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RESUMO  

 

Os fungos da ordem Mucorales têm se destacado pelo seu excelente potencial biológico na 
eliminação de contaminantes tóxicos do ambiente. Investigações foram realizadas no sentido 
de utilizar processos de biorremediação para a remoção de pireno por Rhizopus arrhizus. 
Estudos iniciais foram realizados para obtenção de um mutante fisiológico utilizando o teste 
de resistência ao pireno. O processo de germinação de esporos de R. arrhizus demonstrou que 
a presença de pireno (10 mg/L) nos meios de cultura testados BDA (Batata Dextrose e Ágar) 
e SAC (Peptona e Sacarose), acelerou o processo de germinação dos esporos das linhagens 
selvagem e mutante. O crescimento radial das linhagens de R. arrhizus foi inversamente 
proporcional ao aumento da concentração de pireno no meio de cultura. A linhagem mutante 
demonstrou melhor adaptação no meio de cultura contendo 50 mg/L de pireno, quando 
comparada à linhagem selvagem. Estudos subseqüentes foram realizados com os perfis de 
ácidos graxos e do sistema de ubiquinonas  nas linhagens selvagem e mutante, mantidos no 
meio de cultura YMB contendo pireno (10 mg/L) e o controle (sem pireno). Os resultados 
com marcadores bioquímicos demonstraram alterações do percentual de ubiquinonas e do 
perfil de ácidos graxos. As duas linhagens apresentaram as Coenzimas Q7, Q9 e Q10. A 
linhagem selvagem demonstrou diferença no percentual da Coenzima principal Q9 (32%) em 
comparação com a linhagem mutante (8,4%). Uma redução discreta nos percentuais dos 
ácidos graxos também foi observada em ambas linhagens. A análise por cromatografia em 
fase gasosa (CG), evidenciou a presença dos ácidos graxos: oléico (18:1), palmítico (C16:0), 
palmitoléico (C16:1), esteárico (C18:0), linoléico (C18:2) e  γ-linolênico (C18:3). Contudo, 
observou-se um aumento significativo dos percentuais de ácidos graxos saturados (C16:0) e 
(C18:0)  e insaturados (C18:1) e (C18:2) na linhagem mutante, quando cultivada na presença 
de pireno (10mg/L). A análise através da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 
também demonstrou um aumento significativo no percentual da Coenzima Q9 na linhagem 
mutante, quando cultivada na presença de pireno (10 mg/L). Os processos de 
biorremoção/biossorção do pireno utilizando micélio inativado de R. arrhizus UCP402 e 
UCP402x, em ensaios a partir de um planejamento fatorial de dois níveis, demonstraram taxas 
elevadas de biossorção, 99,7% (linhagem selvagem) e 99.4% (linhagem mutante). No entanto, 
a cinética de remoção do pireno com o micélio vivo das linhagens selvagem e mutante, 
analisados através de CLAE confirmaram o excelente desempenho da biorremoção do pireno, 
correspondendo a 99,2% e 99,6% no meio YMB e 97,30% e 98,95% no meio SAC, 
respectivamente, para as linhagens selvagem e mutante. Os resultados obtidos com os 
processos de biorremoção/biossorção do pireno indicaram o grande potencial biotecnológico 
de R. arrhizus UCP 402x . 
 

 



 
   

 

ABSTRACT 
 

The mucoralean fungi order have been distinguished by their excellent biological potential for 
remotion of toxically contaminants from the environment. Investigations have been made in 
the sense of using bioremediation processes for the remotion of pyrene by Rhizopus arrhizus. 
Initial studies have been made for the obtention of a physiological mutant using the pyrene 
resistance test. The R. arrhizus spore germination procedure has shown that the pyrene 
presence (10 mg/L) in the tested culture medium, Potato dextrose agar and peptone sucrose 
accelerated the spore germination process of the wild and mutant strains. The radial growth of 
R. arrhizus strains has been inversely proportional to the pyrene concentration increase in the 
culture medium. The mutant strain has shown better adaptation in the culture medium 
containing 50 mg/L pyrene, when compared to the wild strain. Subsequent studies have been 
made with the fatty acids profiles and ubiquinone systems from the wild and mutant strains, 
maintained in the culture medium Yeast malt broth containing pyrene 10 mg/L and control 
(without pyrene). Results using Biochemical marker have shown alterations in the ubiquinone 
percentages and in the fatty acids profiles. Both strains have demonstrated the Q7, Q9 and 
Q10 coenzymes. The wild strain showed a difference in the percentages of the main 
coenzyme, Q9 (32%), when compared with the mutant strain (8,4%). A slight reduction in the 
fatty acids percentages have also been observed in both strains. The gas chromatography (GC) 
analysis has shown the presence of the fatty acids: oleic (C18:1), palmitic (C16:0), palmitoleic 
(C16:1), stearic (C18:0), linoleic (C18:2) and γ-linolenic (C18:3). However a significant 
increase in the fatty acids saturated (C16:0) and (C18:0) and insaturated (C18:1) and (C18:2) 
in the mutant strain has been observed, when cultivated in the presence of pyrene (10 mg/L). 
The High performance liquid chromatography (HPLC) results have also shown a significant 
increase in the coenzyme Q9 in the mutant strain, when cultivated in the presence of pyrene 
(10 mg/L). The bioremotion / biosorption process of pyrene using inactive mycelia of R. 
arrhizus UCP402 and R. arrhizus UCP402x, in tests through a two levels factorial planning 
have shown high rates of biosorption, 99,7% (wild strain) and 99,4% (mutant strain). 
However the remotion kinetics with live mycelia from the mutant strain, analyzed through 
HPLC confirmed the excellent performance in the pyrene bioremotion, corresponding to 
99.2% and 99.6% in the YMB medium and 97,30% and 98,95% in the SAC medium, 
respectively to the wild and mutant strains. The results obtained from the bioremotion / 
biosorption of pyrene suggest the great biotecnologic potential of R. arrhizus UCP 402x. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A poluição considerada crônica resulta de diversas atividades, em especial, petroquímicas 

e refinarias, além de atividades em portos e indústrias, constituindo um sério risco ao meio 

ambiente, e conseqüentemente, à qualidade de vida. A contaminação por substâncias 

recalcitrantes como os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP´s), por fontes naturais ou 

antropogênicas, tem se tornado um evidente problema ambiental. Em cidades industrializadas, 

atividades de combustão antropogênicas constituem a principal fonte de HAP´s em solos, devido 

à deposição atmosférica, propiciando um aumento da concentração de HAP´s no solo, nos 

últimos 150 anos (JONES et al., 1989). Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos têm sido 

detectados em uma grande variedade de amostras ambientais, incluindo ar (FREEMAN e 

CATTELL, 1990; SEXTON et al., 1985; GREENBERG et al., 1985), solo (JONES et al., 1989, 

WILSON e JONES, 1993), sedimentos (LAFLAMME e HITES, 1978; SHIARIS e JAMBARD-

SWEET, 1986; YOUNGBLOOD e BLUMER, 1975), água (CERNIGLIA e HEITKAMP, 1989), 

além de óleos, alcatrão (NISHIOKA et al., 1986) e gêneros alimentícios (DIPPLE e BIGGER, 

1991; LIJINSKY, 1991).  

Os HAP´s, devido a sua natureza química apresentam propriedades carcinogênica, 

mutagênica, teratogênica, além de outros efeitos tóxicos aos seres vivos (LIJINSKY et al., 1963), 

capacidade de  bioacumulação nas diferentes cadeias alimentares (GODSY et al., 1983), sendo 

ainda considerados pelo Ato Americano “1976 Resource Conservation and Recovery”, como 

resíduos perigosos à saúde humana e ao meio ambiente (EHERLICH et al., 1982). Por 

conseguinte, existe um interesse crescente de se investigar e entender o destino e formas de 

desaparecimento de compostos poluentes derivados do petróleo, visando o desenvolvimento de 

tecnologias mais eficientes no processo de remoção e degradação.  
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Os processos físicos e químicos de tratamentos de poluentes ou resíduos agroindustriais 

embora sejam empregados, constituem processos dispendiosos que envolvem gasto de energia ou 

podem resultar em novos problemas ambientais.  Por outro lado, a utilização de microrganismos 

na biorremediação vem sendo sugerida como uma alternativa eficiente, econômica e promissora 

(BARBIERI, 1997). 

O processo de descontaminação de ambientes naturais contaminados pode ser realizado 

através do uso de diversas espécies de microrganismos que apresentem habilidade para 

metabolizar e biodegradar substâncias tóxicas poluentes, devido ao seu excelente potencial 

enzimático (CERNIGLIA, 1984). 

A biodegradação por microrganismos representa um dos mecanismos primários pelos 

quais o petróleo e outros hidrocarbonetos poluentes são eliminados do ambiente (MUELLER et 

al., 1990). Assim, metodologias utilizando fungos e bactérias têm revelado o grande potencial 

desses microrganismos no processo de descontaminação de áreas poluídas, apresentando um 

custo relativamente baixo e resultados significativos (FU e VIRARAGHAVAN, 2001). 

Nas décadas de 80 e 90, a bioquímica das enzimas biodegradativas revelou que os 

hidrocarbonetos aromáticos policiclícos-HAP´s poderiam ser metabolizados por microrganismos, 

como resultado de reações enzimáticas específicas. Estudos mais detalhados, sobre o sítio 

catalítico e propriedade das oxigenases, revelaram que graças ao fato de seus sistemas 

enzimáticos não apresentarem especificidade com relação ao substrato, uma grande variedade de 

compostos aromáticos, podem ser biotransformados (CERNIGLIA, 1984). 

Entre os fungos não lignolíticos, os Zygomycetes tem se destacado pela habilidade em 

biotransformar vários compostos poluentes (CERNIGLIA e GIBSON, 1977, 1978, 1980; FU e 

VIRARAGHAVAN, 2001; MAHONY et al., 2002), incluindo, HAP´s carcinogênicos e 
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mutagênicos em metabólitos oxidados, hidroxilados e conjugados, apresentando menor 

toxicidade (CERNIGLIA et al., 1985).   

A produção de linhagens mutantes com aplicações na biotecnologia tem despertado o 

interesse de muitos pesquisadores e vários estudos têm sido direcionados no sentido de elucidar 

as vias degradativas de compostos tóxicos (MC CULLAR et al., 2002; ODA e OHTA, 2002; 

ENGLAND et al., 1998; KIRK e TIEN, 1986; ALEXIEVAA et al., 2004). 

 Em um estudo comparativo entre linhagens de Trichosporon cutaneum, foi observado 

que a linhagem mutante demonstrou maior capacidade de degradação do fenol, quando 

comparada com a linhagem selvagem (ALEXIEVAA et al., 2004). E ainda, estudos realizados 

por Mc Cullar et al (2002) indicaram a habilidade da linhagem mutante M3GY-I em utilizar 

eficientemente 4-Cba como uma única fonte de carbono, em comparação com a linhagem 

selvagem M3GY.  

Além da capacidade que muitos fungos apresentam em biotransformar e até mesmo, em 

certos casos, mineralizar compostos tóxicos, algumas propriedades da parede celular permitem a 

remoção de poluentes tóxicos. O mecanismo de sorção através do micélio de fungos tem sido 

sugerido na presença de superfícies celulares carregadas eletricamente, cuja vantagem é a 

capacidade de interagir e reter substâncias e íons (AKSU e TEZER, 2000; GRIFFIN, 1994; 

MAHONY et al., 2002). Vários estudos com a utilização do micélio inativado já foram realizados 

e a sua aplicação na remoção de poluentes está bem documentada (ARETXAGA, 2001; FU e 

VIRARAGHAVAN, 2002; MAHONY et al., 2002). 

A eliminação de compostos poluentes tem sido amplamente relatada na literatura e vários 

esforços têm sido empregados na busca por microrganismos mais versáteis com maior habilidade 

de degradação de compostos recalcitrantes, constituindo-se, uma prática contínua até os dias 

atuais (KUNZ et al., 2002). Neste sentido, vários estudos indicaram a utilização de 
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microrganismos isolados de áreas contaminadas para estudos de biodegradação por apresentarem 

maior potencial biológico de remoção (RAVELET et al., 2000), embora alguns estudos 

discordem (ATLAS, 1978; MILLS et al., 1978; WALKER et al., 1976; MUELLER et al., 1997; 

KANALY et al., 2000). Por outro lado, a obtenção de mutantes para estudos de remoção de 

compostos tóxicos do ambiente tem demonstrado resultados significativos (ALEXIEVAA et al., 

2004; KIRK e TIEN, 1986), apresentando dessa maneira, uma alternativa promissora na 

descontaminação de áreas poluídas. 

Desta forma, devido ao potencial biológico de Zygomycetes na produção de enzimas 

degradantes (SUTHERLAND, 1992) ou ainda, de servirem como sorbentes em mecanismos de 

sorção através da massa micelial inativada (FU e VIRARAGHAVAN, 2001; AMBRÓSIO, 

2002), investigou-se a utilização de Rhizopus arrhizus UCP402, visando os seguintes objetivos 

desenvolvidos em Capítulos: 

Verificar o efeito do pireno na germinação e no crescimento radial de linhagens selvagem 

e mutante de Rhizopus arrhizus UCP 402; 

 

Analisar as alterações na composição bioquímica de ubiquinonas e ácidos graxos de R. 

arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x (mutante) mediadas por pireno; 

 

Investigar o potencial de biorremoção do pireno por R. arrhizus UCP 402 e R. arrhizus 

UCP 402x (mutante) em cultura contínua; 

 

Avaliar a biossorção de pireno por micélio inativado de R. arrhizus UCP 402 e R. 

arrhizus UCP 402x (mutante), utilizando um planejamento fracionário. 
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1   REVISÃO DA LITERATURA 

 
1.1 HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

 
1.1.1 Histórico 

Durante os últimos três séculos a evidência de existir uma relação entre maior incidência 

de câncer em áreas urbanas e industriais que em áreas rurais e a exposição de humanos a 

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos tem estimulado estudos sobre as fontes, ocorrência, 

bioacumulação, metabolismo e disposição destes poluentes em ecossistemas aquáticos e 

terrestres. Historicamente, o físico John Hill (1761 apud REDMOND, 1970) reconheceu esta 

relação e documentou a alta incidência de câncer nasal como conseqüência do uso excessivo de 

tabaco. A primeira referência relacionando o câncer com produtos de combustão foi feita por 

Percival Pott (1775), após a observação de elevada incidência de câncer de escroto entre jovens 

que trabalhavam com limpeza de chaminés, mantendo um contato direto com fumaça e alcatrão. 

Cerca de 140 anos depois, Yamagiwa e Ichikawa (1915) induziram tumores em orelhas de 

coelhos através de aplicações repetidas de alcatrão. Em seguida, estudos realizados por 

Kennaway e Heiger (1930), Cook et al. (1933) e Kennaway (1955) identificaram que frações 

carcinogênicas de alcatrão continham Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP´s). Em 

1974, observaram-se casos de inflamação crônica nos intestinos de pessoas que consumiam 

produtos defumados em demasia. Posteriormente, as estatísticas mostraram que a maior 

incidência de pessoas que morrem de câncer mais cedo são as que consumiam tais produtos. Foi 

comprovado também, que os alimentos defumados de forma caseira apresentam quantidades de 

benzo(a)pireno bem maiores que os industrializados e isso acontece devido ao maior tempo de 

exposição à fumaça.  Muitos HAP´s são carcinogênicos, sendo considerados contaminantes 

prioritários. Numerosos estudos indicaram que compostos aromáticos contendo um, dois e três 
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anéis são considerados agudamente tóxicos (SIMS e OVERCASH, 1983), enquanto que os 

HAP´s de alto peso molecular são considerados genotóxicos (LIJINSKY, 1991; MERSCH-

SUNDERMANN et al., 1992; NYLUND et al., 1992; PHILLIPS, 1983). Apesar do 

benzo(a)pireno ser um dos compostos  carcinogênicos mais potentes, sabe-se que os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são convertidos, durante as biotransformações que 

ocorrem  nos organismos vivos, em compostos que são os reais causadores de câncer. Esses 

metabólitos são usualmente epóxidos, os quais são bons eletrófilos e reagem com grupos 

nitrogenados das moléculas de DNA e RNA, acarretando alterações na integridade do código 

genético, o que, conseqüentemente, resulta em processos anormais de divisão celular. Além do 

benzo(a)pireno, reconhecidamente cancerígeno, tem sido sugerido que outros hidrocarbonetos 

aromáticos sejam também carcinogênicos.  

 

1.1.2 Estrutura e Classificação 

 

O termo HAP geralmente se refere a hidrocarbonetos contendo dois ou mais anéis de 

benzeno fundidos em arranjos lineares, angulares ou em blocos (SIMS e OVERCASH, 1983). 

Existem mais de 100 tipos diferentes de HAP´s registrados. Estes compostos ocorrem como 

misturas complexas, não como compostos isolados. No entanto, podem ser manufaturados como 

compostos individuais para propósitos científicos. Neste caso, apresentam-se como sólidos de 

pouca coloração, branca ou amarelo-esverdeado pálido. Possuem um odor levemente agradável. 

Poucos HAP´s são usados na medicina e na confecção de corantes, plásticos e pesticidas. Outros 

estão contidos no asfalto usado para a construção de estradas. São compostos hidrofóbicos e sua 

persistência no ambiente é devido a sua baixa solubilidade em água (CERNIGLIA, 1992).  A 

maior ou menor recalcitrância no ambiente está relacionada com o número de anéis de benzeno. 
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Por isso são classificados em dois grupos: HAP´s de baixo peso molecular, contendo até três 

anéis de benzeno e HAP´s de alto peso molecular, contendo quatro ou mais anéis de benzeno. 

Geralmente a solubilidade e a volatilidade dos HAP´s decresce com o aumento do número de 

anéis de benzeno. A Figura 1 ilustra o arranjo dos anéis de alguns hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, todos são derivados do petróleo e encontrados na natureza 

 

Figura 1. Arranjo estrutural dos Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos – HAP´s 

(BARBIERI, 1997).  

  

Os HAP´s são produtos da combustão de matéria orgânica, formados durante a queima 

de uma grande variedade de materiais tais como combustíveis fósseis, hidrocarbonetos saturados 

e insaturados, peptídeos e carboidratos. A combustão de material orgânico constitui a maior fonte 

de HAP´s (CERNIGLIA e YANG, 1984; GUERIN e JONES, 1988). Os HAP´s são formados 

naturalmente durante a produção geológica térmica e durante a queima de vegetação em florestas 

(BLUMER, 1976; BJORSETH et al., 1979). No entanto, fontes antropogênicas, particularmente a 

queima de combustível, derramamentos de petróleo ou derivados, incinerador de resíduo e 
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aquecedores domésticos (FREEMAN e CATTEL, 1990; WAKEHAM et al., 1980), são fontes 

significativas de HAP´s no ambiente.  

 

1.1.3 Dispersão Ambiental  

 

A atmosfera constitui a principal rota para o transporte dos HAP´s. Os resultados de 

programas de monitoramento do ar ambiental mostraram que as concentrações de HAP´s são 

geralmente na ordem de poucos nanogramas por metro cúbico de ar (RAMADAHL et al., 1982), 

embora possa atingir dez vezes essa quantidade em ambientes muito poluídos (BAIRD, 2002). 

Eles estão presentes no ar como vapores ou presos na superfície de pequenas partículas sólidas. 

Os poluentes podem viajar a velocidades diferentes e são depositados em distintas regiões 

geográficas dependendo de suas propriedades físicas (BAIRD, 2002).  As concentrações de 

HAP´s  podem variar de estação para estação dependendo das emissões produzidas através da 

combustão de produtos caseiros. Durante a queima de combustíveis fósseis, veículos que utilizam 

diesel são  as maiores fontes de HAP´s leves na atmosfera, enquanto que veículos que utilizam 

gasolina constituem a fonte dominante de HAP´s de peso molecular elevado, tais como 

Benzo(a)pireno. Concentrações de 3000µg/m-3, e concentrações de 60µg/m-3 de BaP  foram 

medidos em emissões de chaminés de pequenos fornos residenciais (FREEMAN e CATTELL, 

1990). Fumaça de fogueira pode conter cerca de 70 partes por milhão de BaP, correspondendo  

aproximadamente a 350 vezes a quantidade encontrada em fumaça de cigarro (GAMLIN e 

PRICE, 1988). Em adição, concentrações residuais de BaP em matéria particulada da combustão 

de madeira e  vegetação pode variar dependendo do tipo de material.  
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 Em relação aos sedimentos, devido à baixa solubilidade em água e alto coeficiente de 

partição água-octanol, as concentrações dos HAP´s em água são muito baixas. No entanto, por 

causa da sua natureza hidrofóbica, os HAP´s acumulam-se em finos grãos de sedimentos, 

particionando-se em partículas orgânicas (MEADOR et al., 1995). Estes sedimentos podem ser 

considerados como um reservatório para a acumulação de HAP´s. Concentrações de HAP´s no 

sedimento podem aumentar devido a um número de fontes incluindo deposição atmosférica, 

infiltração marinha de hidrocarbonetos do petróleo, produção off-shore ou transporte de petróleo, 

remoção de dejetos ou limpeza de embarcações (BAUMARD et al., 1998; SHIARIS e 

JAMBARD-SWEET, 1986; YUNKER et al., 1993). A concentração de HAP´s em sedimentos 

pode atingir cerca de várias ordens de magnitude (de poucos µg/Kg a g/Kg) dependendo da 

proximidade da atividade industrial, correnteza da água e manuseio da água. Concentrações de 

BaP nestes sedimentos podem variar desde indetectáveis até de várias centenas de mg/Kg 

(PAINE et al., 1996; SHIARIS e JAMBARD-SWEET, 1986). Shiaris e Jambard-Sweet (1986) 

propuseram que as altas concentrações (95 e 718 mg/ Kg de BaP e HAP´s total, respectivamente) 

nas proximidades do porto de Boston foram devidos à entrada de HAP´s a partir de grandes 

movimentações da zona urbana. Resultados do estudo de Paine et al. (1996) demonstraram a 

correlação entre concentrações de BaP em sedimentos e a proximidade destes sedimentos de uma 

fundição de alumínio. Concentrações de BaP foram altas em áreas imediatamente adjacentes ao 

porto Alcan Inner (1100 mg/Kg), onde amostras de áreas não adjacentes demonstraram baixas 

concentrações de BaP (0.135 mg/Kg).  

 A concentração  de  HAP´s  em solos contaminados de locais industrializados pode variar, 

dependendo do tipo de atividade associado ao local. Segundo Ellis et al. (1991), em um solo onde 

existe  a  produção  de  creosoto,  ocorre  uma  concentração total  de  HAP´s  de  5863mg/ Kg;  
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contudo, sem a presença de BaP. Por outro lado, próximo de um local onde se produz gás na 

França, BaP constituiu 10,9% do conteúdo total de HAP´s do solo (BOGAN et al., 1999). Jones 

et al. (1989) revelaram que níveis de HAP´s variaram cerca de três ordens de magnitude (100-

55,000 µg/Kg) em solos normais, ou seja, sem nenhuma contaminação industrial.  

 

1.1.4 Processos de Remoção  

 

A recalcitrância dos HAP´s no meio ambiente está relacionada com suas características 

físicas e químicas. Estes compostos podem ser degradados por foto-oxidação e por oxidação 

química (SHIARIS, 1989). A biodegradação por microrganismos representa um dos mecanismos 

primários pelos quais o petróleo e outros hidrocarbonetos poluentes são eliminados do ambiente 

(MUELLER et al., 1990). Tem sido demonstrado que a biodegradação ocorre mais facilmente em 

compostos saturados, seguidos por aromáticos leves, sendo que os aromáticos de alto peso 

molecular e as substâncias polares exibem graus extremamente baixos de biodegradação (FUSEY 

e OUDOT, 1984; JOBSON et al., 1972; WALKER et al., 1976). As vias metabólicas utilizadas 

para degradação dos compostos existentes no petróleo têm sido revisadas por diferentes autores 

(GIBSON, 1968; MACKENNNA e KALLIO, 1965; MARKOVETZ, 1971; ROGOFF, 1961; 

VAN DER LINDE e THIJSSE, 1965). Esses microrganismos são capazes de oxidar e até mesmo 

utilizar uma ampla variedade de compostos aromáticos como fonte de carbono e energia, através 

da ação das enzimas peroxidase clássica, lignina peroxidase, manganês peroxidase e lacase. São 

várias as metodologias citadas pela literatura para isolar enzimas do tipo peroxidases e lacases, 

devido a ampla utilização destas pela indústria, na remoção de xenobióticos, nas indústrias de  
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polpa e papel (CRECCHIO et al., 1995) e na oxidação de compostos fenólicos do vinho 

(KERSTEN et al., 1990). 

 Embora a literatura relacionada com os processos de biodegradação de compostos tóxicos 

por fungos seja vasta, na grande maioria, são citados os Basidiomycetes lignolíticos (BANAT et 

al., 1996). A habilidade peculiar desses fungos em degradar compostos xenobióticos deve-se, 

sobretudo, à semelhança entre a estrutura da molécula de lignina e as moléculas de compostos 

tóxicos, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Fungos da podridão branca são os 

únicos entre os eucariotos que apresentam mecanismos não específicos para a degradação da 

lignina (GLENN e GOLD, 1983; KNAPP et al., 1995). 

No caso dos fungos não lignolíticos, os compostos aromáticos xenobióticos tendem a ser 

degradados por meio de enzimas intracelulares do citocromo P-450 (CERNIGLIA, 1992). Entre 

os fungos não lignolíticos, Cunninghamella elegans tem demonstrado a capacidade de oxidar 

naftaleno, um HAP tóxico, componente do petróleo (CERNIGLIA e GIBSON, 1977, 1978) e 

ainda, HAP’s carcinogênicos e mutagênicos em metabólitos oxidados, hidroxilados e 

posteriormente conjugados, de menor toxicidade (CERNIGLIA et al., 1985). No processo de 

biotransformação de xenobióticos por C. elegans diversas enzimas já foram identificadas e os 

modelos matemáticos para a atividade de algumas dessas enzimas já foram propostos (ZHANG et 

al., 1996). C. elegans é capaz de degradar fluoranteno, sendo usado como indicador de 

contaminação por HAP’s, em diversos ambientes (JONES et al., 1989, POTHULURI et al., 

1990). Cunninghamella bainieri possui também a habilidade de metabolizar naftaleno, entre 

outros compostos aromáticos (FERRIS et al., 1973). Similarmente, Barbieri (1997) apresentou 

diversos relatos sobre a biotransformação de compostos aromáticos xenobióticos derivados do 

petróleo, bem como de algumas drogas (WACKETT e GIBSON, 1982) por C. elegans.  
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Nos processos de biotransformação a disponibilidade de uma fonte adicional de carbono 

em algumas espécies é necessária como um pré-requisito para haver a degradação de compostos 

tóxicos. Tais transformações, denominadas co-metabólicas, envolvem a ativação da molécula 

xenobiótica, seguida de reações espontâneas que levam a metabolização do composto 

(KNACKMUSS, 1996). Nos mecanismos envolvendo co-metabolismo ocorre transformação do 

composto, mesmo que ele não seja consumido como fonte de energia. Particularmente, é um 

processo de transformação que tem considerável importância para o ambiente (ALEXANDER, 

1994). 

 Muitos efluentes gerados em refinarias de petróleo dos Estados Unidos são tratados 

biologicamente, tipicamente em plantas de lodo ativado. Efluentes de refinaria contêm 

significantes quantidades de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP´s), no entanto, 

relativamente poucos estudos relacionados com o destino final destes compostos em plantas de 

lodo ativado têm sido publicados. Muitos estudos sugerem que a sorção de HAP´s em biosólidos 

de lodo ativado constitui um importante mecanismo no processo de remoção (HWANG, 1981; 

MALANEY, 1968; MORETTI e NEUFELD, 1985).    

 Vários estudos demonstraram o papel da sorção e da biodegradação no destino de 

pesticidas e aromáticos clorados em sistemas de lodo ativado Em muitos casos foi demonstrado 

que a sorção teve um papel significativo no mecanismo de remoção apenas se o composto não 

fosse biodegradável (BELL e TSEZOS, 1987, 1988; ETTALA et al., 1992; JACOBSEN et al., 

1993, 1996; WEBER et al., 1987; TSEZOS e BELL, 1988, 1989). A biossorção consiste no 

acúmulo de substâncias químicas na superfície da célula microbiana (ALEXANDER, 1994), 

devido a mecanismos de difusão passiva do componente químico. A presença de superfícies 

celulares carregadas eletricamente possibilita a interação com íons (GRIFFIN, 1994; AKSU e 

TEZER, 2000; MAHONY et al., 2002). O emprego de células mortas na remoção de compostos 
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tóxicos do meio ambiente, através da biossorção, vem despertando a atenção dos pesquisadores 

devido à facilidade no manuseio e ao grande potencial para a exploração de fungos e bactérias 

neste processo (MAHONY et al., 2002).  

 

1.2 MARCADORES BIOQUÍMICOS: SISTEMA DE UBIQUINONAS E ÁCIDOS GRAXOS 

1.2.1 Sistema de Ubiquinonas 

A ubiquinona foi descoberta em 1957 pelo Dr. Frederick Crane e colaboradores no 

Enzyme Institute of the University of Wisconsin, quando foi isolada e demonstrada ser essencial 

nos processos bioenergéticos. Um ano mais tarde, Dr. Karl Folkers e seus colaboradores 

estabeleceram sua estrutura (CRANE et al., 1957). A ubiquinona ou coenzima Q, é um 

componente que faz parte da cadeia respiratória e tem várias unidades de isopreno ligado ao 

carbono 6 do núcleo benzoquinona, o comprimento desta cadeia hidrocarbonada determina o tipo 

de ubiquinona (KURAISHI et al., 1991). Organismos vivos possuem diferentes tipos de 

ubiquinonas. Por exemplo, Homo sapiens e Schizosaccharomyces pombe produzem Q10, ratos e 

Zea mays produzem Q9, Escherichia coli produz Q8, e Saccharomyces cerevisiae produz Q6 

(KAWAMUKAI, 2002). Esta diferença no comprimento da cadeia carbonada constitui uma 

ferramenta auxiliar muito utilizada nos estudos taxonômicos com bactérias (COLLINS et al., 

1979), leveduras (GUSMÃO, 1990; YAMADA e KONDO, 1973) e fungos (OKADA, et al., 

1996, SHIOSAKI et al., 2001; KURAISHI et al., 1985). 

Embora o sistema de transporte de elétrons seja encontrado na mitocôndria, a distribuição 

da ubiquinona não está limitada apenas a esta organela. A ubiquinona é encontrada em muitas 

outras organelas incluindo golgi, lisossomo, microssomo, peroxissomo e membranas celulares. 

Esta ampla distribuição da ubiquinona despertou o interesse dos pesquisadores quanto a uma 

outra função associada a esta coenzima. Recentemente tem sido atribuído à coenzima Q um papel 
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de antioxidante, protegendo as lipoproteínas e fosfolipídeos da peroxidação lipídica, além de 

proteínas de membrana e DNA dos danos induzidos pela ação de radicais livres (ERNSTER e 

DALLNER, 1995). Estudos com Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae e 

Schizoccharomyces pombe deficientes na biossíntese de ubiquinonas, demonstraram elevada 

sensibilidade desses microrganismos ao estresse oxidativo, levantando a hipótese de que a 

ubiquinona tenha uma função antioxidante, (SOBALLE e POOLE, 1999).  

 

1.2.2 Ácidos Graxos 

 

Os ácidos graxos são ácidos alifáticos de longa cadeia e constituem a unidade estrutural 

de vários lipídeos. Os ácidos graxos possuem uma longa cadeia de hidrocarboneto com um grupo 

carboxila terminal, podendo se apresentar em cadeias saturadas e insaturadas (LEHNINGER et 

al., 1995). A fonte de ácidos graxos em células de microrganismos é o lipídeo, além do 

fosfolipídeo, fungos sintetizam também o esterol como o maior constituinte do lipídeo (WELCH, 

1991). O conteúdo de ácidos graxos dos lipídeos é determinado pelo tipo particular de via 

biossintética de uma dada espécie. As várias propriedades que fazem a composição de ácidos 

graxos celulares de um organismo distinguível incluem diferenças quantitativas no conteúdo de 

ácidos graxos celulares e a presença de outros ácidos graxos, dos quais mais de 100 tem sido 

identificados (WELCH, 1991). 

 Os estudos com lipídeos em paredes celulares de leveduras começaram com Dyke (1964), 

onde ele evidenciou que se tratava de constituintes verdadeiros de parede celular e não de 

contaminação citoplasmática. Shaw (1965, 1966) estabeleceu a composição química de ácidos 

graxos para representantes de Phycomycetes, Ascomycetes e Basidiomycetes e demonstrou a 

separação dos fungos superiores e inferiores pela presença dos ácidos γ-linolênico e α-linolênico, 
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respectivamente. Desde então, os ácidos graxos vem sendo utilizados como ferramenta auxiliar 

na elucidação da taxonomia de microrganismos como bactérias e fungos (NOBLE e JONES, 

1981; VILJOEN et al., 1986).   

Uma vez que a membrana celular constitui o principal sítio de ataque de compostos 

tóxicos ao organismo (SIKKEMA et al., 1992) é provável que ocorra alterações na composição 

química de seus lipídeos.  

Estudos envolvendo a mudança na composição química de ácidos graxos e a presença de 

compostos tóxicos no meio ambiente já foram documentados em bactérias (SIKKEMA et al., 

1992; INGRAM, 1976, 1977; RAMOS et al., 1997). Os autores atribuem o aumento na síntese de 

ácidos graxos insaturados trans e saturados, ao fato dos mesmos proporcionarem uma maior 

rigidez às membranas celulares acarretando um decréscimo na fluidez da membrana. Este fato 

está relacionado à tolerância ao acúmulo de compostos tóxicos na membrana (SIKKEMA et al., 

1995). 

 

1.3 FUNGOS FILAMENTOSOS 

 

Fungos podem ser definidos como organismos eucarióticos, heterotróficos, aclorofilados 

produtores de esporos, que apresentam nutrição do tipo absortiva, e geralmente se reproduzem 

assexuadamente e sexuadamente e apresentam estruturas vegetativas filamentosas denominadas 

hifas. Segundo Alexopoulos et al. (1996) os Zygomycetes constituem uma classe pertencente ao 

Reino Fungi, que estão distribuídos em sete ordens, 32 famílias, 130 gêneros e aproximadamente 

900 espécies.  A principal característica que distingue os Zygomycetes é a presença de 

zigosporos, estes são desenvolvidos dentro de um zigosporângio que são formados pela união de 

dois indivíduos geneticamente compatíveis. A presença de micélio geralmente cenocítico, 
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apresentando septos próximos aos órgãos de reprodução, ausência de células flageladas e 

centríolos. Dentro da divisão Zygomycotina, a ordem Mucorales apresenta-se com cerca de 300 

espécies, sendo a Absidiaceae  uma das maiores famílias da ordem Mucorales em termos de 

espécies.  O gênero Rhizopus constitui um dos gêneros mais estudados dentro desta família 

(ALEXOPOULOS et al., 1996). A espécie Rhizopus arrhizus está caracterizado 

morfologicamente, apresentando esporangióforo ereto, simples ou ramificado, com uma 

coloração amarela a marron escuro, presença de rizóides, conectados diretamente aos 

esporangióforos. Esporângio globoso, marron escuro para preto, aparentemente subgloboso após 

maduros, columela globosa, marron. Esporangiosporos subglobosos a subelípticos, marron 

pálido, com estrias (WATANABE, 1994). 

Vários estudos evidenciam a utilização deste gênero nos processos biotecnológicos, degradação 

de compostos poluentes como azocorantes (AKSU et al., 1999, 2000) e hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (SALICIS, et al., 1999; KRIVOBOK et al., 1998), para obtenção de 

ácidos orgânicos (YIN et al., 1998; BAI et al., 2003), indústria alimentícia e farmacêutica, além 

de estudos envolvendo a reprodução de fungos (ALEXOPOULOS et al., 1996). 

 

1.3.1 Aspectos biológicos de esporos de Rhizopus  arrhizus  

 

Os esporos de fungos são considerados o início e o fim do ciclo de desenvolvimento do 

organismo. Quando esporos em dormência exógena são colocados em um ambiente favorável, o 

processo de germinação tem início e estágios distintos podem ser observados (BOSCH et al., 

1995).  
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Em muitos fungos, a emergência do tubo germinativo é precedida pelo aumento do 

volume do esporo, que é linear e constitui uma característica particularmente notável nos 

Mucorales. 

Estudos com a germinação de esporos de muitas espécies de fungos através da 

microscopia eletrônica mostram que uma nova parede ou paredes se formam dentro da parede 

existente do esporo durante o início da germinação. Esta formação de novo material celular tem 

sido descrito em espécies de Rhizopus stolonifer e R. sexualis (HAWKER e ABBOTT, 1963). 

Alguns aspectos da fisiologia da germinação de esporangiosporos de R. arrhizus foram 

reportados por Ekundayo e Carlile (1964), onde encontraram que o início da germinação requer a 

presença de glicose ou frutose, adição de uma fonte externa de nitrogênio, fósforo, potássio ou 

sódio.  No meio de cultura contendo esses nutrientes, o esporo aumentou de comprimento de 5.5 

a 13.5µ em 8h. Foi observado que condições anaeróbicas inibem a germinação. A emergência de 

um tubo germinativo pode ocorrer de algum lugar da superfície do esporo em algumas espécies, 

mas em apenas uma ou mais áreas particulares em outras espécies. Estas áreas são designadas 

poros germinativos (ROBINSON, 1978).  

Weber e Ogawa (1965) evidenciaram que apenas prolina, na ausência de fosfato, 

estimulou a germinação de esporos de R. arrhizus entre os demais aminoácidos, açúcares, ácidos 

orgânicos, vitaminas e fontes de nitrogênio inorgânico testados em seus estudos.  
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Resumo 

 
 
 
Neste trabalho foi obtido um mutante fisiológico de Rhizopus arrhizus através do teste de 

gradiente de resistência ao pireno. Estudos foram realizados avaliando comparativamente a 

germinação e a habilidade de crescimento radial das linhagens de R. arrhizus UCP 402 selvagem 

e R. arrhizus UCP 402x (mutante). Observou-se que a presença do pireno na concentração de 10 

mg/L nos meios de cultura Sabouraud Sacarose e Yeast Malt Broth, induziu no aumento do 

processo de germinação dos esporangiosporos nas linhagens selvagem e mutante. O crescimento 

radial das duas linhagens foi inversamente proporcional à concentração de pireno nos meios de 

cultura testados. Os resultados submetidos a testes estatísticos (ANOVA) revelaram uma  

adaptação de R. arrhizus UCP 402x (mutante) em concentrações elevadas de pireno (50 mg/L), 

sugerindo uma maior habilidade desta linhagem no processo de remoção do pireno. 

 

Palavras-chave: Pireno, Rhizopus arrhizus, crescimento radial, germinação 
 



Shiosaki, R. K.  Aspectos Bioquímicos e Fisiológicos da Biorremoção... 
 
   

39

Introdução 

Os resíduos tóxicos vêm ocupando um lugar de destaque na sociedade, uma vez que quando 

gerenciados inadequadamente, são prejudiciais ao meio ambiente e causam danos à saúde 

pública. Vários são os processos industriais que ocasionam a eliminação de efluentes com 

potencial poluidor, ou simplesmente por acidentes decorrentes da utilização e transporte de 

produtos do petróleo (41,42). Tendo em vista que a contaminação por substâncias recalcitrantes 

como os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos – HAP´s, por fontes naturais ou 

antropogênicas, tornaram-se evidentes no meio ambiente e que muitos deles apresentaram 

natureza carcinogênica, mutagênica e teratogênica, além de efeitos tóxicos aos seres vivos (23, 

31), o emprego de metodologias utilizando fungos e bactérias têm revelado a importância desses 

organismos nos processos de descontaminação de áreas poluídas, apresentando um custo 

relativamente baixo e resultados significativos (15). Por outro lado, inúmeros estudos têm sido 

realizados no intuito de remover compostos tóxicos do meio ambiente, sendo a obtenção de 

mutantes resistentes importante devido aos resultados promissores nos processos de remoção 

desses compostos (1, 13, 21, 28, 30). Estudos recentes demonstraram maior capacidade de 

degradação de fenol por linhagens mutantes de Trichosporon cutaneum quando comparado com 

linhagens selvagens (1). A obtenção de mutantes de Phanerochaete chrysosporium através da luz 

UV, possibilitou em algumas espécies aumentar a habilidade de degradação de lignina (21). Este 

trabalho objetivou o isolamento de um mutante de R. arrhizus UCP 402 em altas concentrações 

de pireno e a realização de estudos comparativos com as linhagens selvagem e mutante, visando 

estabelecer características fisiológicas e condições de adaptação ao pireno. 
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Materiais e métodos  

Microrganismo  

Rhizopus  arrhizus UCP 402, linhagem selvagem, isolada de sedimento de mangue do município 

de Rio Formoso, Pernambuco, Brasil (16), mantida no meio de cultura BDA à 5°C,  no Banco de 

Culturas da Universidade Católica de Pernambuco. 

Hidrocarboneto aromático policíclico utilizado  

 A solução estoque foi preparada dissolvendo-se o pireno (WAKO) em acetona a uma 

concentração de 2 g/L, e depois filtrada em membrana Millipore 0.45µm e armazenada em frasco 

âmbar, à temperatura de 50C. 

Teste de gradiente de resistência ao pireno 

Placas de Petri de 9 cm de diâmetro foram utilizadas e incorporadas com o meio Batata Dextrose 

Ágar - BDA liquefeito, pH 5.8, contendo pireno na concentração final 100 mg/L e solidificado de 

forma inclinada, de modo que, um lado apresentou 1.6 mm de altura. Após solidificação, 9mL do 

mesmo meio (sem pireno) liquefeito foi adicionado e deixado solidificar em superfície horizontal 

(24). Esporos foram removidos de culturas de manutenção (Meio Batata Dextrose Ágar), com 

uma alça de platina esterilizada e transferidos para tubos de ensaio contendo 10 mL de água 

destilada estéril e contados em câmara de Neubauer. Cerca de 1 mL da suspensão contendo 103 

esporos de R. arrhizus UCP402 foi semeada na superfície da placa de Petri contendo o gradiente 

de concentração de pireno, incubadas no escuro a 28°C, por 72 horas. Após o crescimento das 

colônias, as mesmas foram removidas das duas regiões de concentrações distintas, sem pireno e 

da concentração mais elevada de pireno. A colônia proveniente da região com maior 

concentração de pireno (linhagem mutante R. arrhizus UCP402x) foi transferida para placas de 

Petri contendo meio BDA adicionado de pireno na concentração de 5 mg/L. A colônia 
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proveniente da região sem pireno foi removida e mantida em placas de Petri contendo apenas 

BDA, correspondendo a linhagem selvagem de R. arrhizus UCP 402. 

Germinação de esporangiosporos de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) 

A germinação de esporangiosporos de R. arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x (mutante) 

foi realizada em frascos de Erlenmeyer de 125 mL de capacidade contendo 10 mL dos meios 

Yeast Malt Broth -YMB e Sabouraud Sacarose –SAC controle (2) e tratado (pireno na 

concentração final de 10 mg/L). Os frascos foram inoculados com 1 mL da suspensão de esporos 

(1,4 x 108 esporos/mL) de R. arrhizus UCP402 e R. arrrhizus UCP402x (mutante), incubados a 

28°C sob agitação de 140 rpm. Alíquotas de 40 µL foram coletadas em intervalos de 30 minutos, 

durante 6 h, visualizadas ao microscópio óptico com a objetiva de x40 para detectar a presença de 

tubos germinativos, sendo contado um total de 200 esporos de cada amostra. Os experimentos 

foram realizados em triplicata (32). 

Crescimento radial de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) nos meios de 

cultura BDA, SAC e YMA  

Das culturas de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) crescidas por 48h no meio 

de cultura BDA foram removidos assepticamente discos (5 mm de diâmetro) da periferia de cada 

colônia e transferidos para o centro de placas de Petri contendo 20 mL dos respectivos  meios 

BDA, YMB e SAC, contendo pireno nas concentrações de 10 mg/L e 50 mg/L e sem pireno 

(controle). As placas foram incubadas à temperatura de 28°C na ausência de luz. A avaliação do 

crescimento radial foi realizada através de medições diárias do diâmetro das colônias com auxílio 

de uma régua milimetrada e medições, em sentidos diametralmente opostos. As leituras foram 

realizadas em intervalos de 6 h, estendendo-se até um período de 48 h. A curva de crescimento 

foi construída com base nas médias dos valores obtidos (29). 
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Análise estatística 

Para avaliar a influência das concentrações de pireno sob a germinação de esporangiosporos e o 

crescimento radial das linhagens selvagem e mutante de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus 

UCP402x (mutante) crescidos nos três meios de cultura testados (BDA, YMB e SAC), os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância ANOVA. 

Resultados e Discussão 

Avaliação da germinação de esporangiosporos de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus 

UCP402x no meio de cultura YMB 

A germinação dos esporangiosporos das linhagens de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus 

UCP402x (mutante) no meio de cultura YMB contendo 10 mg/L de pireno e o controle é 

apresentada na Figura 1. Observou-se que os esporangiosporos das linhagens de R. arrhizus 

selvagem e mutante iniciaram a emissão de tubos germinativos 3 h após a inoculação no meio de 

cultura Yeast Malt Broth e após 6 h, todos os esporos produziram tubos germinativos, sendo 

esses resultados corroborados pelas informações da literatura (12, 17).  Quando os esporos das 

linhagens de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) foram incubados em meio de 

cultura SAC, os tubos germinativos começaram a surgir 3:30 h, após o inóculo, mais tardiamente 

que no meio YMB (Figura 2). Contudo, essas informações são apoiadas pela literatura que 

descreve a presença de tubos germinativos e um aumento linear no diâmetro de 7.6 para 9.8 µm, 

após 4 h de incubação à 25°C em esporangiosporos de Rhizopus stolonifer (12, 14, 37). O padrão 

de germinação multipolar foi observado nos esporos em ambas as linhagens de R. arrhizus 

UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) nos meios de cultura YMB e SAC controle e tratado. 

Observou-se ainda, que nos meios de cultura YMB e SAC, quando as linhagens foram 

submetidas ao tratamento com pireno ocorreu uma aceleração na germinação, em relação ao meio  
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controle (sem a presença de pireno). Esses resultados sugerem que, provavelmente, o pireno 

tenha promovido alterações na permeabilidade da membrana celular, acelerando o mecanismo de 

germinação. Contudo, a ausência de informações na literatura sobre a germinação de esporos de 

fungos na presença de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, impossibilitam a comparação dos 

dados obtidos. Na literatura observa-se que o pesticida 2,4-D, em concentrações de 50, 25 e 13% 

estimulou a esporulação de Cercospora rodmanii (9). Em estudos realizados com herbicidas, 

também foi encontrado um aumento significativo do número de esporângios de Phytophthora 

cinnamomi com a adição de propazine ou simazine (19). Alguns autores (26, 27) atribuíram este 

fenômeno, a um mecanismo de defesa, uma vez que estes compostos inibem fortemente o 

crescimento radial, contudo, outro estudo com pesticidas evidenciou supressão da germinação 

(40). 

Crescimento radial de R arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) nos meios de 

cultura BDA, YMB e SAC  

Os resultados tratados estatisticamente (ANOVA), revelaram em nível de significância de 5%, 

que a presença do pireno afetou significativamente o crescimento radial das linhagens estudadas 

de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante), nos meios de cultura BDA, YMB e 

SAC. Uma vez que os valores dos F calculados foram maiores que os valores dos F tabelados 

(Figuras 3-5).  O crescimento das duas linhagens de R. arrhizus foi inversamente proporcional 

ao aumento da concentração de pireno em todos os meios de cultura testados. No entanto, a 

utilização de sacarose no meio de cultura SAC, apresentou uma redução ainda maior no 

crescimento radial tanto no meio controle quanto no tratado (Figura 4). Os resultados obtidos 

não evidenciaram a presença de zonas de crescimento, alterações no tamanho do esporo ou da 

morfologia do esporângio entre as linhagens de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x 

(mutante), quando crescidas no meio BDA.  Estudos sobre crescimento radial e patogenicidade 
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em isolados de Fusarium moniforme var. subglutinans demonstraram que as linhagens quando 

crescidas em meio Batata Dextrose Ágar apresentavam um crescimento radial maior  do que as 

linhagens quando crescidas em meio Batata Sacarose Ágar (7). A sacarose é um dissacarídeo cuja 

molécula por ação da invertase produz glicose e frutose (4). Este mecanismo é encontrado 

durante o metabolismo da sacarose pelo fungo. A literatura cita a produção da invertase em 

Saccharomyces cerevisiae, S. carlsbergensis e Aspergillus athecius (6, 25). A molécula da 

glicose é bem diferente, uma vez que, em solução, sua energia está imediatamente disponível 

para atender a quaisquer solicitações feitas por um processo metabólico, (4). As análises obtidas 

por ANOVA demonstraram que estatisticamente a linhagem mutante de R. arrhizus UCP 402x 

(mutante) quando comparada com a selvagem R. arrhizus UCP 402, tem uma maior habilidade 

para crescer em concentrações elevadas de pireno (50 mg/L) nos três meios testados. A inibição 

do crescimento também foi demonstrada quando Pseudomonas putida foi inoculada em meio 

contendo glicose como fonte de carbono e octanol como agente tóxico, nas concentrações de 0,6, 

1,2, 1,8, e 2,4 mM, sendo o mesmo inversamente proporcional ao aumento da concentração de 

octanol no meio (18). O mesmo resultado foi evidenciado quando fungos Micromycetes crescidos 

na presença de fluoranteno nas concentrações 0,001, 0,01 e 0,1 g/L, apresentaram um decréscimo 

no crescimento micelial a medida que se aumentava a concentração do composto tóxico no meio 

de cultura. Além disso, outros efeitos como o surgimento de micélio estéril e descoloração das 

colônias foram observados em algumas espécies (33).  Um estudo com antraceno mostrou que 

95% das linhagens apresentaram taxas de crescimento elevadas na concentração de 0,1 g/L de 

antraceno. No entanto o crescimento de Doratomyces stemonitis e Cylindrocarpon destructans 

foi inibido em concentrações inferiores a 0,01 g/L, e Sporormiella australis e Sporothrix 

cyanescens foram fortemente inibidos em concentrações de 0,1 e 1 g/L (22). O diâmetro da 

colônia e o crescimento radial são dados frequentemente utilizados para determinar a temperatura 
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ótima (8), bem como para investigar o efeito de inibidores sobre o crescimento do fungo (37). 

Estudos com crescimento radial em resposta a diferentes temperaturas também podem ser usados 

como suporte para estudos morfológicos e relações taxonômicas entre espécies de Chaetomium 

(29). Fungos fitopatógenos como Fusarium oxysporum, Phytophthora megasperma, 

Phytophthora parasítica e Pythium ultimum, demonstraram taxas de crescimento radial reduzidas 

quando cultivados na presença dos pesticidas ¨chloroneb¨ , HgCl2, ¨maneb¨ e ¨carboxin¨, 

respectivamente (38). Foi sugerido que pesticidas como metiram, bitertanol e diclorluanide 

inibem fortemente o crescimento micelial de Verticillium lecanii (20). Os meios de cultura 

contendo glifosato, simazine e propazine em concentrações recomendadas para aplicação em 

campo, inibiram significantemente o crescimento radial de isolados de P. cinnamomi, reduzindo 

para 11, 4%, 13, 5% e 50, 2% em comparação ao controle (19).  Estudos com corantes 

azoreativos, um outro grupo importante de poluente ambiental, demonstraram que o aumento da 

concentração de corantes no meio de cultura foi proporcional a inibição do crescimento de 

Saccharomyces cerevisiae e Candida tropicalis (3, 11). Uma redução no crescimento micelial foi 

evidenciada, quando fungos cresceram na presença de trifenilmetanos. O conteúdo de ácido 

nucléico em ambas as fases, lag e estacionária, durante o crescimento foi determinado. Na fase 

lag foi observado um decréscimo no conteúdo de RNA. Esse decréscimo acarretou inibição da 

síntese de proteínas o que pode ter ocasionado a redução no crescimento micelial (5). Em estudos 

destinados à compreender os mecanismos da tolerância de solventes em bactérias, foi 

demonstrado que tolueno desestabiliza a membrana interna de Gram-negativas, causando uma 

transição de um estado bicamada lamelar a um estado hexagonal, resultando em perda de 

proteínas, lipídeos, ions e disrupção do potencial de membrana celular (10, 35). O conseqüente 

colapso na síntese de ATP junto com outras lesões leva a morte celular. A interação de 

hidrocarbonetos cíclicos como os aromáticos, alicíclicos e terpenos com membranas biológicas já 
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foram documentados (10, 36, 39, 40). Essas interações levam a mudanças na estrutura, 

permeabilidade e funcionamento das membranas, que por sua vez, podem impedir o crescimento 

e a atividade das células. Estudos com ¨tetralin¨ na estrutura e funcionamento de membranas 

lipossomais e de bactérias demonstraram que o acúmulo deste hidrocarboneto aromático na 

membrana causou expansão da área de superfície da membrana, inibição da bomba de íons 

primária e aumento da permeabilidade de prótons. Como resultado, o potencial elétrico e o 

gradiente de pH foram dissipados. Os autores sugerem que estes fatores constituíram a causa 

primária da inibição do crescimento celular (36). Estudos posteriores com outros hidrocarbonetos 

aromáticos e alicíclicos indicaram que os efeitos observados não são específicos para tetralin e 

que uma relação direta pode ser encontrada entre o particionamento de um composto particular 

na membrana e seu efeito sob a integridade estrutural e propriedades funcionais dessa estrutura 

(34).  Alguns estudos apontam a redução no crescimento celular devido à presença de compostos 

tóxicos como hidrocarbonetos aromáticos, pesticidas e azo-corantes.  No entanto, os mecanismos 

fisiológicos de inibição do crescimento de fungos na presença dos HAP´s ainda não estão 

totalmente esclarecidos.   
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LEGENDAS DAS FIGURAS 

 

Figura 1- Germinação de Rhizopus arrhizus UCP402(A) e R. arrhizus UCP 

402x (B) no meio Yeast Malt Broth-YMB controle e tratado com pireno (10 

mg/L), cultivados à temperatura de 28°C. 

 

Figura 2- Germinação de Rhizopus arrhizus UCP402 (A) e R. arrhizus UCP  

402x (B) no meio Sabouraud Sacarose-SAC controle e tratado com pireno 

(10 mg/L), cultivados  à temperatura de 28°C. 

 

Figura 3- Crescimento radial de Rhizopus arrhizus UCP402 (A) e R. 

arrhizus UCP 402x (B) no meio Batata Dextrose Ágar-BDA controle e 

tratado com pireno (10 mg/L), à temperatura de 28°C . 

 

Figura 4- Crescimento radial de Rhizopus arrhizus UCP402 (A) e R. 

arrhizus UCP 402x (B) no meio Sabouraud Sacarose-SAC e tratado com 

pireno (10 mg/L), à temperatura de 28°C. 

 

Figura 5- Crescimento radial de Rhizopus arrhizus UCP402 (A) e R. 

arrhizus UCP 402x (B) no meio Yeast Malt Broth-YMB controle e tratado 

com pireno (10 mg/L), à temperatura de 28°C. 
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Alterações da composição bioquímica de ubiquinonas e de ácidos 

graxos em Rhizopus arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x 

(mutante) mediadas por pireno 
Shiosaki, R. K.1,4, Fukushima, K.5, Albuquerque, C. D.4 , Okada, K.2,4, Campos-Takaki, G. M. 3,4 

1 Doutorado em Ciências Biológicas,  Universidade Federal de Pernambuco, 50670-420 Recife-Pernambuco, Brasil. 2Departamento de Biologia , 

3Departamento de Química,  4Núcleo de Pesquisas em Ciências Ambientais, Universidade Católica de Pernambuco, 50050-590 Recife-

Pernambuco, Brasil. 5Research Center for Pathogenic Fungi and Microbial Toxicoses, Chiba University, Chiba, Japan 

Resumo 

A composição bioquímica de ubiquinonas e ácidos graxos foi avaliada em duas linhagens de 

Rhizopus arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x (mutante), quando crescidos em meio de 

cultura Yeast Malt Broth-YMB na presença e ausência de pireno (10 mg/L). A análise através da 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) evidenciou a presença das coenzimas Q7, Q9 e 

Q10 nas duas linhagens estudadas. Contudo, a linhagem selvagem demonstrou uma diferença 

acentuada no percentual da principal Coenzima Q9 (32%), em comparação com a linhagem 

mutante (8,4%). Observou-se ainda, um aumento significativo no percentual da Coenzima Q9 na 

linhagem mutante quando cultivada em meio de cultura contendo pireno (10 mg/L), 

provavelmente devido ao estresse oxidativo ocasionado pela presença do composto tóxico. O 

resultado das análises por cromatografia em fase gasosa (CG) mostrou a presença dos ácidos 

graxos: oléico (C18:1), palmítico (C16:0), palmitoléico (C16:1), esteárico (C18:0), linoléico 

(C18:2) e γ-linolênico (C18:3). Observou-se ainda, um aumento significativo no percentual de 

ácidos graxos saturados (C16:0) e (C18:0) e insaturados (C18:1) e (C18:2) na linhagem mutante, 

quando cultivada na presença de pireno (10 mg/L), sugerindo um mecanismo de tolerância ao 

composto tóxico. 

 

Palavras-chave: Pireno, Rhizopus arrhizus, ubiquinona, ácido graxo. 
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Introdução 

 
Em células vivas, o estresse devido a mudanças ambientais pode afetar a integridade da 

membrana e, portanto, sua função como barreira seletiva e como matriz para enzimas tornam-se 

comprometidas (WEBER e DE BONT, 1996).  A resposta celular mais provavel é a adaptação, e 

por conseguinte, a estabilização da fluidez das membranas, tendo em vista mudanças na 

composição de ácidos graxos dos lipídeos de membrana (SUUTARI e LAAKSO, 1994). Sikkema 

et al. (1992, 1994) estudando como os compostos tóxicos afetam a célula, mostraram que a 

membrana celular constitui-se no principal sítio celular no qual tais compostos se acumulam e 

causam danos à célula.  Estudos posteriores evidenciaram que microrganismos podem aumentar o 

percentual de ácidos graxos saturados e insaturados em suas membranas plasmáticas em resposta 

ao estresse de compostos tóxicos (SIKKEMA et al., 1995).  Ingram, (1976, 1977), investigando o 

efeito do benzeno e octanol em Escherichia coli observou um aumento da síntese de ácidos 

graxos saturados. Diferentes linhagens de Pseudomonas putida apresentaram a conversão da 

configuração cis para trans de ácidos graxos insaturados de sua membrana celular quando 

crescidos ou expostos a compostos tóxicos (RAMOS et al., 1997; WEBER et al., 1994). Os 

autores atribuem o aumento na síntese de ácidos graxos insaturados trans e saturados, ao fato dos 

mesmos proporcionarem uma maior rigidez às membranas celulares acarretando um decréscimo 

de sua fluidez. Este mecanismo de tolerância efetivamente reduz o acúmulo de compostos tóxicos 

na membrana (SIKKEMA et al., 1995).   

 Embora muitos estudos com fungos filamentosos tenham sido direcionados no intuito de 

fornecer metodologias de remoção de compostos poluentes, pouco se sabe a respeito dos 

mecanismos envolvidos nos processos de biodegradação. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar o efeito do pireno na composição de ubiquinonas e ácidos graxos de linhagens de 
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Rhizopus arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x (mutante), com a finalidade de esclarecer os 

mecanismos de resposta ao estresse. 

Material e Métodos 

Microrganismos 

Rhizopus arrhizus UCP402, linhagem coletada e isolada de sedimento de mangue proveniente do 

Município de Rio Formoso (GOMES et al., 2000). R. arrhizus UCP402x constitui uma linhagem 

mutante obtida através do teste de gradiente de resistência ao pireno (MAAS, 1986). As duas 

linhagens estão mantidas no meio de cultura Batata Dextrose Ágar-BDA e pertencem ao Banco 

de Culturas da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Recife, Pernambuco, Brasil.   

 

Hidrocarboneto aromático policíclico utilizado  

A solução estoque foi preparada dissolvendo-se o pireno (WAKO) em acetona a uma 

concentração de 3 g/L, filtrada em membrana Millipore 0.45µm e armazenada em frasco âmbar, à 

temperatura de 50 C. 

Condições de cultivo 

A obtenção da massa micelial das linhagens R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402 x foi 

realizada inoculando-se uma suspensão de 108 esporangiosporos/mL em frascos de Erlenmeyer 

com 1000 ml de capacidade, contendo 300 ml do meio líquido Yeast Malt Broth-YMB, pH 5.8,  

nas condições controle e tratado com pireno.  O tratado correspondeu à adição ao meio YMB de 

uma solução concentrada de pireno (3 g/L), previamente esterilizada em filtro Millipore 

(0,45µm), na concentração final de 10 mg/L. Os frascos foram incubados a 28°C, mantidos sob 

agitação de 140 rpm (mesa agitadora, modelo G-52 New Bruswick) por 5 dias na ausência de luz. 

Ao final do período de incubação as células foram lavadas  três vezes com água destilada estéril e  
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filtradas a vácuo para separação do micélio. Da massa celular obtida, 40g de micélio foi separado 

a fresco para extração da ubiquinona e a outra parte, foi submetida à liofilização e subsequente 

extração de ácidos graxos.  

Extração de Ubiquinonas 

Para a extração e purificação de ubiquinonas foi utilizado o método descrito por Yamada e 

Kondo (1973). Cerca de 40 g (peso úmido) da massa celular obtida do cultivo das linhagens de R. 

arrhizus selvagem e mutante, nas condições controle e tratado com pireno,  foi mantida sob 

refluxo a 90°C por 20 min, tratada com 25 ml de água destilada, 75 ml de metanol, 2,5 g de 

pirogalol e 10 g de hidróxido de sódio. A massa celular saponificada após resfriamento com gelo 

foi transferida para o funil de separação de 500 ml de capacidade, submetida à extração com 100 

ml de n-hexano e agitada manualmente por 20 minutos. Após o término deste tempo foi mantida 

em repouso até separação das duas fases. A fase superior foi colocada em frascos de Erlenmeyer 

com 500 ml de capacidade, sendo repetido o processo de extração por mais duas vezes. Os 

extratos 1, 2 e 3 foram reunidos, lavados três vezes com água destilada e evaporados até secura 

(rotaevaporador TECNAL modelo TE120) sob a temperatura de 40°C. A seguir, solubilizados em 

2 ml de acetona, concentrada a 25% do volume e submetido à cromatografia em camada delgada 

para pré-purificação. 

Cromatografia em Camada Delgada 

Foram utilizadas placas de 20x20 cm, de sílica gel 60 F254 MERCK, e benzeno como o solvente 

para separar a ubiquinona. O padrão de ubiquinona Q10 foi usada para identificar a região 

correspondente desse composto na corrida cromatográfica, cuja zona amarela e Rf correspondeu 

ao padrão. Essa região foi retirada da placa com uma espátula e colocada em um Becker de 

100ml de capacidade, onde foi adicionado 20 ml de acetona e colocada sob agitação em vórtex  
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por 30 minutos. Ao final deste período, foi centrifugada a 3000 x g por 5 minutos. O 

sobrenadante foi recolhido e evaporado à temperatura de 40°C. Os extratos contendo as 

ubiquinonas foram ressuspensos em 0,5 ml de acetona e submetidos à cromatografia líquida de 

alta eficiência para identificação. 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

As ubiquinonas purificadas foram analisadas por CLAE e identificadas comparando o tempo de 

retenção das amostras com os respectivos padrões. A análise foi efetuada em um cromatógrafo 

Varian, consistindo de: coluna Varian C18 (4,6 x 250mm), detector de UV-VIS modelo 320, 

sistema de liberação de solvente modelo 210. As condições para a análise cromatográfica foram:  

metanol-isopropanol (2:1, v/v) como fase móvel; velocidade de fluxo: 1.0 ml/minuto; detector de 

UV: 270nm. Foram utilizados os seguintes padrões de ubiquinonas: Coenzima Q7, Coenzima Q9 

e Coenzima Q10 obtidos da Sigma Chemical Company –USA. 

Extração e Metilação de Ácidos Graxos 

Os ácidos graxos foram convertidos a metil ésteres com o método de Dunlap e Perry (1967), 

descrito por Durham e Kloos (1978). Após o crescimento os micélios foram coletados, lavados 

com água destilada e liofilizados. Foram pesados 10 mg de micélio e colocados em tubos de 

ensaio com tampa, suspendidos em 3 ml de solução de trifluoreto de boro em metanol a 14% e 3 

ml de benzeno e incubados a 60ºC, “overnight”. Após a incubação, 3 ml de água destilada foram 

adicionados e a mistura foi agitada no vórtex por 5 minutos. Em seguida foi centrifugada a 

1.700x g por 10 minutos a temperatura de 4ºC. O benzeno foi removido após a centrifugação e 

evaporado com nitrogênio. Os metil ésteres de ácidos graxos foram resuspensos em n-hexano e 

analisados em cromatógrafo a gás (CG).  
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Cromatografia em Fase Gasosa 

As análises foram realizadas em um cromatógrafo a gás Varian modelo CP-3380 equipado com 

amostrador automático CP-8200, coluna capilar CP SIL 8CB (30m x 0,25mm), utilizando gás 

hélio como carreador. A temperatura do injetor e detector (FID) em 250ºC, a temperatura “oven” 

em 130ºC, inicialmente e aumentando para 170ºC em 1°C/min, para 180ºC em 3°C/min, foram 

mantidos isotermicamente por 10 min. Os ácidos graxos foram identificados comparando os 

tempos de retenção dos picos das amostras com os padrões. Para demonstrar a variação 

quantitativa no percentual de ácidos graxos entre as duas linhagens estudadas, os dados foram 

calculados com base na integração das áreas dos picos referente às duas linhagens nas duas 

condições testadas (tratado e controle), totalizando 100% dos ácidos graxos detectados. Foram 

utilizados como padrões os seguintes ácidos graxos: ácido Palmítico (C16:0), ácido Palmitoléico 

(C16:1), ácido Linoléico (C18:2), ácido Esteárico (C18:0), ácido Oléico (C18:1),  ácido γ-

Linolênico (C18:3) (obtidos da Sigma Chemical Company –USA). 

Análise estatística 

Para avaliar a influência do pireno sob a composição química de ácidos graxos e ubiquinonas das 

linhagens R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) crescidos em Yeast Malt Broth- 

YMB, foi feita uma análise de variância ANOVA dos dados obtidos.  

Resultados e discussão 

Análise do sistema de Ubiquinonas 

Foi observado que as linhagens selvagem e mutante de R. arrhizus apresentaram as ubiquinonas 

Q7, Q9 e Q10. A linhagem selvagem apresentou diferença significativa no percentual da 

ubiquinona principal Q9 (32%), em comparação com a linhagem mutante (8,4%) quando crescida 

no meio YMB, sem a presença do pireno. Quando a linhagem selvagem foi cultivada em meio de  
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cultura contendo pireno, foi observado um aumento nos percentuais de Q7 (0,05% para 0,46%)   

e Q9 (32% para 37,8%) quando comparados ao controle. O mesmo resultado foi encontrado com 

a linhagem mutante quando cultivada nas mesmas condições, aumento da ubiquinona Q7 (0,02% 

para 0,07%) e Q9 (8,4% para 20,6%) (TABELA 1). No entanto, houve um decréscimo no 

percentual de Q10 nas duas linhagens. Todos os organismos expressam um tipo predominante de 

ubiquinona, podendo apresentar também outros tipos em percentual reduzido. Os estudos com 

variações no percentual de ubiquinonas devido ao estresse oxidativo são relacionados com a 

coenzima Q principal, encontrada em maior quantidade. As ubiquinonas Q7 e Q10 além de 

apresentarem valores reduzidos, mostraram variações discretas entre as linhagens estudadas, 

portanto não foram considerados neste estudo.  

Um aumento significativo da ubiquinona principal Q9 (8,4% para 20,6%) foi encontrado na 

linhagem mutante quando crescido em meio contendo pireno Figura 1. 

Embora o sistema de transporte de elétrons seja encontrado na mitocôndria, a distribuição da 

ubiquinona não está limitada apenas a esta organela. A ubiquinona é encontrada em muitas outras 

organelas incluindo golgi, lisossomo, microsomo, peroxissomo e membranas celulares. Esta 

ampla distribuição da ubiquinona sugere outras funções além do transporte de elétrons. Por conta 

deste fato, vários estudos foram realizados e recentemente tem sido atribuído à coenzima Q um 

papel de antioxidante, protegendo as lipoproteínas e fosfolipídios da peroxidação lipídica, 

proteínas de membrana e o DNA dos danos induzidos pela ação de radicais livres (ERNSTER e 

DALLNER, 1995). Estes resultados concordam com a hipótese de que a ubiquinona funciona 

como um antioxidante: linhagens de Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae e 

Schizosaccharomyces pombe, deficientes na biossíntese de ubiquinona mostraram sensibilidade 

elevada ao estresse oxidativo (SOBALLE e POOLE, 1999). Ernster e Dallner (1995) observaram 

que nos tecidos os níveis de ubiquinonas estão sujeitos à regulação por fatores fisiológicos  
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relacionados com a atividade oxidativa do organismo, aumentando sob influência de estresse 

oxidativo, adaptação ao frio, etc. Um aumento no percentual da principal ubiquinona (Q9) foi 

observado quando as linhagens Rhizopus arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x (mutante) 

foram crescidas em presença de pireno, sugerindo que a presença do pireno provocou estresse, 

com resposta na atividade fisiológica do microrganismo. 

Embora o núcleo benzoquinona seja a parte mais importante da co-enzima Q no processo 

respiratório, alguns autores questionam o significado biológico da cadeia lateral isoprenóide 

(OKADA et al., 1998), uma vez que estudos bioquímicos mostram que a cadeia lateral da 

ubiquinona não constitui um fator crítico para o funcionamento dessa molécula.   

Para avaliar o significado biológico da cadeia lateral da ubiquinona, genes de “polyprenyl 

diphosphate synthase” de Sulfolobus acidocaldarius, Saccharomyces cerevisiae, Haemophilus 

influenzae, Escherichia coli, Rhodobacter capsulatus e Gluconobacter suboxydans foram 

clonados em um mutante de S. cerevisiae coq1. Quando esses genes foram expressos, eles 

produziram os correspondentes Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 e Q10, respectivamente. Para testar a 

funcionalidade de cada quinona na levedura, foram comparadas as taxas de crescimento das 

linhagens carreando as diferentes ubiquinonas (OKADA et al., 1998). As propriedades de 

crescimento dessas linhagens que carrearam as ubiquinonas com cadeia lateral de diferentes 

comprimentos, apresentaram pequenas diferenças em comparação à linhagem original. Os 

resultados sugerem que possa existir uma afinidade especial entre a composição de lipídeos da 

membrana de um organismo e o comprimento de seu grupo isoprenóide. Talvez possa haver 

ligação entre o comprimento isoprenóide da ubiquinona e a hidrofobicidade da membrana de um 

organismo particular. Hofer et al. (1982) demonstrou que uma linhagem de Rhodotorula gracilis 

resistente a nistatina apresentou menos ergosterol comparado com a linhagem mutante.  As 

células do mutante apresentaram uma capacidade reduzida para o transporte de xilose, embora 
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não tenha sido observado efeito sobre a magnitude do gradiente de próton (HOFER et al., 1983; 

KUNEMUND e HOFER, 1983).  

A ubiquinona constitui um eficiente desestabilizador de membrana, aumentando assim a fluidez e 

a permeabilidade. Então, em condições normais, as membranas estão provavelmente saturadas 

estruturalmente ou funcionalmente com esse lipídio. (DALLNER e SINDELAR, 2000). Em 

Escherichia coli, a composição do “pool” de ubiquinonas foi altamente influenciada pelo grau de 

oxigênio disponível. Células de E. coli crescidas aerobicamente apresentaram níveis 

significantemente superiores de Q8 do que Menaquinona MK-8 e Dimetilmenaquinona DMK-8, 

no entanto, em células crescidas anaerobicamente ocorreu o contrário (SOBALE e POOLE, 

1999). 

Recentemente tem sido atribuído à ubiquinona um outro papel funcional, como antioxidante, 

devido a sua localização em vários componentes celulares além da mitocôndria e pela íntima 

relação com os processos fisiológicos resultantes de estresse oxidativo. Algumas respostas às 

alterações na composição ou concentrações de ubiquinonas são relatadas em vários estudos, no 

entanto a literatura não se refere a alterações da composição bioquímica de ubiquinonas de 

fungos em presença de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. É provável que devido à sua 

natureza lipofílica, uma alteração na composição de ácidos graxos proveniente de um estresse 

ambiental, poderia também ocasionar alterações na sua composição.  

Análise da composição química dos ácidos graxos 

Os resultados obtidos por cromatografia em fase gasosa (CG), evidenciaram a presença dos 

ácidos graxos: oléico (C18:1), palmítico (C16:0), palmitoléico (C16:1), esteárico (C18:0), 

linoléico (C18:2) e γ-linolênico (C18:3). Esta composição está de acordo com os resultados 

encontrados na literatura (STAHL e KLUG, 1996; ODA et al., 2003) Figura 2. 
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Microrganismos podem aumentar o percentual de ácidos graxos saturados e trans insaturados em 

suas membranas celulares em resposta a compostos tóxicos (SIKKEMA et al. 1992).  

A análise ANOVA da concentração de ácidos graxos produzidos pelas linhagens de R. arrhizus 

UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) na ausência e na presença  de pireno, classificado 

segundo a linhagem e o tipo de ácido graxo produzido mostraram diferenças significativas, uma 

vez que os valores dos F calculados foram maiores que os valores dos F tabelados.  Embora as 

linhagens de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante) não tenham apresentado 

diferenças qualitativas na composição química, demonstraram diferenças quantitativas no 

percentual de ácidos graxos quando cultivados em meio Yeast Malt Broth  controle. A linhagem 

de Rhizopus arrhizus UCP 402 apresentou aumento discreto nos percentuais de ácidos graxos 

quando cultivados em meio contendo pireno (10 mg/L), C16:1 (0,4%), C16:1 (0,2%), C18:3 

(0,2%), C18:2 (0,5%), C18:1 (2,5%). Um resultado diferente foi encontrado com a linhagem R. 

arrhizus UCP 402x (mutante) que mostrou um aumento significativo quando cultivada nas 

mesmas condições experimentais, observando-se a seguinte composição: C16:1 (0,3%), C16:1 

(7,1%), C18:3 (0,3%), C18:2 (4,1%), C18:1 (9,3%) e C18:0 ( 4,2%).  

Embora a linhagem R. arrhizus UCP 402x (mutante) tenha mostrado uma diminuição nos 

percentuais de ácidos graxos quando cultivado em meio controle (sem pireno), um aumento nos 

percentuais de ácidos graxos saturados e insaturados foi evidenciado quando essa linhagem foi 

cultivada no meio de cultura contendo pireno.  Os resultados mostraram que a linhagem mutante 

de R. arrhizus UCP 402x apresentou maior síntese de ácidos graxos que a linhagem selvagem 

quando cultivada em meio com pireno. Os efeitos tóxicos de muitos agentes químicos perigosos 

são baseados nas suas propriedades lipofílicas, porque interagem, preferencialmente, com as 

membranas celulares e com isso mudam a fluidez da membrana. Bactérias suportam essas 

mudanças através da modificação da composição dos ácidos graxos e o grau de saturação de seus 
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lipídios de membrana (UCHIDA, 1974; INGRAM, 1976, 1977, 1984; SULLIVAN et al., 1979; 

HEIPIEPER et al., 1991; DIEFENBACH et al., 1992; LOFFHAGEN et al., 1995). 

Estudos com Escherichia coli evidenciaram um aumento na síntese de ácidos graxos saturados 

quando cultivados na presença de benzeno e octanol (INGRAM, 1976, 1977). 

Diferentes linhagens de Pseudomonas putida mostraram a conversão da configuração cis para 

trans de ácidos graxos insaturados, quando crescidos ou expostos a compostos tóxicos 

hidrofóbicos (RAMOS et al., 1997; WEBER et al., 1994).  

Os autores sugerem que o aumento na síntese de ácidos graxos saturados e insaturados nas duas 

linhagens de R. arrhizus tenha sido provocado pela presença do pireno, conferindo uma maior 

rigidez às membranas celulares. Este mecanismo de tolerância encontrado em bactérias, 

efetivamente reduz o acúmulo de compostos tóxicos na membrana, permitindo ao organismo 

manter estável o meio intracelular, possibilitando com isso a manutenção dos mecanismos 

fisiológicos necessários à sobrevivência no meio contaminado.  
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Linhagens de R. arrhizus
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Figura 1 – Percentual da ubiquinona Q9 em Rhizopus arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x 

(mutante) cultivados no meio de cultura Yeast Malt Broth-YMB controle e tratado com pireno 

(10 mg/L), à 28°C na ausência de luz. A- Linhagem de R. arrhizus UCP402 cultivada em meio 

controle, B- Linhagem de R. arrhizus UCP402 cultivada em meio tratado com pireno (10 mg/L), 

C- Linhagem de R. arrhizus UCP 402x (mutante) cultivada em meio controle, D- Linhagem de R. 

arrhizus UCP 402x (mutante) cultivada em meio tratado com pireno (10 mg/L). 
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Figura 2 Composição bioquímica de ácidos graxos de Rhizopus arrhizus UCP 402 e R. arrhizus 

UCP 402x (mutante) cultivados em meio de cultura Yeast Malt Broth-YMB à 28°C na ausência 

de luz. A- Linhagem de R. arrhizus UCP402 cultivada em meio controle, B- Linhagem de R. 

arrhizus UCP402 cultivada em meio tratado com pireno (10 mg/L), C- Linhagem de R. arrhizus 

UCP 402x (mutante) cultivada em meio controle, D- Linhagem de R. arrhizus UCP 402x 

(mutante) cultivada em meio tratado com pireno (10 mg/L). 
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TABELA 1. Percentual de  Ubiquinonas  das  linhagens  de  Rhizopus arrhizus  UCP  402  e  
R. arrhizus UCP 402x (mutante), nos meios de cultura controle e tratado com pireno (10 mg/L). 
 

 
                               Condições 

 
Linhagens 

 
Ubiquinonas 

Controle   Tratado Controle/Tratado 

      CoQ7   % 0,05 0,46 0,41 

R. arrhizus      CoQ9   % 32 37,8 5,8 

UCP 402      CoQ10 % 0,3 0,1 0,2 

     

      CoQ7   % 0,02 0,07 0,05 

R. arrhizus      CoQ9   % 8,4 20,6 12,2 

UCP 402x      CoQ10  % 0,09 0,06 0,03 

     * Percentual global 
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Avaliação da biorremoção de pireno por Rhizopus arrhizus UCP402 e 

R. arrhizus UCP402x (mutante) em cultura contínua 
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Resumo 

Neste trabalho a biorremoção do pireno foi avaliada em cultura contínua das linhagens de 

Rhizopus arrhizus UCP 402 (selvagem) e R. arrhizus UCP 402x (mutante). Os resultados 

evidenciaram que as linhagens selvagem e mutante crescidas nos meios de cultura Yeast Malt 

Broth-YMB  e  Sabouraud  Sacarose-SAC,  demonstraram habilidade na remoção do pireno. 

Após 72h de incubação das linhagens selvagem e mutante, 99,2% e 99,6% do pireno foram 

removidos, sendo que 58,3% e 65% foram removidos nas 12 primeiras horas de incubação no 

meio de cultura YMB.  Os  experimentos  realizados  com  o  meio de cultura Sabouraud 

Sacarose também evidenciaram taxas elevadas de remoção, 97,4% e 99% nas linhagens R. 

arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x, respectivamente.  Devido  ao  elevado  percentual de 

remoção encontrado em 12 horas de cultivo, os  resultados  sugerem  que  além da 

biodegradação, interações de componentes da superfíce de parede celular possam ter sido 

responsáveis pela remoção do pireno nos meios de cultura testados. Embora os percentuais de 

remoção do pireno tenham apresentado valores diferentes entre as duas linhagens estudadas, a 

linhagem mutante demonstrou, através dos resultados da cinética uma maior velocidade de 

remoção do pireno.  

Palavras-chave: Pireno, Zygomycetes, Rhizopus arrhizus 
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 Introdução 

Os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos formam uma classe de poluentes xenobióticos 

produzidos através da queima de materiais orgânicos tais como petróleo, madeira, tabaco 

(GUERIN, 1978). Pireno, um Hidrocarboneto Aromático Policíclico (HAP) com quatro anéis 

aromáticos fundidos constitui um dos HAP´s mais encontrados no meio ambiente, e consta na 

lista  de  poluentes  prioritários  descrito  pela  Agência  de  Proteção  Ambiental  dos  Estados  

Unidos (USEPA) (KEITH e TELLIARD, 1979; CERNIGLIA, 1992). Tem sido detectado em 

amostras  ambientais (GROSSLER et al., 1991; KUCKLICK et al., 1997) e usado como 

indicador para  o  monitoramento  de efluentes contaminados por HAP´s (GSCHWEND e 

HITES, 1981). Devido a sua estrutura ser encontrada no Benzo(a)pireno, um HAP 

comprovadamente carcinogênico e teratogênico, o pireno constitui um composto modelo para 

estudos de ligação  deste com o DNA  (CHEN, 1983) e como molécula modelo para os estudos 

de degradação fotoquímica e biológica de outros HAP´s (TAKEDA et al., 1984; SACK et al., 

1997). Em vista  dessas  informações existe  um  interesse  crescente  de se entender o destino e 

as formas de eliminação de compostos poluentes derivados do petróleo, visando o 

desenvolvimento de tecnologias mais eficientes nos processos de remoção destes compostos. 

Neste  sentido, a biotransformação microbiana  constitui o principal  processo  ambiental que 

afeta o  destino dos HAP´s em ambos ecossistemas, terrestres e aquáticos (KASTNER e 

MAHRO, 1996). Fungos oxidam HAP´s via citocromo P450 monoxigenases e reações 

catalizadas por epóxido hidrolase a trans-dihidrodiois (CERNIGLIA e CROW, 1981). Essas 

reações são similares aos reportados por sistemas enzimáticos dos mamíferos (FERRIS et al., 

1973; SMITH e ROSAZZA, 1974). O metabolismo bacteriano do pireno tem sido 

extensivamente estudado (CERNIGLIA et al., 1986; HEITKAMP et al., 1988) no entanto poucos 
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estudos com fungos foram publicados (SUTHERLAND, 1992; CERNIGLIA, 1993; SACK et al., 

1997).  

Fungos da ordem Mucorales, tem se destacado pela habilidade em biotransformar vários HAP´s 

(CERNIGLIA e GIBSON, 1977, 1978, 1980) e ainda, HAP´s carcinogênicos e mutagênicos em 

metabólitos oxidados, hidroxilados e posteriormente conjugados, em menor toxicidade, na 

presença de uma fonte de carbono auxiliar (CERNIGLIA, 1984). Por este motivo, vários 

microrganismos têm sido extensivamente estudados com o propósito de se estabelecer inovações 

e melhorias para os processos tecnológicos de biodegradação. Embora muitos estudos tenham 

sido realizados com linhagens selvagens, isoladas de áreas contaminadas por derivados do 

petróleo, alguns trabalhos destacam a produção e utilização de mutantes fisiológicos na 

elucidação das vias enzimáticas de degradação como também nos processos de remoção de 

compostos tóxicos (ALEXIEVAA et al., 2003; MC CULLAR, et al., 2002; ODA e OHTA, 

2002).  Estudos comparativos entre linhagens de fungos mutantes demonstraram maior 

habilidade na degradação de fenol (ALEXIEVAA et al., 2003), além de elevada atividade 

lignolítica, quando comparados com linhagens selvagens (KIRK e TIEN, 1986).  

Em vista do excelente potencial enzimático encontrado em microrganismos da ordem Mucorales, 

na biotransformação de xenobióticos, e por apresentarem uma alternativa viável na remoção 

destes compostos, este experimento teve como objetivo avaliar a biorremoção do pireno pelo R. 

arrhizus UPC402, um fungo da ordem Mucorales, coletado e isolado de sedimento de mangue do 

Município de Rio Formoso-PE, e um mutante fisiológico R. arrhizus UCP 402x, utilizando os 

meios Yeast Malt Broth-YMB e Sabouraud Sacarose-SAC.  
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Material e Métodos 

Microrganismo  

Rhizopus arrhizus UCP402 constitui uma linhagem coletada e isolada de sedimento de mangue 

proveniente do Município de Rio Formoso (GOMES et al., 2000), mantida em tubos de ensaio 

contendo meio de cultura BDA e armazenado a 5°C. R. arrhizus UCP402x constitui uma 

linhagem mutante obtida através do teste de gradiente de resistência ao pireno (MAAS, 1986). As 

duas linhagens estão depositadas no Banco de Culturas da Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP), Recife, Brasil.  

Hidrocarboneto aromático policíclico utilizado   

A solução estoque foi preparada dissolvendo-se o pireno (WAKO) em acetona a uma 

concentração de 2 g/L, filtrada em membrana Millipore 0.45 µm e armazenada em frasco âmbar, 

à temperatura de 5°C. 

Condições de cultivo 

Uma suspensão de 108 esporangiosporos/mL das linhagens R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus 

UCP402x (mutante), foi transferida  para frascos de Erlenmeyer com 250 ml de capacidade 

contendo 35 ml dos meios líquidos Yeast Malt Broth-YMB e Sabouraud Sacarose-SAC, nas 

condições controle e tratado com pireno.  O tratado correspondeu à adição aos meios YMB e 

SAC da uma solução concentrada de pireno (2 g/L), esterilizada, na concentração final de 10 

mg/L (KRIVOBOK et al., 1998). Os frascos foram incubados a 28°C, mantidos sob agitação de 

140 rpm (mesa agitadora, modelo G-52 New Bruswick) por 72 horas na ausência de luz. O 

líquido metabólico proveniente do crescimento das duas linhagens selvagem e mutante nos meios 

de cultura YMB e SAC foi separado do micélio por filtração à vácuo. 

Os meios de cultura YMB e SAC foram utilizados para avaliar a melhor condição para a 

biorremoção de pireno pelas  duas  linhagens  selvagem  e  mutante,  no  entanto,  o  meio  de  
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cultura YMB foi selecionado para os estudos de cinética de remoção do pireno com as linhagens 

selvagem e mutante. A partir das mesmas condições de cultivo, o líquido metabólico para os 

estudos de cinética de remoção, retirado em intervalos de 12, 24, 48 e 72 horas, foi separado do 

micélio através de filtração a vácuo.  

Extração líquido-líquido e análise em CCD e CLAE   

O líquido metabólico proveniente do cultivo das duas linhagens, selvagem  e  mutante,  nos  

meios de cultura YMB e SAC, foi submetido à extração com acetato de etila,  utilizando  um 

funil de separação. A extração foi realizada três vezes e os extratos foram reunidos, em seguida, 

filtrados com filtro de papel e rotaevaporados. O extrato obtido, foi pré purificado por 

cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando cromatoplacas (sílica gel 60 F254 Merck), 

utilizando uma solução de pireno (2 g/L) como padrão.  O benzeno foi empregado como eluente 

para permitir a separação do pireno residual. As bandas foram visualizadas através de luz UV 

(254 nm).  Para as análises quantitativas, as bandas identificadas nas placas de CCD foram 

removidas e solubilizada com 20 mL de acetona, posteriormente centrifugados e concentrados 

para análise em CLAE.  Uma amostra de 10 µL do extrato foi analisada usando-se uma coluna 

C18 (Varian). A fase móvel utilizada foi acetonitrila 100%, fluxo de 1mL/min e detector 

configurado para 254 nm (SALICIS et al., 1999). 

Análise estatística 

Para avaliar a significância dos dados obtidos através da cinética de remoção, realizou-se  análise 

de variância ANOVA com dois critérios de classificação: concentração de pireno classificada 

segundo a linhagem (selvagem/mutante) e o tempo.  

Resultados e Discussão 

Uma vez que fungos Mucorales são conhecidos pela habilidade em biodegradar compostos 

tóxicos através de cometabolismo, ou seja, a presença de um co-substrato, a natureza da fonte de 

carbono necessária para o organismo realizar a oxidação destes compostos tóxicos é 
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extremamente importante. A oxidação de pireno por Penicillium janthinellum (LAUNEN et al., 

1995, 1999) e Aspergillus niger (WUNDER et al., 1994) já foi documentada pela literatura.  

Posteriormente, estudos conduzidos com Fusarium solani e Rhodotorula glutinis demonstraram a 

habilidade desses microrganismos em metabolizar pireno como única fonte de carbono, no 

entanto, foi verificado que a presença de um co-substrato aumentou a atividade de remoção do 

pireno (ROMERO et al., 2002).  

Os resultados evidenciaram percentuais elevados da remoção de pireno pelas linhagens selvagem 

e mutante, nos dois meios de cultura testados, no entanto, o meio de cultura YMB permitiu uma 

melhor condição para a remoção do pireno nas duas linhagens estudadas, em comparação com o 

meio de cultura SAC. Os resultados sugerem que a natureza da fonte de carbono nos estudos com 

a remoção de pireno através das linhagens de R. arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP402x 

(mutante), seja importante no processo oxidativo do pireno. A energia disponibilizada pela 

molécula da glicose nos processos metabólicos é mais acessível quando comparado com a 

molécula da sacarose, visto que o metabolismo da sacarose pelo fungo está relacionado com a 

produção da enzima invertase (ATKINS, 2002). A produção da invertase em microrganismos já 

foi relatada em Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis e Aspergillus athecius 

(BAKER, 1975; MADYASTHA et al., 1987). Os resultados mostrados na Tabela 1 e 2 indicam 

que a remoção de pireno através do micélio vivo das linhagens de R. arrhizus UCP402 e R. 

arrhizus UCP402x (mutante) são elevados e com pequenas diferenças entre si.  A linhagem 

mutante R. arrhizus UCP402x apresentou índices mais elevados na remoção do pireno, enquanto 

que a linhagem selvagem R. arrhizus UCP402, demonstrou menor capacidade de remoção do 

composto. 

Os resultados obtidos através da análise ANOVA ao nível de significância de 5% demonstraram 

que os fatores linhagem (selvagem e mutante), tempo e a interação entre eles exerceram efeitos 
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significativos sobre a concentração de pireno, uma vez que os valores dos F calculados foram 

maiores que os valores dos F tabelados.  

Após 72 h de incubação das linhagens selvagem e mutante, no meio YMB, 99,2% e 99,6% do 

pireno foram removidos, sendo que 58,3% e 65% dessa remoção ocorreu nas 12 primeiras horas 

de incubação nas linhagens R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x (mutante), 

respectivamente. Devido ao elevado percentual de remoção demonstrado em poucas horas de 

exposição ao pireno, acredita-se que além da biodegradação, interações de componentes de 

superfíce da parede celular tenham sido responsáveis pela remoção do pireno nos meios de 

cultura testados.  

É natural que no micélio vivo ocorra passagem do composto para o interior da célula, para uma 

posterior metabolização. Portanto, é possível que a biossorção constitua um pré-requisito para os 

processos de biotransformação (ALEXANDER, 1994). Segundo Gaden (2000), o processo da 

fermentação pode apresentar duas etapas, onde primeiro ocorre uma acumulação, seguida do 

metabolismo oxidativo sobre o produto acumulado, definida como fermentação tipo III. 

Alguns trabalhos relatam a remoção de elevadas concentrações de compostos recalcitrantes em 

poucas horas de contato. Cha et al (2001) em estudos com Cunninghamella elegans mostraram 

remoção de 85% do corante verde malaquita e formação de outros compostos tóxicos após 24 h 

de cultivo. 

Estudos com corantes azo e heterocíclicos demonstraram que em baixas concentrações de 

nitrogênio (1,3mM) cerca de 90% da cor foi removida nas primeiras 6h pelo fungo 

Phanerochaete chrysosporium (CRIPPS et al., 1990).  

A cinética de remoção do pireno através das linhagens selvagem e mutante de R. arrhizus UCP 

402, demonstraram elevado potencial de remoção do composto, embora tenham evidenciado 

taxas superficialmente diferentes entre as duas linhagens (TABELA 2). A degradação de fenol 
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foi avaliada quando mutantes foram obtidos por tratamento da linhagem selvagem de T. 

cutaneum R57 com N-metil-N-nitro-N-nitrosoguanidina (NTG) por 1 h a uma concentração final 

de 0,5 mg/L e nistatina em concentração de 25 Uml por 1 h. O mutante denominado 4R 

demonstrou maior capacidade para degradar fenol em comparação com a linhagem selvagem. No 

entanto, o acúmulo de biomassa por esta linhagem foi inferior em comparação com a linhagem 

selvagem. Nenhuma correlação direta entre eficiência na degradação de fenol e maior 

produtividade de biomassa foi encontrada com as linhagens estudadas (ALEXIEVAA et al., 

2003). 

A cinética de degradação do pireno também foi avaliada por duas espécies de fungos (Mucor 

racemosus var. sphaerosporus e Phialophora alba)  na presença ou não de glicose, os resultados 

demonstraram elevadas taxas de remoção quando cultivados em meio líquido (80% de pireno 

degradado em 48 horas de cultivo) (RAVELET et al., 2001).  

Em estudos de biodegradação realizados por Kanaly et al. (2000), concentrações substanciais de 

BaP foram removidos através de um consórcio entre microrganismos. A natureza da remoção foi 

cometabólica, e um substrato primário (combustível diesel) serviu como fonte de carbono e 

energia.   O consórcio microbiano que biodegradou o benzo(a)pireno foi coletado de uma área  

que não tinha nenhum histórico de contaminação química. Em um estudo comparativo entre a 

filogenia e a fisiologia de bactérias degradadoras de HAP´s de diversos solos contaminados ou 

não por HAP´s, Mueller et al. (1997) demonstraram que a capacidade de degradação de HAP´s 

por bactérias nem sempre estão necessariamente relacionadas com ambientes contaminados.  

Ravelet et al. (2000) analisaram 41 amostras de fungos isolados em áreas contaminadas por 

HAP´s e demonstraram que Mucor racemosus e M. racemosus var. sphaerosporus constituíram 

as duas espécies mais eficientes na degradação do pireno 2,72 e 3,26 mg/g peso seco, 

respectivamente.  Algumas espécies de Penicillium apresentaram grande habilidade para degradar 
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pireno como P. janthinellum (2,43 mg/g peso seco) e P. simplicissimum (2,49 mg/g peso seco), 

no entanto, taxas mais baixas de degradação foram também encontradas com P. rugulosum (0,92 

mg/g peso seco) e P. crustosum (0,02 mg/g peso seco) (RAVELET et al., 2000). Sack e Gunter 

(1993) demonstraram que espécies de Penicillium em estudos de cometabolismo, degradaram 

vários HAP´s com taxas comparáveis aos encontrados pelo fungo da podridão branca, 

Phanerochaete chrysosporium, exceto pelo pireno que demonstrou taxas superficialmente baixas 

de degradação. Wunder et al. (1994) demonstraram que o mecanismo de oxidação do pireno, por 

Aspergillus niger apresentou semelhanças ao utilizado pelos fungos Cunninghamella elegans e 

Crinipellis stipitaria, através do sistema citocromo P450. Barclay et al. (1995), Bumpus et al. 

(1985), Sanglard et al. (1986), relataram a mineralização de BaP por culturas de Phanerochaete 

chrysosporium após o crescimento em glicose ou através de preparações de extratos de ligninase 

bruto e purificado. Os resultados evidenciaram que 3 a 14,6% do BaP foi mineralizado por 

linhagens de P. chrysosporium após períodos de incubação de 24 h a 30 dias. Entretanto apenas 

uma pequena fração de 14C do [7-14C] BaP  foi detectada como 14 CO2.  

Neste estudo, embora as duas linhagens tenham apresentado elevadas taxas na remoção de 

pireno, nos dois meios de cultura testados, a linhagem mutante demonstrou uma velocidade maior 

na remoção quando comparado com a linhagem selvagem. Com base em nossas análises, a 

linhagem investigada de R. arrhizus UCP 402 e o mutante R. arrhizus UCP 402x demonstraram 

potencial para a remoção de pireno.  
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TABELA 1. Biorremoção de pireno por Rhizopus arrhizus UCP 402 e  
R. arrhizus UCP 402x (mutante) em cultivo contínuo nos meios Yeast Malt  
Broth-YMB e Sabouraud Sacarose-SAC, à temperatura de 28°C e 140rpm. 
 

 
Linhagem 

 
Pireno (%)  

 
  

YMB 
 

  
SAC 

 Removido Residual  Removido Residual 
               
   R. arrhizus UCP402 

 
99,20 

 
0,8±0,1 

  
97,30 

 
2,7±0,5 

 
   R. arrhizus UCP402x 
 

 
99,60 

 
0,4±0,01

  
98,95 

 
1,05±0,05 

 

 

TABELA 2. Cinética de remoção através do micélio vivo de Rhizopus 
arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x (mutante) em cultivo contínuo 
no meio YMB, à temperatura de 28°C, 140 rpm. 
 
 
Tempo h 
 

                           
Pireno (%) 

 
 

R. arrhizus UCP402  R. arrhizus UCP402x 
  

 Removido Residual  Removido Residual 
 

0 0 100  0 100 

12 58 42± 0,04  65,6 34,4± 4,0 

24 90 10± 0,9  93,1 6,9± 0,05 

36 96,8 3,2± 1,1  98,2 1.8± 0,1 

48 99 1± 0,1  99,6 0.4± 0,03 

72 

 

99,2 0,8± 0,1  99,6 0.4± 0,01 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 
 
 
 
 

Remotion of pyrene by Rhizopus arrhizus using factorial design 
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Planejamento fracionário aplicado ao processo de biossorção do pireno por 

Rhizopus arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP 402x (mutante) 

Shiosaki, R. K.1,4, Albuquerque, C. D.4 , Neto, B. B.5,  Okada, K.2,4 , Campos-Takaki, G. M. 3,4 
1 Doutorado em Ciências Biológicas,  Universidade Federal de Pernambuco, 50670-420 Recife-Pernambuco, Brasil. 2Departamento de Biologia , 

3Departamento de Química,  4Núcleo de Pesquisas em Ciências Ambientais, Universidade Católica de Pernambuco, 50050-590 Recife-

Pernambuco, Brasil, 5 Laboratório de Quimiometria Departamento de Química Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco 50670-420 

Recife-Pernambuco, Brasil. 

 

Resumo 

A remoção de pireno foi avaliada através de um planejamento fracionário utilizando linhagens de 

Rhizopus arrhizus UCP 402 (selvagem) e R. arrhizus UCP 402x (mutante), com a finalidade de 

estudar os principais parâmetros relacionados com o processo de biossorção. O micélio das duas 

linhagens foi obtido pelo crescimento nos meios de cultura, Yeast Malt Broth-YMB e Sabouraud 

Sacarose-SAC. A avaliação da remoção do pireno foi realizada por extração com acetato de etila 

e análise por CLAE, apresentando elevadas taxas de remoção do pireno, 99,4% e 99,7% nas 

linhagens mutante e selvagem, respectivamente. Os parâmetros evidenciados pelo planejamento 

fracionário envolvidos no processo de biossorção na linhagem mutante R. arrhizus UCP402x 

foram: o meio de cultura, o pH e a inativação do micélio, todos apresentando uma forte interação 

entre eles. No entanto, para R. arrhizus UCP402 (selvagem) foi o pH, a quantidade de micélio, a 

inativação do micélio e o tempo, nesta ordem. Os resultados sugerem que provavelmente 

alterações na composição de constituintes de superfície da parede celular da linhagem mutante 

tenham ocorrido, possibilitando melhor desempenho. 

 

 Palavras-chave: Pireno, planejamento fracionário, Rhizopus arrhizus, biossorção. 
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Introdução   

O aumento das atividades industriais tem intensificado os problemas relacionados com a poluição 

ambiental e a deterioração de vários ecossistemas, com o acúmulo de vários poluentes 

aromáticos.  Muitos desses compostos foram considerados pelo Ato Americano “1976 Resource 

Conservation and Recovery” como resíduos perigosos à saúde humana e ao meio ambiente [1]. 

Como decorrência de sua estrutura química os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos tem 

causado efeitos danosos de natureza carcinogênica, mutagênica, teratogênica, além de efeitos 

tóxicos devido a recalcitrância [2] e capacidade de se bioacumularem nas diferentes cadeias 

alimentares [3]. Portanto, a agência de proteção ambiental americana lista vários desses 

compostos como poluentes de prioridade nacional, que devem ser freqüentemente monitorados 

em efluentes industriais [4]. Um grupo bastante heterogêneo de HAP´s é originado, 

principalmente, da combustão de material orgânico, por isso ocorrem no ambiente como misturas 

complexas, não como compostos simples. Erupções vulcânicas e incêndios em pradarias e 

florestas estão entre as maiores fontes naturais de HAP´s na atmosfera. As fontes de origem 

antropogênicas incluem entre outros, escapamentos e degradação dos pneus de veículos motores, 

emissões industriais devido à queima de carvão, quebra catalítica, emissões domésticas 

provocadas pelo aquecimento por óleo, gás e madeira, queima de biomassa e incineração de lixo. 

Os derramamentos de petróleo e seus derivados também figuram como importantes fontes de 

contaminação por esses compostos, podendo atingir águas superficiais e de reservatórios, 

comprometendo desta forma a saúde humana. Além disso, as águas ambientais podem ser 

contaminadas com HAP´s de formas diferentes, através de efluentes municipais e industriais, 

como também a água de chuva [5].  

A biodegradação por microrganismos representa um dos mecanismos primários pelos quais o 

petróleo e outros hidrocarbonetos poluentes são eliminados do ambiente. Por outro lado, a  
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utilização do micélio inativado de microrganismos para remover metais pesados, pesticidas e 

outros compostos tóxicos têm sido registrado na literatura e tem revelado grande potencial para 

detoxificação de áreas poluídas, apresentando um custo mais baixo e resultados significativos [6, 

7]. Embora os mecanismos envolvidos no processo de biossorção não estejam totalmente 

esclarecidos, acredita-se que a biossorção possa ser influenciada pelos grupos funcionais 

constituintes do micélio. No entanto, a partir de modificações individuais nos grupos carboxila, 

amino, fosfato e frações lipídicas, estudos realizados [8] verificaram que a biossorção do corante 

azul básico 9 pelo micélio inativado de Aspergillus niger envolve mecanismos similares aos 

encontrados na remoção de metais pesados, onde o grupo carboxila e amino foram os principais 

sítios de adsorção, ao contrário dos grupos fosfatos e frações lipídicas, que atuaram como 

principais sítios [9]. A literatura cita que os processos de pré-tratamento para a inativação do 

micélio podem modificar a superfície celular levando a um aumento da capacidade de biossorção 

devido à exposição dos sítios de adsorção latentes. Em vista disso, é provável que outros fatores, 

como, alterações fisiológicas na superfície celular possam também expor novos sítios de 

adsorção. A utilização do planejamento fatorial em estudos iniciais onde poucas informações são 

disponíveis e cujo objetivo é verificar os principais parâmetros que influenciam a resposta de um 

sistema, já foi documentada [10, 11, 12]. Para estimar a importância dos diferentes parâmetros 

relacionados com a remoção de metais pesados do solo através da biomassa de fungos e 

bactérias, [10] a partir de um planejamento fatorial, tornaram viável o estudo dos componentes e 

fatores encontrados no solo bem como suas interações com o processo de remoção de zinco, 

cádmio e mercúrio. O principal parâmetro que influenciou na distribuição dos metais foi o pH, 

apresentando considerável interação com o ácido fúlvico em alguns casos.  
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Neste trabalho, a remoção de pireno por duas linhagens de Rhizopus arrhizus UCP 402 

(selvagem) e R. arrhizus UCP 402x (mutante), foi investigada a partir de um planejamento 

fracionário de dois níveis com o objetivo de verificar quais foram os principais parâmetros 

envolvidos no processo de biossorção. 

Material e Métodos 

 Microrganismo 

Rhizopus arrhizus UCP402 linhagem selvagem isolada de sedimento de mangue proveniente do 

Município de Rio Formoso [13].  R. arrhizus UCP402x linhagem mutante obtida através do teste 

de gradiente de resistência ao pireno [14]. As duas linhagens estão mantidas em meio de cultura 

Batata Dextrose Ágar, a 3°C, no Banco de Culturas da Universidade Católica de Pernambuco 

(UNICAP), Recife, Pernambuco, Brasil.   

Condições de cultivo 

A obtenção da massa micelial das linhagens R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x foi 

realizada inoculando-se uma suspensão de 108 esporangiosporos/mL em frascos de Erlenmeyer 

com 1000 ml de capacidade, contendo 300 ml dos meios de cultura líquidos Yeast Malt Broth-

YMB e Sabouraud Sacarose-SAC, pH 5.8. Os frascos foram incubados a 28°C, mantidos sob 

agitação de 140 rpm (mesa agitadora, modelo G-52 New Bruswick), por 5 dias na ausência de 

luz. Ao final do período de incubação o micélio das duas linhagens foi separado do líquido 

metabólico através de filtração a vácuo e lavado três vezes com água deionizada estéril.  

Inativação da massa micelial 

Foram utilizados dois tratamentos para a inativação do micélio das linhagens: autoclavagem [15] 

e por tratamento com solução de formaldeído 1% [16]. No primeiro caso, 16 g de biomassa das 

linhagens selvagem e mutante foram inativadas por 20 minutos à temperatura de 121°C, seguido  
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pela lavagem com água deionizada e separação através de filtração com funil de vidro. No 

procedimento para inativação com uma solução de formaldeído 1%, 14 g da biomassa das 

linhagens selvagem e mutante, foram adicionados a uma solução de formaldeído 1%, seguido de 

agitação a 100rpm, incubado a temperatura de 28°C, durante 2 horas. Após este período, a 

biomassa das duas linhagens foi filtrada e lavada com água deionizada estéril.  

Processo de Adsorção 

O micélio inativado das duas linhagens selvagem e mutante foi transferido para frascos de 

Erlenmeyer com 250 mL de capacidade contendo 50 mL de água deionizada, previamente 

esterilizada durante 15 minutos a 121°C, contendo uma concentração de 10 mg/L de pireno. 

Foram incubados em duas temperaturas, 25°C e 35°C, à 140rpm em mesas agitadoras, modelo G-

52 New Bruswick. Após 24h e 48h os frascos foram retirados para a análise do pireno residual. A 

remoção do pireno foi avaliada em 20 ensaios de planejamento fatorial, sendo realizada a partir 

de cada frasco de Erlenmeyer, separando-se o micélio do meio contendo o pireno, por filtração à 

vácuo. O filtrado foi submetido à extração líquido-líquido por três vezes, com 50mL de acetato 

de etila, sendo em seguida evaporado em rotaevaporador, sob baixa pressão e temperatura em 

torno de 30°C, solubilizados em acetona e analisados no Cromatógrafo líquido de alta eficiência-

CLAE.  

Cromatografia líquida de alta eficiência-CLAE. 

 A determinação da concentração residual do pireno foi efetuada por CLAE e identificada 

comparando o tempo de retenção das amostras com o respectivo padrão de pireno. A análise foi 

realizada em um cromatógrafo Varian consistindo de: coluna C18 , detector de UV-VIS modelo 

320, sistema de liberação de solvente modelo 210. Este sistema foi controlado pelo software 

Varian Star (versão 5.31). A fase móvel utilizada foi a acetonitrila a 100%, velocidade de fluxo: 
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1.0 ml/minuto, detector de UV em 254nm. Os resultados foram expressos como o percentual de 

pireno residual. 

Planejamento Fracionário 

Com o objetivo de analisar os efeitos principais dos parâmetros envolvidos com processo de 

biossorção foi utilizado um planejamento fracionário 2 7-3 com as seguintes variáveis e os níveis: 

meios de cultura, tratamentos, quantidade de micélio, pH, temperatura, tempo de exposição e luz, 

sobre a remoção de pireno (Tabela 1). 

Resultados e Discussão 

Para determinar os parâmetros significativos do processo de biossorção do pireno através da 

biomassa de R. arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP402x, foram investigados o meio de 

crescimento, o pH, a temperatura, o método de inativação do micélio, a quantidade de biomassa 

utilizada, a exposição à luz e o tempo de exposição das duas linhagens selvagem e mutante ao 

pireno. Os resultados obtidos com a biomassa da linhagem selvagem de R. arrhizus UCP402 

demonstraram que ocorreu uma remoção de 99,7% do pireno em solução aquosa com pH 8,0,  no 

período de 48 horas de incubação, utilizando 1g do micélio crescido em meio de cultura YMB, na 

ausência de luz e inativado por autoclavagem.  Com a biomassa obtida da linhagem mutante foi 

observada uma remoção de 99,4% de pireno em solução aquosa de pH 8.0 em 96h de tratamento, 

utilizando 2g de micélio crescido em meio de cultura YMB, na presença de luz e inativado por 

autoclavagem. Embora, os resultados tenham demonstrado percentuais de biossorção do pireno 

diferentes entre as duas linhagens, a análise estatística evidenciou  que para um nível de 

confiança de 95% apenas as variáveis independentes, meio de cultura, pH e método de inativação 

da biomassa, nesta ordem, apresentaram efeitos significativos na remoção do pireno pela 

biomassa inativada da linhagem R. arrhizus UCP402x (mutante) (Figura 2-3). O  pH, quantidade 

de biomassa, método de inativação da biomassa e o tempo de exposição, nesta ordem, 
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produziram efeitos significativos na redução de pireno por R. arrhizus UCP 402 linhagem 

selvagem (Figura 2).  A utilização de fungos, bactérias e algas que desenvolveram mecanismos 

de resistência para metais tóxicos ou compostos xenobióticos, demonstraram elevado potencial 

biológico nos processos de tratamentos aplicados a efluentes ou locais contaminado com uma 

grande variedade de poluentes [17]. Além disso, as células podem ser manipuladas geneticamente 

para alterar suas características morfológicas e fisiológicas [18,19]. Estudos com duas linhagens 

de Saccharomyces cerevisiae ATCC834 e ATCC24858, demonstraram diferenças marcantes na 

área de superfície celular, conteúdo de manitol, velocidade de crescimento e consequentemente 

resultaram em diferentes percentuais de remoção do cádmio. Os resultados evidenciaram que a 

capacidade de remoção do cádmio pela linhagem de S. cerevisiae ATCC834 foi 1,7 vezes maior 

do que a apresentada pela linhagem de S. cerevisiae ATCC24858 [20].   

Influência do pH na biossorção do pireno 

Os resultados deste experimento demonstraram que entre as variáveis estudadas, o pH e o meio 

de cultura, constituíram os fatores mais significativos para a remoção do pireno nas linhagens 

selvagem e mutante, respectivamente (Figura 1-2).  Investigações realizadas visando estabelecer 

um sorbente alternativo, com um custo mais baixo de produção, demonstraram que o micélio 

morto de R. arrhizus apresentou maior capacidade de descoloração de corantes reativos que o 

carvão ativo [7]. Esses resultados foram atribuídos ao pH ácido e natureza aniônica dos corantes 

reativos. No entanto, os efeitos do pH sobre a biossorção do complexo Cianeto-ferro III através 

do micélio de Rhizopus arrhizus, foram estudadas e o melhor resultado na remoção ocorreu com  

o pH na faixa de 10 a 13. Embora os mecanismos que controlam a sorção através da biomassa 

não estejam completamente elucidados, os autores atribuíram esse resultado as alterações na 

superfície do sorbente devido às forças eletrostáticas, troca de íons e formação de complexos [6].  
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Influência do meio de cultura e do tratamento de inativação do micélio no processo de 

biossorção do pireno 

O tratamento de inativação do micélio constituiu um parâmetro significativo para a redução do 

pireno através das linhagens selvagem e mutante de Rhizopus arrhizus estudadas. A biomassa de 

R. arrhizus UCP 402 demonstrou maior eficiência de remoção quando cultivada em meio de 

cultura Yeast Malt Broth-YMB e inativado através de autoclavagem. No entanto, a biomassa da 

linhagem mutante de R. arrhizus UCP 402x demonstrou maior habilidade de remoção quando 

cultivado em meio Sabouraud sacarose e inativado através da solução de formaldeído 1%. 

Pesquisas têm demonstrado que os processos de pré-tratamento para a inativação do micélio 

podem modificar a superfície celular, levando a um aumento da capacidade de biossorção devido 

à exposição dos sítios de adsorção latentes [21]. O pré-tratamento da biomassa de R. arrhizus 

com NaOH (2M) resultou em um aumento na capacidade de biossorção devido ao aumento da 

quantidade de quitina/quitosana.  Gallagher et al. (1997) citado por [22], utilizaram além do 

NaOH um tratamento físico para inativar o micélio de R. arrhizus e confirmaram a relação 

existente entre biossorção e polissacarídeos de parede. Investigações realizadas com respeito à 

adsorção de metais pesados pela superfície celular de Aspergillus niger demonstraram claramente 

a influência do pré-tratamento no processo de biossorção [9]. Neste experimento, o meio de 

cultura YMB e SAC apresentaram uma resposta positiva na biossorção do pireno através das 

linhagens de R. arrhizus UCP402 e R. arrhizus UCP402x, respectivamente. Estudos demonstram 

que a fisiologia da biomassa pode influenciar os processos de sorção. Bactérias podem alterar 

suas proteínas de superfície celular em resposta ao seu ambiente e o seu crescimento em 

diferentes meios de cultura e condições de crescimento podem resultar em mudanças nas 

propriedades de superfície celular [17,23] .  
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As Tabelas 1 e 2 mostram os experimentos codificados e os resultados da variável resposta 

redução de pireno para a linhagem R. arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP402x. Os efeitos 

estimados para cada variável encontram-se ilustrados na Tabela 3. 

Nos fungos em geral, alguns polissacarídeos de parede, lipídeos, aminoácidos e fosfatos podem 

acentuar o processo de biossorção [6]. Quitina e quitosana ocorrem na parede celular dos fungos 

e também possibilitam a biossorção de corantes e metais [7]. Neste caso, é bem provável que 

esses grupos também sejam o sítio ativo de adsorção do pireno, uma vez que R. arrhizus está 

inserido em um grupo taxonômico possuidor deste polissacarídeo.  

Estudos com a fotólise de HAP´s demonstraram degradação de 50% de BAP em 20s de 

exposição [24]. No entanto, neste experimento com as linhagens selvagem e mutante, essa 

variável não teve efeito significativo devido à baixa intensidade luminosa empregada em 

comparação ao tipo de tratamento escolhido pelos autores. Através do planejamento fatorial 

fracionário, os parâmetros mais importantes para a biossorção do pireno foram identificados, 

concluindo-se que o pH, a quantidade de micélio, o tratamento de inativação do micélio e o meio, 

nesta ordem, apresentaram efeitos significativos na redução do pireno, pela linhagem selvagem. 

Por outro lado, a natureza do meio de cultura, o pH e o tratamento de inativação do micélio, 

demonstraram efeitos significativos na biossorção de pireno pela linhagem mutante.  Os 

resultados obtidos sugerem que a linhagem mutante de R. arrhizus UCP402x possa apresentar 

modificações na superfície celular, demonstrando dessa forma, variações nos principais 

parâmetros estudados, quando comparados com a linhagem selvagem.  
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 Tabela 1.Variáveis e Níveis do Planejamento Fracionário 

                      Níveis  

Variáveis           -1          +1 

Meio Cultura Sacarose  YMB 

Método de inativação Formaldeído  Autoclave 

Quantidade (g) 1.0  2.0 

pH 5.0  8.0 

Temperatura (°C) 25  35 

Tempo(h) 48  96 

Luz Ausência  Presença 

 

Tabela 2. Resultados do Planejamento fatorial para R. arrhizus UCP402 (selvagem) 

Ensaio Meio Tratamento Quantid pH Temperat Agitação Luz Pireno 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4,16 
2 1 -1 -1 -1 1 -1 1 3,21 
3 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1,64 
4 1 1 -1 -1 -1 1 1 11,99 
5 -1 -1 1 -1 1 1 1 0,48 
6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1,67 
7 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1,63 
8 1 1 1 -1 1 -1 -1 1,00 
9 -1 -1 -1 1 -1 1 1 2,14 
10 1 -1 -1 1 1 1 -1 1,12 
11 -1 1 -1 1 1 -1 1 3,45 
12 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0,3 
13 -1 -1 1 1 1 -1 -1 0,92 
14 1 -1 1 1 -1 -1 1 1,17 
15 -1 1 1 1 -1 1 -1 1,54 
16 1 1 1 1 1 1 1 0,52 
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Tabela 3. Resultados do Planejamento fatorial para R. arrhizus UCP402x (mutante) 

Ensaio Meio Tratamento Quantid pH Temperat Agitação Luz Pireno%
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3.8 
2 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1.4 
3 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1.3 
4 1 1 -1 -1 -1 1 1 0.9 
5 -1 -1 1 -1 1 1 1 4.1 
6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1.4 
7 -1 1 1 -1 -1 -1 1 2.7 
8 1 1 1 -1 1 -1 -1 2.1 
9 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1.3 
10 1 -1 -1 1 1 1 -1 2.5 
11 -1 1 -1 1 1 -1 1 1.9 
12 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 
13 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 
14 1 -1 1 1 -1 -1 1 0.9 
15 -1 1 1 1 -1 1 -1 1.8 
16 1 1 1 1 1 1 1 0.6 
17 1 1 1 1 1 1 1 0.8 
18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3.5 
19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4.0 
20 1 1 1 1 1 1 1 0.7 
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Figura 1 – Diagrama de Pareto demonstrando os efeitos sobre a remoção 

de  pireno pela linhagem Rhizopus arrhizus UCP 402x (mutante). 
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Figura 2 – Diagrama de Pareto demonstrando os efeitos sobre a remoção de  

pireno pela linhagem  Rhizopus arrhizus UCP 402 (Selvagem) 
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Line Plot (Kenji1.STA 8v*20c)
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Figura 3 – Linha das respostas do planejamento fracionário da 

 linhagem de Rhizopus arrhizus  UCP 402x (mutante). 
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CONCLUSÕES GERAIS 
 

 
A partir dos resultados obtidos conclui-se: 
 

 
Capítulo I 

 
- O teste de gradiente possibilita o isolamento de um mutante resistente ao pireno;   

-A emissão do tubo germinativo nas linhagens selvagem e mutante de Rhizopus arrhizus é 

acelerada pela presença do pireno. 

-O tempo máximo de germinação é similar para as duas linhagens. 

-A velocidade no crescimento radial para as duas linhagens está relacionada com a natureza da 

fonte de carbono e demonstra ser inversamente proporcional a concentração de pireno nos meios 

de cultura testados. 

- A linhagem de R. arrhizus UCP402x mostra adaptação nos meios de cultura contendo maior 

concentração de pireno. 

 
Capítulo II 
 
- As linhagens R. arrhizus UCP 402 e R. arrhizus UCP402x apresentam o mesmo perfil 

qualitativo, porém com diferenças quantitativas na composição de ubiquinonas e de ácidos 

graxos. 

- As linhagens selvagem e mutante mostram aumento nos percentuais de  ubiquinonas e de ácidos 

graxos, quando crescidos na presença do pireno. 

- As linhagens selvagem e mutante na presença do pireno mostram um percentual maior da 

ubiquinona principal, Q9, quando comparado com o controle. 

- A ubiquinona Q9 apresenta percentual maior na linhagem selvagem em comparação com a 

linhagem mutante nos meios controle e o tratado; 

- As linhagens selvagem e mutante na presença do pireno demonstram um percentual maior de 

ácidos graxos, quando comparado com o controle; 
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- Os ácidos graxos apresentam percentual maior na linhagem selvagem em comparação com a 

linhagem mutante nos meios controle e o tratado; 

 

 

Capítulo III  

 

- As duas linhagens mostram percentuais elevados de remoção do pireno nos meios de cultura 

Sabouraud Sacarose e Yeast Malt Broth. 

- O micélio crescido no meio Yeast Malt Broth apresenta melhor condição para a remoção do 

pireno em comparação com o meio Sabouraud Sacarose. 

-A cinética da remoção mostra que a linhagem mutante apresenta maior velocidade de remoção 

do pireno em comparação com a linhagem selvagem. 

 

 Capítulo IV 

 

- O planejamento fatorial identifica os parâmetros pH, quantidade de micélio, tratamento de 

inativação e o meio de cultura, nesta ordem, no processo de biossorção de pireno pelo micélio 

inativado da linhagem mutante. 

- O micélio inativado da linhagem selvagem nas condições pré-estabelecidas apresenta grande 

potencial de biossorção do pireno. 

 

 
Capítulo V 
- O micélio inativado da linhagem mutante apresenta percentuais elevados de biossorção. 

- O planejamento fatorial identifica os parâmetros quantidade, pH e meio de cultura, nesta 

ordem, influenciando no processo de biossorção de pireno pelo micélio inativado da linhagem 

mutante.  
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CAPÍTULO I 

 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS  

Brazilian Journal of Microbiology, published by the Brazilian Society of Microbiology, 
publishes original research papers, research notes and, occasionally, reviews, covering all 
aspects of Microbiology.  

The following categories of papers are acceptable for publication in Brazilian Journal of 
Microbiology: 

Research paper: the research paper reports results of original research which has not been 
published elsewhere. It consists of 12 to 15 double-space typewritten pages including 
references, tables and figures. An abstract with title (Resumo) and three to five key-words 
(Palavras-chave) in Portuguese must be provided. 

Short Communication: a Short Communication is a concise account of new and significant 
findings. It should be written according to the guidelines given for the research papers (see 
above) but without heading divisions. It's abstract and resumo (in Portuguese) should not 
exceed 50 words. Figures and tables should be restricted to a maximum of two figures or 
two tables, or one table and one figure. The author should state that the manuscript is a 
short communication so that it can be properly evaluated during the review process. 

Mini-review: Review articles should deal with microbiological subjects of broad interest. 
Specialists will be called upon to write the reviews. In addition to the Abstract in English and 
in Portuguese (Resumo), they may contain a list of contents. 

Submission of a manuscript 

Submission of a manuscript to Brazilian Journal of Microbiology is understood to imply that it 
has not previously been published (except in an abstract form) and that it is not being 
considered for publication elsewhere. 

All manuscript should be typewritten in English and submitted in triplicate to the Editors. 
Manuscripts submitted by fax or e-mail will not be accepted. 

Publication of a manuscript 

Manuscripts are accepted for publication after having been critically reviewed. Referees are 
indicated by the Editors. The manuscript will be returned to the nominated author for 
revision according to suggestions made by the reviewers. The author should return the 
reviewed manuscript to the Editors within the stipulated date. The author is notifiedwhen a 
manuscript is received and also when it is accepted or rejected for publication.On acceptance 
of a paper, the nominated author will be requested to send the text in a computer disquete. 
Galley proofs will be sent to the author for correction. They should be checked carefully and 
handed promptly according to instructions which are attached. Membership in Brazilian 
Society for Microbiology is not a prerequisite for submission of a manuscript for publication. 
Nonmember scientists from Brazil and other countries are invited to submit papers for 
analysis. 
Submission of a manuscript implies that all authors and their institutions have agreed with 
its publication. Responsibility for the accuracy of the manuscript content lies entirely with 
the author. 
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Preparation of originals 
 

 

General 

 

1. All manuscripts should be typed double-spaced with wide margins. Pages should be 
numbered sequentially. Research papers should be restricted to 15 printed pages, 
including figures and tables. Short Communications should be restricted to 6 printed 
pages.  

2. All manuscripts must be written in English. The Editors recommend that a manuscript 
should be critically read by someone fluent in English before submission. Manuscripts 
written in poor English will not be accepted.  

3. The paper should be organized in topics, as described in the next paragraph. The 
name of the topics should be typed in capital letters (e.g. ABSTRACT, 
INTRODUCTION, etc). Citation of tables and figures should initiate with capital letters 
(e.g. as shown in Table 1..., as presented in Fig.2..., etc)  

4. Abbreviations of terms and symbols should follow the recommendations of IUPAC-IUB 
Commission and the Metric System is to be used throughout.  

5. As a rule, the references in the text should be cited by their numbers. Exceptionally, 
when authors are mentioned in the text, the mention should be done according to the 
following examples: Bergdoll (number) reported that..., Bailey and Cox (number) 
observed that..., or Smith et al. (number) mentioned that... Do not use capital 
letters.  

6. Authors of accepted papers will be requested to send a 31/2"disquete containing the 
text prepared in a P.C. based word processor. Authors may also send this material by 
e-mail.  

Organization 

Title Page: A separate page should be used to give the title of the paper, complete name 
(including first name and middle initials) and affiliation of each author. An asterisk should be 
placed after the name of the author to whom correspondence about the paper should be 
sent. The telephone and fax numbers and e-mail address (when available) of this author 
should be given in the bottom of the page. No text of the manuscript should appear on the 
title page. The title should be a brief as possible, contain no abbreviations and be truly 
indicative of the subject of the paper. Expressions like "Effects of", "Influence of", "Study 
on", etc, should be avoided. Care should be exercised in preparing the title since it is used in 
literature retrieval systems. Abstract: The abstract should be typed in a separate page and 
should not exceed 250 words. It should summarize the basic content of the paper. The 
abstract should be meaningful without reference to the text. An abstract should not contain 
references, tables or unusual abbreviations. Abstracts are reprinted by abstracting journals 
and therefore will be read by persons who do not have access to the entire paper. Three to 
five key-words should be provided. Resumo: Resumo is the abstract written in Portuguese. 
Its preparation should follow the same recommendations for the Abstract in English. The 
resumo should also contain a title in Portuguese. The rules for the title in Portuguese are the 
same as for the title in English (see above). Three to five palavras-chave (key-words) have 
also to be included. The resumo and the title in Portuguese should also be typed in a 
separate page. 
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INTRODUCTION: The introduction should begin on a new page and provide the reader with 
sufficient information so that the results reported in the paper can be properly evaluated 
without referring to the literature. However, the introduction should not be an extensive 
review of the literature. The introduction should also give the rationale for and objectives of 
the study that is being reported. 

Materials and Methods: This section should provide enough information for other 
investigators to repeat the work. Repetition of details of procedures which have already been 
published elsewhere should be avoided. If a published method is modified, such 
modification(s) must be described in the paper. Sources of reagents, culture media and 
equipment (company, city, state, country) should be mentioned in the text. Names that are 
registered trade marks should be so indicated. Subheading often make this section easier to 
read and understand. 

Results: This section should, by means of text, Tables and/or Figures, give the results of the 
experiments. If a Discussion section is to be included, avoid extensive interpretation of 
results but do so in the Discussion section. If Results and Discussion are combined, then 
results should be discussed where, in the text, is the more appropriate. Tables should be 
numbered independently of the figures using Arabic numerals. All tables and figures must be 
mentioned in the text. The approximate location of tables and figures in the text should be 
indicated. 

DISCUSSION: This section should discuss the results in relation to the literature cited. 

ACKNOWLEDGMENTS: This section is optional and follows the Discussion. It acknowledges 
financial and personal assistance. 

REFERENCES: Should be numbered consecutively and in alphabetical order, by last name of 
the author. All authors must be cited. References should be cited in the text by their 
numbers. Journal names should be abbreviated according to Biological Abstracts or Chemical 
Abstracts. All references given in the list should be cited in the text and all references 
mentioned in the text should be included in the list. Examples: 

a. Journal article  

Campos, L.C.; Whittam, T.S.; Gomes, T.A.T.; Andrade, J.R.C.; Trabulsi, L.R. 
Escherichia coli serogroup 0111 includes several clones of diarrheagenic strains with 
different virulence properties. Infect. Immun. , 62:3282-3288, 1994. 

b. Paper or chapter in a book  

Nelson, E.B. Current limits to biological control of fungal phytopathogens. In: Arora, 
D.K.; Rai, B.; Mukerji, K.G.; Knudsen, G. (eds). Handbook of applied mycology: soils 
and plants. Marcel Dekker, New York, 1991, p.327-355. 

c. Book  

Salyers, A.A.; Whitt, D.D. Bacterial pathogenesis. A molecular approach. ASM, 
Washington, 1994, 418p. 

d. Patent  

Hussong, R.V.; Marth, E.H.; Vakaleris, D.G. Manufacture of cottage cheese. U.S. Pat. 
3,117,870. Jan.14, 1964. 

e. Thesis  
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Calzada, C.T. Campylobacter jejuni e Campylobacter coli – caracterização em 
sorogrupos e biotipos das cepas isoladas no município de São Paulo no período de 
1983-1989. São Paulo, 1991, 131p. (Ph.D. Thesis. Instituto de Ciências Biomédicas. 
USP). 

f. Publication with no identifiable author or editor  

Anonymous. The economy of by-products. Álcool Alcoolquim., 2: 33-40, 1985. 

g. Communications in events (Symposia, Conferences, etc)  

Simões, G.S.; Silva, J.; Toledo, A.S.; Gontijo Filho, P.P. Micobactérias não 
tuberculosas isoladas de pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida. XVII 
Congresso Brasileiro de Microbiologia, Santos, 1993, p.41. 

References citing "personal communication" or "unpublished data" are discouraged, although 
it is recognized that sometimes they must be used. In these cases, they should be cited in 
the text and not in the list of references. References consisting of papers that are "accepted 
for publication" or "in press" are acceptable. However, references of papers that are 
"submitted" or "in preparation" are not acceptable. 

Tables 

Tables should not be included in the text. Each table must be typed in a separate sheet and 
numbered sequentially in Arabic number. The title of a table should be placed in the top of it 
and should be brief but fully descriptive of the information contained. Headings and 
subheadings should be concise with columns and rows of data carefully centered below 
them. 

Figures 

Arabic numbers should be used to number the figures. Data presented in the tables should 
not be repeated in the figures. The legend of the figures should be placed at their bottom. 

Photographs and line drawings 

Should be kept to a minimum strictly necessary for the understanding of the paper. 
Photoprints should be of sufficient quality to ensure good reproduction. They should be 
numbered on the back and identified with the nominated author's name. Legends of line 
drawings and photographs should not exceed the printing area. All elements in the drawing 
should be prepared to withstand reductions. Drawings and line figures should be drawn or 
printed in black and should be prepared as indicated for the photographs. Colored 
illustrations are not accepted. 

Reprints 

Fifteen reprints of each paper will be mailed to the nominated author, free of charge. 
Additional reprints may be ordered and will be charged. 
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CAPÍTULO II 

 

 

Bioresource Technology 

Guide for Authors 

Submission of Papers 

Authors are requested to submit their original manuscript and figures with two copies as 
follows: Papers from Europe: Dr Julian A.S. Goodwin, Chemical Engineering, School of 
Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Riccarton, Edinburgh, EH14 4AS, 
UK; Papers from the Rest of the World: Dr S. C. Ricke, Department of Poultry Science, 101 
Kleberg Center, Texas A&M University, College Station, TX 77483-2472, USA. 
Submission of a paper implies that it has not been published previously, that it is not under 
consideration for publication elsewhere, and that if accepted it will not be published 
elsewhere in the same form, in English or in any other language, without the written consent 
of the publisher. All papers should be written in English. 

Types of Contributions 

Original papers; review articles; case studies; short communications; reports of conferences 
and meetings; book reviews; letters to the editors, forthcoming meetings. 

Manuscript Preparation 

General: Manuscripts must be typewritten, double-spaced with wide margins on one side of 
white paper. Good quality printouts with a font size of 12 or 10 pt are required. The 
corresponding author should be identified (include a fax number and e-mail address). Full 
postal addresses must be given for all co-authors. Authors should consult a recent issue of 
the journal for style if possible. An electronic copy of the paper should accompany the final 
version. The Editors reserve the right to adjust style to certain standards of uniformity. 
Authors should retain a copy of their manuscript since we cannot accept responsibility for 
damage or loss of papers. Original manuscripts are discarded one month after publication 
unless the Publisher is asked to return original material after use.  

Abstracts: Each paper should be provided with an Abstract of about 100-150 words, 
reporting concisely on the purpose and results of the paper. Abstracts should include no 
more than 10 keywords which reflect the entries the authors would like to see in an index. 

Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors, Affiliations, Abstract, 
Keywords, Main Text, Acknowledgements, Appendix, References, Vitae, Figure Captions and 
then Tables. Do not import the Figures or Tables into your text. The corresponding author 
should be identified with an asterisk and footnote. All other footnotes (except for table 
footnotes) should be avoided. 

Units: The SI system should be used for all scientific and laboratory data; if, in certain 
instances, it is necessary to quote other units, these should be added in parentheses. 
Temperatures should be given in degrees Celsius. The unit 'billion' (109 in America, 1012 in 
Europe) is ambiguous and must not be used. 
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Symbols: Abbreviations for units should follow the suggestions of the British Standards 
publication BS 1991. The full stop should not be included in abbreviations, e.g. m (not m.), 
ppm (not p.p.m.), '%' and '/' should be used in preference to 'per cent' and 'per'. Where 
abbreviations are likely to cause ambiguity or not be readily understood by an international 
readership, units should be put in full. 

References: All publications cited in the text should be presented in a list of references 
following the text of the manuscript. In the text refer to the author's name (without initials) 
and year of publication (e.g. "Since Peterson (1993) has shown that..." or "This is in the 
agreement with results obtained later (Kramer, 1994)"). For three or more authors use the 
first author followed by "et al.", in the text. The list of references should be arranged 
alphabetically by authors' names. The manuscript should be carefully checked to ensure that 
the spelling of authors' names and dates are exactly the same in the text as in the reference 
list. 
References should be given in the following form: 

Deka, G.C., 1987. Physical, chemical and pulping characteristics of hybrid Salix clones. PhD 
thesis, Faculty of Forestry, University of Toronto. 

Gandini, A., 1992. Polymers from renewables resources. In: Aggraval, S. L., Russo, S. 
(Eds.), Comprehensive Polymer Science. Pergamon Press, Oxford, (Chapter 10). 

Hobson, P.N., 1969. Growth of mixed cultures and their biological control. In: Meadow, P.M., 
Pirt S.J. (Eds.), Microbical Growth. Proc 9th Symp Soc Gen Microbiology. Cambridge 
University Press, London, pp. 43-64 

Vassileva, M., Azcon, R., Barea, J.-M., Vassilev, N., 1999. Effect of encapsulated cells pf 
Enterobacter sp on plant growth and phosphate uptake. Bioresource Technol 67 (3), 229-
232. 

Zakis, G., Neiberte, B., 1993. Amines derivatives of lignin - a method for obtaining an acid 
sorbent. LV Patent 5213. 

Illustrations: All illustrations should be provided in camera-ready form, suitable for 
reproduction (which may include reduction) without retouching. Photographs, charts and 
diagrams are all to be referred to as "Figure(s)" and should be numbered consecutively in 
the order to which they are referred. They should accompany the manuscript, but should not 
be included within the text. All illustrations should be clearly marked on the back with the 
figure number and the author's name. All figures are to have a caption. Captions should be 
supplied on a separate sheet. 
Line drawings: Good quality printouts on white paper produced in black ink are required. All 
lettering, graph lines and points on graphs should be sufficiently large and bold to permit 
reproduction when the diagram has been reduced to a size suitable for inclusion in the 
journal. Dye-line prints or photocopies are not suitable for reproduction. Do not use any type 
of shading on computer-generated illustrations. 
Photographs: Original photographs must be supplied as they are to be reproduced (e.g. 
black and white or colour). If necessary, a scale should be marked on the photograph. 
Please note that photocopies of photographs are not acceptable. 
Colour: Where colour figures are required the author will incur the costs at the current 
colour printing prices. 

Tables: Tables should be numbered consecutively and given a suitable caption and each 
table typed on a separate sheet. Footnotes to tables should be typed below the table and 
should be referred to by superscript lowercase letters. No vertical rules should be used. 
Tables should not duplicate results presented elsewhere in the manuscript, (e.g. in graphs). 
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Disk submission 

Authors should submit an electronic copy of their paper with the final version of 
the manuscript. The electronic copy should match the hardcopy exactly. Always 
keep a backup copy of the electronic file for reference and safety. Full details of electronic 
submission and formats can be obtained from http://authors.elsevier.com.  
For assistance on how to prepare your artwork for electronic submission visit: 
http://www.elsevier.nl/locate/authorartwork  

Proofs 

Proofs will be sent to the author (first named author if no corresponding author is identified 
of multi-authored papers) and should be returned within 48 hours of receipt. Corrections 
should be restricted to typesetting errors; any others may be charged to the author. Any 
queries should be answered in full. Please note that authors are urged to check their proofs 
carefully before return, since the inclusion of late corrections cannot be guaranteed. Proofs 
are to be returned to the Log-in Department, Elsevier Science, Stover Court, Bampfylde 
Street, Exeter, Devon, EX1 2AH, UK.  

Offprints 

Twenty five offprints will be supplied free of charge. Additional offprints and copies of the 
issue can be ordered at a specially reduced rate using the order form sent to the 
corresponding author after the manuscript has been accepted. Orders for reprints (produced 
after publication of an article) will incur a 50% surcharge.  

Copyright 

All authors must sign the "Transfer of Copyright" agreement before the article can be 
published. This transfer agreement enables Elsevier Science Ltd to protect the copyrighted 
material for the authors, without the author relinquishing his/her proprietary rights. The 
copyright transfer covers the exclusive rights to reproduce and distribute the article, 
including reprints, photographic reproductions, microfilm or any other reproductions of a 
similar nature, and translations. It also includes the right to adapt the article for use in 
conjunction with computer systems and programs, including reproduction or publication in 
machine-readable form and incorporation in retrieval systems. Authors are responsible for 
obtaining from the copyright holder permission to reproduce any material for which 
copyright already exists.  

Author Enquiries: 
Authors can also keep a track on the progress of their accepted article, and set up e-mail 
alerts informing them of changes to their manuscript's status, by using the "Track a Paper" 
feature of Elsevier's Author Gateway. 
For specific enquires on the preparation of electronic artwork, consult 
http://www.elsevier.com/locate/authorartwork/. 
Contact details for questions arising after acceptance of an article, especially those relating 
to proofs, are provided when an article is accepted for publication. 
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CAPÍTULO III 

 
International Biodeterioration and Biodegradation 
 
Guide for Authors 
 
Submission of papers  
Submission of a manuscript implies that it is not being considered contemporaneously for publication elsewhere. 
Submission of a multi-authored manuscript implies the consent of all the participating authors. All papers will be 
independently refereed. 

Three copies of a manuscripts should be submitted to the Editor-in-Chief, Dr Brian Flannigan, SCPS School of Life Sciences, 
Napier University Colinton Road, Edinburgh, EH10 5DT, UK. Fax no: 0044 131 455 2291. 

brian@biomerc.fsnet.co.uk 

Types of contributions 

Original papers; review articles; case studies; short communications; reports of conferences and meetings; book reviews, 
and news of forthcoming meetings. The subject and content of review articles should be discussed with the Editors prior to 
submission to the journal. All papers should be written in English. 

Manuscripts 

Authors should send three copies of their manuscripts, (in double-spaced typing on pages of uniform size, with a wide 
margin at the left) and a disk version of their paper. Electronic manuscript submission is actively encouraged. Generally, 
the size of the manuscript should not exceed 10 000 words or about 20 printed pages. Each paper should be provided with 
an Abstract of about 100-150 words, reporting concisely on the purpose and results of the paper. Wherever possible, 
authors should consult an issue of the journal for style and layout. The Editors reserve the right to adjust style to certain 
standards of uniformity. 

The SI system should be used for all scientific and laboratory data; if, in certain instances, it is necessary to quote other 
units, these should be added in parentheses. Temperatures should be given in degrees Celsius. The unit 'billion' (109 in 
America, 1012 in Europe) is ambiguous and should not be used. Abbreviations for units should follow the suggestions of the 
British Standards publication BS 1991. The full stop should not be included in abbreviations, e.g. m (not m.), ppm (not 
p.p.m.); '%' should be used in preference to 'per cent'; 'per', as in mg per litre, should be written mg litre-1. Where 
abbreviations are likely to cause ambiguity or cannot be readily understood by an international readership, units should be 
given in full. Greek symbols and unusual symbols used for the first time should be defined by name in the left-hand margin. 
Abbreviations of chemical or other names should be defined when first mentioned, unless the abbreviation is commonly 
used and internationally known and accepted. 

Tables, references and legends to illustrations should be typed on separate sheets and placed at the end of the paper. 
Footnotes should be avoided if they contain information which could equally well be included in the text. 

Disk submission 

Authors are encouraged to submit a computer disk (5.25A or 3.5A HD/DD disk) containing the final version of their papers 
along with the final manuscript to the editorial office. Please observe the following criteria: 

(1) Send only hard copy when first submitting your paper; 

(2) When your paper has been refereed, revised if necessary and accepted, send a disk containing the final version with the 
final hard copy. Make sure that the disk and the hard copy match exactly; 

(3) Specify what software was used, including which release (e.g. WordPerfect 5.1); 

(4) Specify what computer was used (either IBM compatible PC or Apple Macintosh); 

(5) Include the text file and separate table and illustration files, if available; 

(6) The file should follow the general instructions on style/arrangement and, in particular, the reference style of the 
journal; 

(7) The file should be single-spaced and should use the wrap-around end-of-line feature, i.e. no returns at the end of each 
line. All textual elements should begin on the left: no paragraph indents. Place two returns after every element such as 
title, headings, paragraph, figure and table call-outs; 
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(8) Keep a back-up disk for reference and safety. 

.  
References 

References to published work should be indicated at the appropriate place in the text, according to the Harvard system (i.e. 
using author(s)' name(s) and date), with a reference list, in alphabetical order, at the end of the paper. The list should give 
name(s) and initial(s) of author(s) and the exact title of the paper or book. For journals there should follow the title, 
volume number, year of issue and initial and final page numbers of article. For books there should follow the name(s) of the 
editor(s) (if appropriate), the name of the publisher and the town and year of publication. Where appropriate, initial and 
final page numbers should also be quoted. All references in this list should be indicated at some point in the text and vice 
versa. Unpublished data or private communications should not appear in the reference list. References to unpublished data 
will only be accepted at the discretion of the Editors. 

Illustrations 

The original and two copies, which may be of a reduced size, of each illustration should be provided. Line drawings may be 
submitted in any medium providing that the image is black and very sharp. They should preferably all require the same 
degree of reduction; large diagrams, more than four times final size, are discouraged due to handling difficulties. The type 
area of the journal is 123 mm wide x 193 mm deep, and lettering should therefore be large enough to be legible after 
reduction of the illustration to fit (ideally 7pt lettering after reduction). Photographs should be submitted as contrasting 
black-and-white prints on glossy paper. Each illustration must be clearly numbered and the name(s) of the author(s) of the 
paper written on the reverse side. 

Proofs 

The author (or the selected author where several are involved) will receive a set of proofs for information purposes. Nonew 
material may be inserted in the text at the time of proof reading unless accepted by the Editors. All joint communications 
must indicate the name and full postal address of the author to whom proofs should be sent.  

Papers will normally be published in order of acceptance by the Editors, although this may occasionally be changed for 
reasons of space, or to publish more quickly particular papers which the Editors consider of topical interest. 

Page charges and offprints 

There will be no page charges. Twenty-five offprints of each paper will be supplied free of charge. For review articles one 
hundred reprints will be supplied free of charge. Additional copies can be ordered at current printing prices. 

Author Services 
Authors can also keep a track on the progress of their accepted article, and set up e-mail alerts informing them of changes 
to their manuscript's status, by using the 'Track a Paper' feature of Elsevier's Author Gateway. 
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CAPÍTULO V 

 
Process Biochemistry 
 
Guide for Authors 
 
Transfer of Copyright  
All authors must sign the 'Transfer of Copyright' agreement before the article can be published. This transfer agreement 
enables Elsevier Science Ltd to protect the copyrighted material for the authors, but does not relinquish the author's 
proprietary rights. The copyright transfer covers the exclusive rights to reproduce and distribute the article, including 
reprints, photographic reproductions, microform or any other reproductions of similar nature and translations, and includes 
the right to adapt the article for use in conjunction with computer systems and programs, including reproduction or 
publication in machine-readable form and incorporation in retrieval systems. Authors are responsible for obtaining from the 
copyright holder permission to reproduce any figures for which copyright exists. 

Submission of papers 

Papers submitted to the journal must be original with clear definition of objectives, material used and methods applied and 
should not have been published or offered for publication elsewhere. Compactness of a paper together with consistency and 
precision in presentation will be considered as advantages for acceptance. All submissions will be reviewed by two referees. 
Three copies of the manuscript complete with copies of all figures and photographs should be submitted. Please also submit 
a disk with the manuscript. Below, authors will find instructions for the preparation of manuscripts. Strict adherence to 
these conventions of style will speed up the review and publication process. 

In order to assist in a rapid review procedure, it is also possible to send the manuscript by e-mail to the Editor 
(processbiochemistry@blueyonder.co.uk), and advise the Editor by fax (+44 131 539 9031) of this submission. 

All correspondence by e-mail to the Editors must contain the unique (PRBI) reference number in the subject line or "New 
paper submission". All correspondence which is not labelled as such will be deleted because of the potential presence of 
viruses. 

Manuscripts preparation 

Three copies should be provided,in double-spaced typing on pages of uniform size, with a wide margin at the left. Generally 
the size of the manuscript should be a minimum consistent with clarity. Each paper should be provided with an abstract of 
100-150 words reporting concisely on the purposes and results of the paper, and also six keywords. 

Authors should consult an issue of the journal for style and layout if possible. The Editors reserve the right to adjust style to 
certain standards of uniformity. 

The title of the paper should unambiguously reflect its contents. Where the title exceeds 70 characters a suggestion for an 
abbreviated running title should be given. 

The SI system should be used for all scientific and laboratory data: if, in certain instances, it is necessary to quote other 
units, these should be added in parentheses. Temperatures should be given in degrees Celsius. The unit 'billion' (109 in 
America, 1012 in Europe) is ambiguous and should not be used. 

Abbreviations for units should follow the suggestions of the British Standards publication BS 1991. The full stop should not 
be included in abbreviations, e.g. m (not m.), ppm (not p.p.m.), &incare; and /' should be used in preference to 'per cent' 
and 'per'. Where abbreviations are likely to cause ambiguity or may not be readily understood by an international 
readership, units should be put in full. 

Tables (numbered consecutively with arabic numerals), references and legends to illustrations should be typed on separate 
sheets and placed at the end of the paper. 

Footnotes should be avoided especially if they contain information which could equally well be included in the 

text. 

The use of proprietary names should be avoided. Papers essentially of an advertising nature will not be accepted. 

Disks 

For papers produced using a word-processor or TEX, please submit a disk with the manuscript. Please also submit a disk 
with any revised version and with the final revised version of the manuscript. The file on disk should correspond 
exactly to the hard copy. The operating system and the word-processor should be specified clearly. 
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Illustrations or chemicalstructures in electronic format may be supplied provided that the file format and the program used 
to produce them is clearly indicated and that a hard copy is also supplied. 

More detailed guidelines and further information are available from the publisher. 

References 

References should be cited at the appropriate point in the text by a number in square brackets. A list of references, in 
numerical order, should appear at the end of the paper. All references in this list should be indicated at some point in the 
text and vice versa. Unpublished data or private communications should not appear in the list. Examples of layout of 
references are given below. 

1. Treshow, M., Environment and Plant Response. McGraw-Hill, New York, 1970. 

2. Chang, C.W., Fluorides. In Responses of Plants to Air Pollution, ed. J.B. Mudd and T.T. Kozlowski. Academic Press, New 
York, 1975, pp. 57-95. 

3. MacLean, D.C. and Schneider, R.E., Effects of gaseous hydrogen fluoride on the yield of field-grown wheat. 
Environmental Pollution (Series A), 1981, 24 39-44. 

4. Mandl, R.H., Weinstein, L.H., Weiskopf, G.J. and Major, J.I., The separation and collection of gaseous and particulate 
fluorides. In Proceedings of the 2nd International Clean Air Congress, ed. H.M. Englund and W.T. Berry. Academic Press, 
New York, 1971, pp. 450-458. 

5. Davison, A.W., Uptake, transport and accumulation of soil and airborne fluorides by vegetation. Paper presented at 6th 
International Fluoride Symposium, Logan, UT, 1-3 May 1982. 

6. Chang, C.W., Effect of fluoride pollution on plants and cattle. PhD thesis, Banaras Hindu University, Varanasi, India, 
1975. 

7. Reid, Collins & Associates Ltd, Fluoride emissions and forest growth. Report to Aluminium Company of Canada Ltd, 
Vancouver, BC, 1976. 

Illustrations 

The original and two copies of each illustration should be provided. The copies may be of a reduced size, or photocopies. 
Line drawings should be in a form suitable for direct reproduction, in permanent black ink, with stencilled lettering (avoid 
using dry transfer or typewritten lettering). High-quality computer-generated line diagrams, or glossy prints, are also 
acceptable. The illustrations should preferably all require the same degree of reduction. The type area of the journal is 178 
mm by 250 mm deep, in two columns per page, each 85 mm wide, and the lettering should therefore be large enough to 
be legible after reduction of the illustrations to fit the page width or column width. Photographs should be submitted as 
clear black-and-white prints on glossy paper. Each illustration must be clearly numbered and the title and author(s) of the 
paper written on the reverse side.  

Proofs 

The author (or the selected author where several are involved) will receive a set of proofs for checking. No new material 
may be inserted in the text at the time of proofreading unless accepted by the Editors. 

All questions arising after the acceptance of manuscripts, especially those relating to proofs, should be directed to: Elsevier 
Sience Ireland Ltd., Elsevier House, Brookvale Plaza, East Park, Shannon, Co. Clare, Ireland. Phone (+353) 61-709-600; 
fax (+353) 61-709-111/113. 

Page charges and offprints 

There will be no page charges. Twenty-five offprints of each paper are supplied free of charge. Additional copies can be 
ordered at current printing prices. 
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