental pollution, 110, 515-519, 2001. 

DESAI, A. J.; BANAT, I. M.; Microbiol production of surfactants and their commercial 
potential. Microbiology Molecular Biology Review 61:47-64, 1997. 

DIETRCH, D.; HICKEY, W.J.; LAMAR, R. Degradation of 4,4’-dichlorobiphenyl, 3,3’, 
4,4’-tetrachlorobiphenil, and 2,2’, 4,4’, 5,5’-hexachlorobiphenil by the white rot fungus 
Phanerochaete chrysosporium. Appl. Environ. Microbiol., 61: 3904-3909, 1995. 

ESPOSITO, E.; AZEVEDO, J. L.; Fungos: uma introdução à biologia, bioquímica e 
biotecnologia. Caxias do Sul: Educs, 510p., 2004. 

GOMES, E.B. Biodegradabilidade de querosene de aviação movimentado pelo terminal 
portuário de Suape-PE. Dissertação de mestrado (biotecnologia e química de produtos 
bioativos) Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE. 109f., 2004.  

IRWIN, A., SIMMONS, P. & WALKER, G.,Faulty environments and risk reasoning: The 
local understanding of industrial hazards. Environment and Planning A 31, pp. 1311–1326; 
1999. 

LEAHY, J.G. & COLWELL, R.R.; Microbial degradation of hydrocarbons in the 
environment. Microbiological reviews, 54(3): 305-315, 1990. 

LI, S.C. Biossurfactants recent advances.  Journal of Chemistry, Technology and 
Biotechnology, 63:109-120, 2000. 

LONG, S.C.; AELION, C.M., Metabolite formation and toxicity measurements in 
evaluating bioremediation of a jet fuel-contaminated aquifer. Applied Biochemistry and 
Biotechnology, 76 (2), 79-97, 1999. 

 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos   
56 



  

LUCCHESI, C.F.; Petróleo. Estudos Avançados, 12 (33): 17-40. 1998 

MARANHO, L.T., GALVÃO, F., PREUSSLER, K.H., MUNIZ, G.I.B., KUNIYOSHI, 
Y.S. Efeitos da poluição por petróleo na estrutura da folha de Podocarpus lambertii 
Klotzsch ex Endl., Podocarpaceae. Acta bot. Bras. 20(3): 615-624, 2006. 

MARIANO, J. B. . Impactos Ambientais do Refino de Petróleo. 01. ed. Rio de Janeiro: 
Editora Interciência,  v. 01. 230, p. 2005. 
 
MILANI, E.J.; BRANDÃO, J. A. S. L.;ZALÁN, P. V. & GAMBOA, L. A. P. ; petróleo na 
margem continental brasileira: geologia,  exploração, resultados e perspectivas. Brazilian 
Journal of Geophysics, Vol. 18(3): 351-395, 2000. 

NITSCHKE, M.; PASTORE, G.M.; Biossurfactantes: Propriedades e aplicações. Química 
Nova 25: 772-776, 2002. 

PEREIRA, L.T.C.; LEMOS, J.L.S. Otimização das condições de cultivo para o fungo 
filamentosos envolvido na biorremediação de solos impactados por óleo cru. In:Reunião 
anual da sociedade brasileira de química, Poços de Caldas, AB-009,2003. 

PROVIDENT, M.A.; LEE, H.; TREVORS, J.T.; Select factors limiting the microbial 
degradation of recalcitrant compounds. Journal of industrial microbiology, 12, 379-395, 
1993. 

PUTZKE, j. & PUTZKE, M.T.L.; Os reinos dos fungos. Ed. Edunisc-Rio Grande do Sul. 
V.2: p. 629-638, 2002. 

RAHMAN, K.D.; RAHMAN, T.J.; MARCHANT, R.; BANAT, L.M.Rhamnolipid 
biosurfactant production by strains os Pseudomonas aeruginosa using low-cost raw 
materials. Biotechnology Program, 18:1277-1281, 2002. 

RAHMAN, K.S.; RAHMAN, T.J.; KOURKOUTAS, Y.; PETSAS, I.; MARCHANT, R.; 
BANAT, I.M. Enhanced bioremediation of n-alcane in petroleum sludge using bacterial 
consortium amended with rhamnolipid and micronutrients. Bioresource technology, 
90:159-168, 2003. 

RANKIN, J. The Reporting of Mosquito-Vector Disease in the Anglo-American Daily 
Press, 1898-1904. Media History Monographs, 9:1-16, 2007. 

RITCHIE, G.D.; STILL, K.R.; Rossi III, J.; BEKKEDAL, M.Y.-V; BOBB, A.J.; 
ARFSTEN, D.P.; Biological And Health Effects Of Exposure To Kerosene-Based Jet 
Fuels And Performance Additives. Journal of Toxicology and Environmental Health Part 
B: Critical Reviews, 6 (4): 357 – 451, 2003. 

RIZZO, A.C.L.; LEITE, S.G.F; SORIANO, A.U.; SANTOS, R.L.C.; SOBRAL, L.G.S. 
Biorremediação de solos contaminados por petróleos: ênfase no uso de biorreatores. Série 
de Tecnologia Ambiental, STA – 37, CETEM – MTC, 2006. 

SACK, U.; HEINZE, T.M.; DEEK, J.; CERNIGLIA, C.E.; MARTENS, R.; 
ZADRAZIL,F.; FRISTSCHE, W. Comparision of phenanthrene and pyrene degradation by 
different wood-decaying fungi. Applied anda environmental microbiology, 63, 3919-3925, 
1997. 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos   
57 



  

SECUNDARY ENERGY INFOBOOK, 2007. 
http://www.need.org/needpdf/infobook_activities/SecInfo/PetroS.pdf; Acessado em 
08/01/2008, às 10:00hs. 

SEMPLE, K.T.; REID, B.J.; FERMOR,T.R. Impact of contamination strategies on the 
treatment os soils contaminated with organic pollutants. Review Environmental Pollution, 
112, 269-283, 2001. 

SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA PETROBRAS, O mundo fabuloso do 
petróleo, Ed. Petrobrás, RJ, 48p. 1975.  

SHAH, S.; Crude: The Storie of oil. Ed. L&PM, 242p., 2004. 

SILVA, L.C. Gases tóxicos em unidades armazenadoras. Grãos do Brasil: Da semente ao 
consumo, 3 (13): 12-15, 2004. 

SONG, H.G; WANG, X.; BARTHA, R.; Bioremediation Potential of Terrestrial Fuel 
Spills, Appl. Environ. Microbiol., 53(3): 652-656, 1990. 
 
SOHRABI, M. & MOGHAREI, A. Some aspects of bioremediation of soil contaminated 
with petroleum hydrocarbons. Afinidad LVI, 483, sept-oct. 1999. 

SUTHERLAND, J.B. Destoxification of polycyclic aromatic hydrocarbons by fungi. J. 
Ind. Microbiol., 9:53-62. 1992. 

TRINDADE, P.V.O.; Avaliação das técnicas de bioaumentação e bioestimulação no 
processo de biorremediação de solo contaminado por hidrocarbonetos de petróleo. Tese de 
doutorado (Tecnologia de processos químicos e bioquímicos), UFRJ, Rio de Janeiro, 
Brasil. 127f., 2002. 

VAN DEN BRINK, H.J.M.; VAN GORCOM, R.F.M.; VAN DEN HONDEL, C.A.M.J.J.; 
PUNT, P.J. Cytochrome P450 enzyme systems in fungi. Fungal. Gen Biol., 23:1-17. 1998. 

VAN HAMME, J.D.; SIGHN, A.; WARD,O.P.; Recent advances in petroleum 
microbiology. Microbiology and molecular biology reviews, 67 (4): 503-549, 2003. 

VERDIN, A., Loune`s-Hadj Sahraoui, A., Durand, R., Degradation of benzo[a]pyrene by 
mitosporic fungi and extracellular oxidative enzymes. International Biodeterioration & 
Biodegradation 53, 65–70, 2004. 
 
WAINWRIGHT, M.; Metabolic diversity of fungi in relation to growth and mineral 
cycling in soil. A review. Trans. Brit. Mycol. Soc. 90: 159-70, 1988. 

WETMORE, J.M. Building Amish Community with Technology. Technology & Society, 
2000. 

WEINHAGEN, J.C.; Price transformation: from crude petroleum to plastics products. 
Monthly Labor Review, 46-55, 2006. 

WIKIPEDIA: Wikipedia, the free encyclopedia.htm acessado em 20/02/07, ás 20:00hs. 

 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos   
58 



  

http://www.cetesb.sp.gov.br acessado em 20/11/2007, às 21:00 hs. 

http://www.pgt.com.br acessado em 12/12/2007 às 17:30 hs. 

http://www.cepetro.unicamp.br/petroleo/index_petroleo.html  acessado em 10/01/2008 às 
15:00 hs. 

YANG, J-H; LEE, C-H; MONTEIRO-RIVIERE, N.A.; RIVIERE, J.E.; TSANG C-L; & 
CHOU, C-C. Toxicity of jet fuel aliphatic and aromatic hydrocarbon mixtures on human 
epidermal Keratinocytes: evaluation based on in vitro cytotoxicity and interleukin-8 
release. Archives of toxicology, v.80 (8): 508-523, 2006. 
 
ZAMORA, P. P.; TIBURTIUS, E. R. L.; LEAL, E.S.; Contaminação de águas por BTXS e 
processos utilizados na remediação de sítios contaminados. Quimica Nova, 27 (3): 441-
446, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maciel, C.C.S. Biodegradação de querosene de aviação por fungos filamentosos   
59 



  

8. ANEXOS 
 
Artigo em Inglês: Jet fuel Degradation by filamentous fungi 
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ABSTRACT  
 
This work assesses the degradation of jet fuel by Aspergillus tamarii-UFPEDA870 and Curvularia 
lunata-UFPEDA885. Redox indicator 2,6-dichlorophenol indophenol was used  to assess the 
biological oxidation of jet fuel by fungi. The microorganisms were acclimated with increasing 
concentrations of petroderivative (1% -30% v/v).And phytotoxicity was evaluated in seeds of 
Brassica oleracea-var.capitata. At biostimulation, carbonship varied: nitrogen (m/m) through 
culture in the medium Bushnell-Haas BH. A. tamarii changed indicator in 2.5% and 10% jet fuel at 
14 and 18 hours respectively. And grow to 30% of the petroderivative, while C. lunata tolerated 
only 5%. In addition, the residue biodegradated for A. tamarii revealed high degradation of 
aliphatic jet fuel in the medium BH1-(284C: 1N) and provided low impact on germination and 
growth of seeds up to 12%. For C. lunata, there was only germination of seeds. These results 
suggest that A. tamarii has biotechnological potential for bioremediation of jet fuel.  
 
 
Key words - Aspergillus tamarii, biodegradation, Curvularia lunata, jet fuel, filamentous            
fungi. 
 
INTRODUCTION  
 
Between the technologies of the remediation of environmental polluting petroderivatives, 
bioremediation has emerged as the least aggressive to the environment and the most compatible. 
This technique uses the physiological potential of certain organisms to degrade hydrocarbons using 
them as carbon source (Rahman et al., 2003). 
The fungi secrete extracellular enzymes that favor their survival in considered unfavorable 
environments. According to Araújo et al., (2002), the genera Aspergillus, Penicillium, and 
Fusarium Paecillomyces are promising for the degradation of hydrocarbons oil.  
Biodegradation may lead to detoxification of toxic substances into carbon and water, or may result 
in more volatile or even less toxic than the original pollutant. 
Because of this, it is very important to evaluate the ecotoxicity of environmental pollutants 
on populations of living organisms or ecosystems (Andrea Pettinelli & JR, 2000). 
The movement of petroproducts as well as the deployment of a yard and a refinery in Pernambuco-
Suape regions create a risk of pollution in this area (Koening et al., 2002). Therefore, it is very 
important the studies of mitigation of environmental impacts. The aim of this work was to  
evaluate the potential of filamentous fungi to degrade jet fuel selecting the  
best strain for bioremediation process. 
 
 

*Author for correspondence: nbg@ufpe.br 
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MATERIALS AND METHODS 
 
The Aspergillus tamari-UFPEDA 870 and Curvularia lunata UFPEDA-885 were isolated from 
pond sediment impacted by petroleum located in Port of Suape, Pernambuco, Brazil. These fungi 
are preserved in mineral oil in the Culture Collection of the Department of Antibiotics (UFPEDA). 
Jet fuel design was donated by TRANSPETRO. 
To investigate the potential degradation of jet fuel by microorganisms, the technique of Hanson 
was applied et al., (1993), adapted for fungi, using the indicator Redox 2,6-Dichlorophenol-
indophenol. This acts as an acceptor of electrons in biological oxidation, evidenced by the change 
of color in the medium from blue to colorless. Polystyrene plates were used (24 wells) and in each 
well (v/v) 80µL of redox indicator was placed; 200mL of fungi suspension (107conídios/mL), and 
jet fuel: 50µL (2.5%) and 200µL (10%), along with Bushnell Haas medium, the amount also 
varied: 1.70 mL and 1.50 mL, respectively. As a control Bushnell Haas medium containing jet fuel 
and redox indicator were used, but in the absence of inoculum. All plates were incubated at 30 °C 
for 120 hours. This experiment was also performed with the fungi in the consortium.  
Subsequently, the fungi were adjusted to concentrations of 1% to 30% jet fuel. A pre-inoculum in 
Erlenmeyer flasks (250mL) were prepeared, containing the Bushnell Haas medium liquid, with 
0.1% jet fuel and 1mL of fungi suspension (107conídios/mL). This material was kept at 30 ° C and 
150 rpm for 7 days. After this period part of mycelium was transferred to Petri dishes containing 
10ml of Bushnell Haas Agar with the same concentration of fuel and the same culture conditions. 
This procedure was repeated in all concentrations of jet fuel (1% to 30%) or up to inhibition of 
fungal growth. Glycerol (2%) was used to stimulate cometabolism. In each concentration of jet fuel 
biomass was measured by measuring the dry weight (g/L), pH of the cell-free metabolism test and 
phytotoxicity. 
The toxicity of the waste was evaluated using seeds of Brassica oleracea var. capitata (cabbage) 
second Tiquia et al., (1996). The seeds were disinfected and then transferred to Petri dishes (10 per 
plate) lined with filter paper, double impregnated with 2 mL of residual liquid. Two controls were 
used, one with distilled water and other with jet fuel. The plates were incubated at 28 °C + 2 °C for 
5 days and after this period were calculated the rate of germination and germination percentage. 
The experiment was performed in triplicate. 
          For the biostimulation, the fungus that better fit was selected to nutritional cues with three 
compositions of Bushnell Haas medium: the first without modifications in the carbon-nitrogen 
relation was C:N (BH1), and the other with changes in the relationship Carbon-nitrogen 50:1 
(BH2) and 100:1 (BH3). Suspensions of 107conidia/mL were transferred to culture media and the 
material was incubated under shaking at 150 rpm at 30 ºC + 2° C for 30 days, and vials removed 
daily and analyzed chemically for pH and biomass.  
          The percentage of biodegradation of the constituents of jet fuel in each half  
used were quantified by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). For this analysis, the 
decay of the peak concentration of constituents of jet fuel as a function of retention time was 
evaluated. A column DB - 5ms, with 0.25 mm internal diameter, 30 m long and 0.25 µm thick was 
used. Helium gas was the carrier at a flow rate of 39.5 cm/sec. 
 
 
RESULTS AND DISCUSSION  
 
Oxidation of organic redox indicator 2.6 Dichlorophenol-indophenol occurred in  
different times for each strain isolated, it was evidenced by discoloration of the medium cultivation 
containing the redox indicator (Figure 01).  
The strain A. tamarii stood out for times has lower biological oxidation, occurring change of the 
indicator after 14  
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hours (2.5%) and 18 hours (10%). As for C. lunata, the change occurred after 39 and 72 hours in 
two concentrations of 2.5% and 10% jet fuel, respectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In both cases the speed of the indicator change was less in lower concentrations of jet    
fuel ,indicating that biological oxidation occurs more rapidly in these fungi, concentration of 2.5%, 
mainly to C. lunata (p=0,038). For A. tamarii, the difference in time change of the indicator was 
about 4 hours, which indicates the capability of microorganism in the higher petroderivative 
concentrations. 

When using a consortium of fungi, the clearing time was not significantly different from 
the time observed for A. tamarii when isolated in 2.5% or 10% of jet fuel. This suggests that A. 
tamarii in consortium or not remained with the potential for biological oxidation process under    
the conditions used. To C. lunata an optimization of the time of discoloration was observed     
when in consortium with A. tamarii in both concentrations 2,5% and 10% (p= 0,007 and     
p=0,005, respectively). According to Ghazali et al., (2004) it is very important to evaluate the 
interaction of microbial biodegradation processes.  
Trials adaptation, Curvularia lunata did not support concentrations above 5%, while the A.    
tamarii survived up to 30% of jet fuel.  

The presence of glycerol (2%) stimulated mycelial growth, whereas without it the     
growth did not occur. This suggests that glycerol, added to stimulated cometabolism and 
petroderivative was metabolized as second substrate. Some recalcitrant compounds are degraded 
only in presence of more than one source of carbon. The cometabolism usually occurs with 
substances similar in structure to  
natural substrates but are degraded or suffers changes without requiring large amounts of carbon 
and energy (Xie, 2009).  

The strain A. tamarii presented higher biomass measurements: 32g/L and 27.4 g/L when 
exposed to 5% and 11% of jet fuel, respectively, while C. lunata values were reduced under the 
conditions that were exposed (1%, 3% and 5%), not exceeding 4g/L. According Corseuil (1994) it 
is important to verify the presence of sufficient biomass when in contact with the        
contaminants, low populations of microorganisms-specific contaminants can result in       
significant periods of delay before the start of a measurable degradation. Miranda, et al., (2007), 
observed biomass production at around 1,4g/L for Rhodotorula aurantiaca-UFPEDA845 using 

Figure 01.Time for a change of redox indicator (DCPIP) by Aspergillus tamarii and 
Curvularia lunata alone and in consortium with two concentrations of jet fuel (2.5% 
and 10%). [BioEstat 5.0 – Krustkal Wallis (Student-Newman-Keuls): a - p=0,0006; b -
p= 0,038; c – p=0,007 and d – p=0,005]. 
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diesel oil as carbon source for seven days. The pH values observed remained slightly acid in all 
concentrations tested for both fungi in all concentrations tested that are between 6.0 and 6.6.  
According to Gadd (2001), the acidity of the medium in the biodegradation process is indicative of 
the production of intermediate acids such as oxalic acid. According to Leahy & Colwell (1990) pH 
values are more favorable to the action of microorganisms degrading oil and oil products in ranges 
between 6.0 and 8.0, however, it is known that filamentous fungi can grow in acid pH values.  

The residue of A. tamarii had low inhibition to the seed in concentration 12%, and it was 
100% germination and 62.6% of growth root and germination index. Since 12% of jet fuel, the 
seeds just germinated indicating that despite producing biomass at higher concentrations, the 
fungus was not able to turn the jet fuel products compatible with the seeds tested. A strain C. lunata 
had 53% germination and 21.4% growth root. These values indicate that the products of jet fuel 
were toxic to the seeds. An inhibition of seed germination and reduced plant growth are indicators 
of toxicity of hydrocarbons (Rivera-Cruz & Trijillo-Narcea, 2004).  

Considering the test results of primary degradation and phytotoxicity tests, the strain A. 
tamarii was selected to the subsequent test biostimulation. In all three compositions of medium, the 
pH profiles were similar, decreased on the 3rd day, indicating the production of intermediate 
organic acids as products of the biodegradation of hydrocarbons and from the 5th day the lights and 
pH remain in a range of 6.5 and 7.5 by the end of the test.  
Concerning the values of the biomass using Bushnell Haas 1 favored fungal growth, reaching 
values of biomass above 10 g/L after 7 days test. The C: N ratio is directly related to the 
development of microorganisms that can be quantified in terms of biomass (Baker & Herson, 
1994).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The chemical analysis of jet fuel biodegraded by the fungus, were  
identified with greater accuracy in chromatographic analysis, seven peaks relating to aliphatic 
hydrocarbons: nonane, decane, undecane, dodecane, tridecane, tetradecane and pentadecane (figure 
02). Xia et al., (2006) reported that stimulation of microbial growth by the addition of nitrogen 
promotes the biodegradation of hydrocarbons.   
The Bushnell Haas 1 medium showed the highest percentage of degradation after 30 days of testing 
for all constituents analyzed. According to Levin et al., 2003, the highest percentage of degradation 
of polycyclic aromatic, among others, occurs during the stationary phase of the fungus growth. 
          In the Bushnell Haas 2 and 3 culture medium, the degradation occurred only in constituents 
less recalcitrant. However, it is very important that the micro be able to degrade the more 
recalcitrant compounds.  

Figure 02. Breakdown products of jet fuel by A. tamarii in three culture media, Bushnell 
Haas (BH): BH1 (284C: 1N), BH2 (50C: 1N) and BH3 (100C: 1N). 
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The waste by- products degradation may be more toxic than the original product and it causes 
serious damage to the environment (Solano-Serena et al., 2000). Thus, most of the products must 
be degraded by the microorganism resulting in the mineralization process, or by-products, or 
ineffective less toxic. 
In view of the foregoing we can infer that Aspergillus tamarii (UFPEDA 870) is  
promising to the processes for biodegradation of jet fuel and of waste produced during the 
bioremediation of up to 12% of petroderivative not offering toxicity to seeds of Brassica oleracea 
var. capitata (purple cabbage). 
 
 
ACKNOWLEDGEMENTS  
 
 The authors would like to thank FINEP/CTPetro and CNPq for financial support during this 
research.  
 
 
RESUMO 
 
Este trabalho objetivou avaliar a degradação de querosene de aviação por Aspergillus tamarii-
UFPEDA870 e Curvularia lunata-UFPEDA885. Utilizou-se o indicador redox 2,6-diclorofenol 
indofenol, para avaliar a oxidação biológica do querosene pelos fungos. Os microrganismos foram 
adaptados a concentrações crescentes de querosene (1%-30% v/v) e a fitotoxicidade foi avaliada 
em sementes de Brassica oleracea-var.capitata. No bioestímulo variou-se a relação carbono: 
nitrogênio (m/m) do meio Bushnell Haas-BH. A. tamarii alterou o indicador em 2,5% e 10% de 
querosene em 14 e 18 horas, respectivamente, além de crescer até 30% do petroderivado, enquanto 
C. lunata tolerou apenas 5%. Além disso, o resíduo de A. tamarii revelou alta degradação dos 
hidrocarbonetos alifáticos do querosene em meio BH1-(284C:1N) e causou pouco impacto na 
germinação e crescimento das sementes, até 12%. Para C. lunata, houve apenas germinação das 
sementes. Os resultados obtidos sugerem que A. tamarii apresenta potencial biotecnológico para 
biorremediação de querosene de aviação.  
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