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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Miconia é o maior gênero da família
Melastomataceae com cerca de 1000 espécies, sendo
que 274 são encontradas no Brasil e destas 120 são
endêmicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a
atividade antimicrobiana de Miconia amacurensis. O
método escolhido para esta avaliação foi a difusão em
ágar com disco de papel segundo o CLSI. Neste trabalho
foram utilizados os extratos em hexano (Hex), acetato
de etila (AcOEt) e metanol (MeOH) de M. amacurensis
frente a nove microrganismos. Os extratos foram
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testados na concentração de 100 e 300 mg·mL . O perfil
de atividade demonstrou tendência na inibição de
bactérias gram-positivas, bactéria álcool-ácido resistente

e levedura. Os resultados demonstraram que os extratos
metanólicos e acetato de etila apresentaram atividade
antimicrobiana na maioria dos microrganismos
avaliados, sendo que as médias dos halos de inibição
variaram entre 9,33 e 25,67 mm. No entanto, o extrato
metanólico apresentou atividade frente a um maior
espectro de microrganismos e também maior diâmetro
nos halos de inibição. Com isso, conclui-se que os
extratos de M. amacurensis apresentam atividade
antimicrobiana e que esta pode estar relacionada à
polaridade dos compostos presentes nos extratos.

PALAVRAS-CHAVE: Microrganismos, Miconia, Melastomatacea.

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Miconia amacurensis Wurdack
ABSTRACT
Miconia is the largest genus of Melastomataceae, with
about 1000 species, of which 274 are found in Brazil and
120 of these are endemic. This study aimed to evaluate
the antimicrobial activity of Miconia amacurensis. The
antimicrobial activity of extracts was carried out using
the agar diffusion method according to the CLSI. In this
work were evaluated the hexane (Hex), ethyl acetate
(AcOET), and methanol (MeOH) extracts of M.
amacurensis against nine microorganisms. The extracts
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were tested at a concentration of 100 to 300 mg·mL .
The activity profile showed a tendency to inhibit grampositive and acid-alcohol resistant bacteria and yeast.
KEY-WORDS: Microorganisms, Miconia, Melastomatacea.

The results showed that the methanolic and ethyl
acetate extracts showed antimicrobial activity in most of
the tested microorganisms, and the mean inhibition
ranged between 9.33 and 25.67 mm. However, the
methanol extract was more effective against a broader
spectrum of microorganisms and also the larger
diameter zones of inhibition. This indicates that the M.
amacurensis extracts have antimicrobial activity and
that this may be related to the polarity of the
compounds present in the extracts.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE Miconia amacurensis Wurdack
1 INTRODUÇÃO
As plantas medicinais são utilizadas historicamente como uma rica fonte para obtenção
novas moléculas para estudos terapêuticos. Países do oriente como a Índia e a China
conseguiram modos de legalizar e reconhecer o uso tradicional das plantas. A China tem longo
histórico de utilização de plantas além possuir um arsenal terapêutico que contempla mais de 5
mil espécies. Outro fator importante na utilização de plantas medicinais é a facilidade no acesso a
esta terapia visto que no Brasil grande parcela da população não tem acesso aos medicamentos
sintéticos, pois estudos epidemiológicos indicaram que os 20% da população brasileira consome
63% dos medicamentos alopáticos produzidos e o restante, isto é 80% encontra nas plantas sua
única alternativa terapêutica (FOGLIO et al., 2006).
Nas últimas décadas a relevância das pesquisas com plantas medicinais para variados fins
vem se acentuando e a utilização de plantas medicinais como fonte de novos fármacos
antimicrobianos é um destes exemplos, já que os casos de disseminação mundial de resistência
microbiana fez surgir uma demanda cada vez mais alta por novos agentes com este objetivo
terapêutico (CRISAN et al., 1995). A utilização de plantas também tem como justificativa a
economia de tempo e recursos, na chance de se obter mais moléculas com capacidade
terapêutica, o que seria impossível sem esta abordagem, já que só uma pequena parte dos
compostos propostos e ensaiados vem a se tornar um recurso terapêutico (CECHINEL FILHO;
YUNES, 1998; MACIEL et al., 2002).
Vale destacar que o aumento nos casos de resistência está relacionado à utilização
prolongada e indiscriminada de agentes antimicrobianos e, além da preocupação da eficiência,
há também o aumento do custo para o estado destes tratamentos, pois segundo o Instituto de
Medicina Americano, o aumento do custo do tratamento de infecções causadas por
microrganismos resistentes nos E.U.A gira em torno de 4 a 5 milhões de dólares (MCGOWAN,
2001).
No Brasil, o uso e a busca de fármacos e suplementos dietéticos derivados de plantas
utilizados para diversas finalidades têm aumentado recentemente. Acredita-se que atualmente
são encontrados no mercado cerca de 25 % a 50 % de fármacos derivados das plantas. No setor
da pesquisa acadêmica, farmacêuticos, botânicos, microbiologistas e químicos estudam cada vez
mais produtos naturais que poderiam ser utilizados no tratamento de doenças infecciosas. Outro
aspecto importante nesta busca é o conhecimento de que plantas são ricas em uma grande
variedade de metabólitos secundários, como taninos, terpenoides e flavonoides, que in vitro
demonstram ter propriedades antimicrobianas (COWAN, 1999).
O estudo químico e biológico de plantas constitui uma estratégia alternativa altamente
eficaz na procura de novos agentes terapêuticos. Neste sentido, Melastomataceae é uma família
das angiospermas com mais de 4.500 espécies distribuídas em 180 gêneros e encontrada
principalmente na região dos trópicos. O gênero Miconia é exclusivamente neotropical, nas
Américas ocorre desde o sul do México até o norte da Argentina, Uruguai e sul do Brasil. É
composto por mais de 1.000 espécies e destaca-se por ser o maior em número de espécies da
família (GOLDENBERG, 2000).

No Brasil este gênero é composto por 287 espécies e destas 122 são endêmicas. Ocorre
na maioria dos ecossistemas desde o nível do mar nas restingas até os campos de altitude e nos
mais variados biomas como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica
(BAUMGRATZ; CHIAVEGATTO, 2006). A partir do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a
atividade antimicrobiana in vitro de extratos de diferentes polaridades de Miconia amacurensis.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Material vegetal
As partes aéreas de Miconia amacurensis foram coletadas nos municípios de Maceió e
Satuba e posteriormente foram identificadas pelo botânico MSc Earl Celestino de Oliveira Chagas
e depositadas no herbário do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA-MAC) sob o número
da exsicata 52.184.
2.2 Obtenção dos extratos
As partes aéreas da espécie coletada foram secas por 4 dias, em estufa com temperatura
controlada e renovação constante de ar. A mesma foi moída em moinho de facas e extraída por
maceração por um período de 7 dias em temperatura ambiente e protegida da luz. Os solventes
utilizados foram hexano, acetato de etila (AcOEt) e metanol (MeOH) e produziram os extratos:
Hexânico (Hex, 2 g), acetato de etila (AcOEt, 3 g) e metanólico (MeOH, 10 g).
2.2 Microrganismos
As linhagens de bactérias e fungos leveduriformes utilizados foram obtidas a partir da
Coleção de Microrganismos do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPEDA). Para este ensaio foram utilizadas quatro bactérias gram-positivas:
Staphylococcus aureus (UFPEDA 02), Micrococcus luteus (UFPEDA 100), Bacillus subtilis (UFPEDA
86) e Enterococcus faecalis (UFPEDA 138); três bactérias gram-negativas: Escherichia coli
(UFPEDA 224), Serratia marcescens (UFPEDA 352) e Pseudomonas aeruginosa (UFPEDA 416);
uma álcool-ácido-resistente: Mycobacterium smegmatis (UFPEDA 71) e a levedura Candida
albicans (UFPEDA 1007).
2.3 Atividade antimicrobiana
A atividade antimicrobiana do extrato foi realizada pela metodologia de difusão em ágar,
utilizando-se discos de papel de filtro com diâmetro de 6 mm, conforme Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI, 2012). Alíquotas de 20 µL nas concentrações de 100 mg/mL e 300
mg/mL foram utilizadas para impregnar os discos de papel, os extratos foram esterilizados
anteriormente por filtração em membrana de 0,22 µm (TPP).
Uma suspensão do microrganismo-teste (0,1 mL de 1,5x108 UFC·mL-1 para bactérias e 0,1
mL de 1,5x105 células·mL-1 para leveduras) foi determinada através de comparação visual com

um padrão na concentração de 0,5 na escala de Mc Farland e espalhada sobre a superfície de
meio sólido de AMH (Ágar Müeller–Hinton) em placa de Petri de (15 x 90 mm). Posteriormente
foram adicionados sobre as placas inoculadas com os microrganismos-teste os discos
impregnados com os extratos. As placas foram incubadas a 37 °C por 24 h (bactérias) e a 28 °C
por 48 h (leveduras). Após este período foi realizada a leitura visual observando-se o halo de
inibição de crescimento microbiano quantificado em mm com o auxílio de um halômetro.
Como controle positivo impregnou-se 20 µL dos padrões nos discos na concentração de
10 mg·mL-1 de eritromicina para bactérias e 20 mg·mL-1 de nistatina para fungos leveduriformes e
como controle negativo utilizou-se os discos impregnados com os solventes utilizados. Todos os
ensaios foram realizados em triplicata e os mesmos repetidos duas vezes.
2.4 Análise estatística
Após obtenção dos resultados, os mesmos foram analisados através do programa SISVAR
– Sistema de Análise de Variância (Ferreira, 2000), realizando-se a análise de comparação de
médias pelo Teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os extratos testados de Miconia amacurensis tanto na concentração de 100 mg·mL-1
quanto em 300 mg·mL-1 apresentaram mesmo perfil de inibição, pois o extrato MeOH foi o que
apresentou maior espectro de atividade nas duas concentrações testadas, enquanto que o
extrato em acetato foi ativo frente aos mesmos microrganismo nas duas concentrações, contudo
com menor espectro de atividade quando comparado ao extrato metanólico. Por último, o
extrato hexânico não foi ativo nas duas concentrações testadas.
O extrato metanólico inibiu (Figura 1) o crescimento de cinco microrganismos nas duas
concentrações e destes, três são gram-positivos (S. aureus, M. luteus e B. subtilis), um álcoolácido-resistente (M. smegmatis) e um fungo leveduriforme (C. albicans). Por outro lado, o
extratos AcOEt tanto em concentração de 100 mg·mL-1 quanto em 300 mg·mL-1 foram ativos
frente a quatro microrganismos, três gram-positivos (os mesmos citados anteriormente) e a
levedura.

Figura 1 – Atividade antimicrobiana de extrato metanólico de Marcetia amacurensis.

Este perfil de inibição dos extratos em metanol e acetato está de acordo com outros
trabalhos da literatura como o de Rodrigues et al. (2008) que testaram os extratos etanólicos das
espécies M. albicans, M. rubiginosa e M. stenostachya na concentração de 300 mg·mL-1 pelo
ensaio de difusão em ágar frente a 11 microrganismos, estes extratos se mostraram mais ativos
frente as bactérias gram-positivas. Pode-se atribuir este resultado as características particulares
da parede celular das bactérias gram-negativas o que confere as mesmas uma resistência natural
a agentes antimicrobianos quando comparada com a parede celular das bactérias gram-positivas.
O extrato hexânico não foi ativo, contudo pode-se inferir que esta falta de atividade devese às limitações do método e não propriamente a ausência de compostos com esta propriedade.
Este fenômeno é a maior limitação do ensaio visto que o meio em que a substância teste deve se
difundir é um meio polar e no caso do extrato hexânico (apolar) observou-se experimentalmente
uma má difusão do extrato no meio, logo este não se difunde completamente se restringindo ao
disco, não inibindo o crescimento do microrganismo. Ao contrário, Moura (2006) estudando a
atividade antimicrobiana de Miconia rubiginosa verificou que o extrato hexânico apresentou
atividade frente à maioria dos microrganismos testados. No entanto, não houve diferença
estatisticamente significativa entre as concentrações testadas (100, 200 e 300 mg·mL-1).
Entre os extratos MeOH com os maiores diâmetros de inibição (Tabela 1) destacam-se
21,3 mm, 25,7 mm e 18,7 mm quando avaliados frente a S. aureus M. luteus e C. albicans, na
concentração de 100 mg/mL, respectivamente. Na concentração de 300 mg·mL-1 os halos foram
de 19,7 mm, 24,7 mm e 20,7 mm, para os mesmos microrganismos.
O controle negativo não apresentou halo de inibição e os halos encontrados para
controles positivos estão dispostos na tabela 1.
Analisando a tabela 1 no que diz respeito ao solvente utilizado na avaliação
antimicrobiana, pode-se verificar que o extrato metanólico apresentou atividade inibitória para
os microrganismos em todas as concentrações testadas. Todos os controles negativos não
tiveram halo de inibição. Ainda em relação ao tipo de solvente, verificou-se que o extrato MeOH
foi mais ativo em quase todas as concentrações analisadas, uma vez que o mesmo quando
analisado a 300 mg·mL-1 não teve diferença significativa das demais concentrações do extrato
acetato de etila frente a B. subtilis. O extrato hexânico não afetou o crescimento microbiano nas
concentrações testadas. Em relação às concentrações testadas para o extrato acetato de etila,
somente houve diferença significativa nos testes realizados com S. aureus. Já para o extrato
metanólico não houve diferença significativa nos testes realizados com M. luteus e M.
smegmatis, sendo a concentração de 100 mg·mL-1 a mais ativa para as bactérias. Contudo, isso
não foi verificado com o fungo leveduriforme, uma vez que a concentração de 300 mg·mL-1 foi
mais eficiente na inibição do microrganismo quando comparado a 100 mg·mL-1.

Tabela 1 – Atividade antimicrobiana de extrato metanólico e acetato de etila de Miconia
amacurensis usando Método de Difusão em Disco d
GRAM-POSITIVAS

GRAM-NEGATIVAS

100 mg/mL
300 mg/mL

AAR*

FUNGO

224

71

1007

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

11,00 c

ND

ND

ND

ND

13,67 a

18,67 b

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

12,67 b

11,33 b

ND

ND

ND

ND

ND

12,00 c

19,67 b

24,67 a

10,00 b

ND

ND

ND

ND

24,67 a

20,67 a

31,00

33,00

38,00

-

-

-

-

23,00

M.
amacurensis

02

100

86

352

138

416

hexano

ND*

ND

ND

ND

ND

AcOEt

16,00 c

13,67 b

11,67 b

ND

MeOH

21,33 a

25,67 a

12,67 a

hexano

ND

ND

AcOEt

9,33 d

MeOH
Eritromicina

C+
Nistatina

25,00

*Bactéria Álcool Ácido Resistente, ND – Não detectado. d a zona de inibição foi dada em mm. 02: S.
aureus; 100: M. luteus; 86: B. subtilis; 352: S. marcescens; 138: E. faecalis; 416: P. aeruginosa; 224: E. coli;
71: M. smegmatis; 1007: C. albicans. C+: Controle positivo. Médias seguidas por letras distintas na vertical
diferem entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo Teste de Tukey.

Vale ressaltar que não foram relatados na literatura trabalhos de atividade antimicrobiana
com a espécie vegetal analisada neste estudo. Ademais, os resultados foram satisfatórios, uma
vez que os resultados apresentados foram superiores aos encontrados na literatura e por se
tratar de extratos e não substâncias puras.
4 CONCLUSÃO
Os extratos metanólicos e acetato de etila de M. amacurensis apresentaram atividade
frente às bactérias gram-positivas e leveduras e esta pode estar associada aos compostos polares
presentes neste extrato já que com a diminuição da polaridade, extrato hexânico, este efeito não
foi observado. No entanto, novos estudos devem ser realizados com a finalidade de encontrar a
Concentração Inibitória Mínima (CIM), o qual é um método quantitativo e mais confiável.
5. AGRADECIMENTOS
A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), pelas
bolsas concedidas.
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RESUMO
Os biocombustíveis são fontes de energia
renováveis oriundas de produtos vegetais e animais.
O uso dos biocombustíveis reduz significativamente a
emissão de gases poluentes. Além do que é uma fonte de
energia renovável ao contrário dos combustíveis fósseis.
Atualmente
existem
quatro
gerações
de
biocombustíveis, os de terceira geração são o foco dessa
pesquisa, tendo em vista que tais ainda estão sendo
estudados, ademais, é considerável destacar a facilidade
no processo de produção desse tipo de fonte renovável
de energia, através de métodos de replicação de
microrganismos de interesse. O uso de microrganismos
oleaginosos está sendo apresentado como uma fonte de
óleos e gorduras promissora para a produção de

biocombustíveis como o biodiesel. Dentre os
microrganismos estudados encontram-se as microalgas e
os fungos filamentosos. O Colletotrichum spp. é visto pela
sua capacidade de produção de enzimas, podendo ser
estudado em função do acúmulo intracelular de lipídios,
fazendo, assim, a transesterificação da fração lipídica da
massa seca do microrganismo, para produção de
biodiesel. Objetiva-se com esse trabalho, a elaboração de
novas formas renováveis de biocombustível, para a
renovação da biotecnologia atual. Entre os objetivos
estima-se a diminuição das emissões de gás carbônico
(CO2) e menor geração de partículas poluentes. Além da
obtenção de um combustível de baixo custo e acessível,
tendo em vista o aumento no preço do petróleo.

PALAVRAS-CHAVE: Biocombustível, biodiesel, microrganismo, Colletotrichum spp.

Colletotrichum spp. AS LIPID SOURCE FOR BIOFUEL PRODUCTION.
ABSTRACT
Biofuels are renewable sources of energy from
plant and animal products. The use of biofuels
significantly reduces the emission of polluting gases.
Beyond that is a renewable energy source unlike fossil
fuels. Currently there are four generations of biofuels, the
third generation are the focus of this research, as such are
still being studied, moreover, is considerable highlight the
ease in the production process of this type of renewable
energy source, through micro-replication methods of
interest. The use of oleaginous microorganisms is being
touted as a promising source of oils and fats for the
production of biofuels such as biodiesel. Among the

studied microorganisms are filamentous fungi and
microalgae. The Colletotrichum spp. is seen by its ability
to produce enzymes, which may be studied in function of
the intracellular accumulation of lipids, making thus the
transesterification of lipid fraction of the dry mass of the
micro-organism to produce biodiesel. The goal with this
work, the development of new renewable forms of
biofuel, for the renewal of current biotechnology. Among
the goals is estimated to decrease emissions of carbon
dioxide (CO2) and lower generation of particulate
pollutants. In addition to obtaining a low cost and
affordable fuel, in view of the increase in the price of oil.

KEY-WORDS: Biofuel, biodiesel, micro-organism, Colletotrichum spp.
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Colletotrichum spp. COMO FONTE DE LIPÍDEOS PARA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL.
INTRODUÇÃO
A produção de biocombustíveis e produtos químicos a partir de matérias-primas renováveis
é necessária para atingir a demanda de energia em um mundo onde os combustíveis fósseis estão
ficando cada vez mais escassos e caros (HANSEN et al., 2005). Biodiesel é um combustível
alternativo que reduz a produção dos gases do efeito estufa e o seu uso se tornou obrigatório em
vários países do mundo (O´CONNOR, 2011). O biodiesel é produzido principalmente pela
transesterificação de gorduras e óleos por um álcool (metanol ou etanol), na presença de um
catalisador, para a obtenção de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, os quais são
utilizados como biocombustível (Figura 1). As principais matérias-primas para a obtenção do
biodiesel em todo o mundo são girassol, soja, colza (canola) e palmáceas, sendo a proporção de
uso de cada substrato são variáveis em cada região. No Brasil, por exemplo, 80% do biodiesel
produzido em 2010 foi obtido a partir de óleo de soja (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2011). Apesar das várias vantagens do biodiesel, o seu processo de
produção pode ser melhorado pela redução de custos de produção e pelo estabelecimento de
rotas para o aproveitamento de coprodutos.

Figura 1. Reação de transesterificação, onde R1, R2 e R3 é qualquer grupo alquílico insaturado ou não, R4 é um grupo
alquílico (Normalmente CH3 – ou CH3CH2 – ).

A produção de biodiesel aumentou consideravelmente nos últimos anos (Figura 2). A
Europa ainda é o maior produtor de biodiesel, enquanto o Brasil foi o país que mostrou o maior
aumento na taxa de produção nos últimos anos, de 736 m³ em 2005 para 3.100.000 m³ em 2013.
O uso de microrganismos oleaginosos está sendo apresentado como uma fonte de óleos e
gorduras promissora para a produção de biocombustíveis como o biodiesel. Dentre os
microrganismos estudados encontram-se as microalgas e os fungos filamentosos.
Os microrganismos oleaginosos são definidos como aqueles que apresentam um
conteúdo lipídico acima de 20%. Existem diversas variedades, tais como microalgas, bacilos, fungos
e leveduras. Os teores de lipídios variam entre 16 a 77% para microalgas, 18 até valores superiores
a 40% para bactérias, entre 50 a 70% para leveduras e 50 a 85% para bolores. Fungos e bolores
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também são produtores de lipídios, com teores de ácidos graxos saturados em torno de 44%, valor
comparável a diversos óleos de origem vegetal (Figura 3).
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Figura 2. Produção de biodiesel no Brasil (azul), EUA (laranja) e União Européia (cinza) de 2005 a 2013.
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Figura 3. Teores Lipídicos Comparativos para diferentes Gêneros.

Assim, a busca por microrganismos com altos teores de lipídios, em particular de ácidos
graxos saturados, torna-se um caminho promissor para a diminuição dos custos de produção do
biodiesel.
Fungos do gênero Colletotrichum ocorrem como saprófitas em todas as regiões do
mundo onde se cultiva o cafeeiro, afetando principalmente as partes externas da casca dos
ramos (Nutman, 1970). Além desse caráter saprofítico, o fungo tem sido relatado como agente
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causal de antracnose, seca de ramos e manchas em folhas e em frutos maduros de cafeeiro
(Berry & Abrego, 1953; Bianchini, 1960; Bitancourt, 1956, 1958ab; Schieber et al., 1970; Viegas,
1957) (Figura 4) .
Colletotrichum spp. é visto pela sua capacidade de produção de enzimas, podendo ser
estudado em função do acúmulo intracelular de lipídios, fazendo, assim, a transesterificação da
fração lipídica da massa seca do microrganismo, para produção de biodiesel.

Figura 4. Imagem (A) conídios e (B) apressórios de Colletotrichum gloeosporiodes corados com lugol, magnificação de
1000x em microscópio óptico. Imagem (C) conídios e (D) apressórios obervados por microscópia eletrônica de
varredura (MEV).

METODOLOGIA
De acordo com Gil (1994), não existem regras fixas para a realização de pesquisas
bibliográficas, mas algumas tarefas que a experiência demonstra serem importantes. Dessa forma,
seguiu-se o seguinte roteiro de trabalho:
a. Exploração das fontes bibliográficas: livros, revistas científicas, teses, relatórios de
pesquisa entre outros, que contêm não só informação sobre determinados temas, mas
indicações de outras fontes de pesquisa;
b. Leitura do material: conduzida de forma seletiva, retendo as partes essenciais para o
desenvolvimento do estudo;
c. Elaboração de fichas: contém resumos de partes relevantes do material consultado;
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d. Ordenação e análise das fichas: organizadas e ordenadas de acordo com o seu
conteúdo, conferindo sua confiabilidade;
e. Conclusões: obtidas a partir da análise dos dados. O cuidado aqui observado diz respeito
ao posicionamento neutro em relação ao problema pesquisado.
A parte prática que será realizada em laboratório consta como sendo:
 Intensificar o crescimento dos microrganismos já prontos para inoculação em meio de
cultura apropriada e mantida em condições de temperatura e tempo de crescimento
adequado, empregando a técnica de semeadura, em que são obtidas colônias de
microrganismo. Essas colônias são caracterizadas por suas características morfológicas
em microscopia ótica, pela observação de lâminas a fresco utilizadas para diferenciar as
colônias.
 Após esse processo, essas colônias são cultivadas em meio de cultura líquidos para obter
massa significativa para a extração da fração lipídica da massa seca do microrganismo
por meio de hexano, seguido de evaporação do solvente em rotaevaporador.
 Com a fração lipídica extraída faremos a transesterificação em meio de alcóxido de sódio
(álcool + sódio metálico), da mesma para a produção de biodiesel.
 O biodiesel assim formado terá seu perfil de ácidos graxos metilado quantificados em
CG - MS.

RESULTADOS
No pressente o projeto encontra-se em fases de ajustes e adequações, porém, como
resultado já temos as características gerais de desenvolvimento do Colletotrichum gloeosporiodes
que foi isolado como microrganismo endofítico da planta Mirabilis jalapa.
O Colletotrichum gloeosporiodes isolado apresentou uma taxa de crescimento de 7,6 % ao
dia em meio BD (Batata-Dextrose) com acúmulo de biomassa até 50 dias, não apresentando
variação em sua massa de forma significativa até 70 dias, como pode ser observado na curva de
crescimento representada pela figura 5.
Tendo como base 30 dias para o desenvolvimento do fungo, obteve-se uma média de 0,47
g de matéria seca, que corresponde a 81,03 % da média de matéria seca (0,58 g) obtida para 70
dias de incubação em erlenmeyer, que corresponde ao período que deixa de haver um aumento
da biomassa.
Para as culturas com 30 dias, 22 % de sua constituição é água, ou seja, sua massa fresca era
de aprox. 0,60 g, sendo 0,13 g de água e restando como matéria seca 0,47 g (78 %).
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Figura 5: Curva de crescimento do microrganismo Colletotrichum gloeosporioides.

Figura 6: a) Plântula coberta por endofítico algodonoso – FBS; b) Cultura em meio BDA de endofítico isolado – FBS; c)
Camadas do fungo endofítico FBS desenvolvidas em meio líquido BD; d) Vista lateral do fungo desenvolvido em BD.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

AGRADECIMENTOS
Agradeço ao IFAL que tem oportunizado a iniciação cientifica em âmbito do ensino médio
Tecnológico à Petrobrás por ter disponibilizado bolsas, para o aprimoramento técnico dos docentes.
REFERÊNCIAS
1. MACHADO, M. M. C. Produção de biocombustíveis por microrganismos. Disponível em:
<http://www.grupocultivar.com.br/site/content/artigos/artigos.php?id=881> Acessado
em: 27 de Maio de 2014.
2. MENG, X.; YANG, J.; Xu, X.; ZHANG, L.; Nie, Q.; XIAN, M. Biodiesel production from
oleaginous microorganisms. Renewable Energy, 34, 1-5, 2009.
3. FREDERICO, C. Biodiesel a partir de microrganismos. Disponível em:
<http://carlosfrederico.wordpress.com/2008/10/22/biodiesel-a-partir-de-microrganismos
/> Acessado em: 27 de Maio de 2014
4. VIÊGAS, V. C. Extração e caracterização dos lipídeos da microalga Chlorella pyrenoidosa
visando
a
produção
de
ésteres
graxos.
Disponível
em:
<http://www.argo.furg.br/bdtd/tde_arquivos/17/TDE-2011-08-10T161759Z303/Publico/Dissertacao%20FINAL.pdf> Acessado em: 03 de maio de 2014
5. ALMEIDA, M. R. J. Microrganismos para produção de químicos a partir da glicerina bruta
gerada
na
produção
de
biodiesel
Disponível
em:
<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/917438/1/CITE07.pdf>
Acessado em: 03 de maio de 2014
6. Michele
R.
L.
SILVA,
Luciana
MENEGUIM,
Juliana
S.
GONÇALVES ,
Juliana
F.
PISTORI e Rui P. LEITE JR.
CARACTERIZAÇÃO DE Colletotrichum spp. ASSOCIADO AO CAFEEIRO NO ESTADO DO
PARANÁ. Disponível em:
<http://www.sbicafe.ufv.br/bitstream/handle/10820/
1385/166733_Art155f.pdf?sequence=1> Acessado em: 20 de Maio de 2014
7. PELC, K. Produção de lipídios por microrganismos através de fermentação em estado sólido.
Artigo para Ecossustentabilidade 2012.
8. CAZAROLLI, C. J. Avaliação de fungos filamentosos em biodiesel de linhaça, soja e oliva.
Disponivel
em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/80059/
000903520.pdf?sequence=1> Acessado em 27 de Maio de 2014
9. Brasil: Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2010. ANP;
EUA: EIA Annual Energy Review, <http://www.afdc.energy.gov/afdc/data/fuels.html> ; EU:
EU Biodiesel Board, <http://www.ebb-eu.org/stats.php>
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

7

USO DE BIOSSURFACTANTES NA BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO E ÁGUA CONTAMINADOS COM
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS
2

3

4

R. F. C. Leite (IC)¹ ; C.L.L. Santos (IC) ; E.L.B. Sousa (IC) ; M.V. F. Gomes(IC) ; J. Q. Lima (PQ)
1

5

2

Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus Juazeiro do Norte, Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus
3
4
Juazeiro do Norte , Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Campus Juazeiro do Norte , Instituto Federal do Ceará
5
(IFCE) - Campus Juazeiro do Norte, Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Departamento de Engenharia AmbientalCampus Juazeiro do Norte e-mail: renata_flavia@rocketmail.com

RESUMO
Acreditando ser possível fazer a descontaminação do
solo e água, através do consórcio de determinadas
bactérias como agentes biodegradantes do petróleo e
seus derivados, além da verificação da produção de
biossurfactantes quanto a determinados compostos,
empreendemos um trabalho com o intuito de averiguar
sobre o tratamento quanto ao assunto citado em postos
combustíveis. Nesta análise, concluímos que em

determinados experimentos as bactérias obtiveram
grande êxito para o tratamento, já em outros compostos
não houve uma degradação significativa. Assim
esperamos que nossa pesquisa venha a contribuir para o
aperfeiçoamento das técnicas utilizadas neste tipo de
tratamento, que oferece uma alternativa sustentável de
remediação e mitigação de impactos causados pela ação
do homem.

PALAVRAS-CHAVE: Biorremediação, Petróleo e seus derivados, eficiência do processo.

THE USE OF BIOSURFACTANTS IN BIOREMEDIATION OF SOIL AND WATER CONTAMINATED
WITH PETROLEUM AND ITS DERIVATIVES.
ABSTRACT
Believing it possible to decontaminate soil and water,
through the consortium of certain bacteria as agents
biodegradantes oil and its derivatives, besides verifying
the production of biosurfactants for selected
compounds, we undertook a work based on work to find
out about treatment as on the subject cited in fuel
stations. In this analysis, we conclude that in some

experiments the bacteria have achieved great success in
the treatment, since other compounds there was no
significant degradation of the compounds and
petroleum. So we hope that our research will contribute
to the improvement of the techniques used in this type
of treatment that can improve soil and water
contaminated by human action.

KEY-WORDS: Bioremediation, Petroleum and its derivatives, process efficiency

USO DE BIOSSURFACTANTES NA BIORREMEDIAÇÃO DE SOLO E ÁGUA CONTAMINADOS COM
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS
INTRODUÇÃO
Devido ao crescente número de descobertas de casos de vazamentos em postos de combustíveis,
as contaminações de solos e lençóis freáticos por hidrocarbonetos derivados de petróleo, bem
como a necessidade de se desenvolver técnicas sustentáveis de biorremediação, têm sido alvo de
inúmeras pesquisas e constitui um desafio para os profissionais que atuam no saneamento
ambiental, em função da complexidade dos fenômenos geoquímicos e bioquímicos que são
catalisados a partir de sua inserção no subsolo (MARIANO, 2006).
Quando o combustível atinge o solo, seus componentes separam-se em três fases: dissolvida,
líquida e gasosa. Uma pequena fração dos componentes da mistura se dissolve na água do lençol
freático, uma segunda porção é retida nos espaços porosos do solo na sua forma líquida pura
como saturação residual e outra parte dos contaminantes passíveis de evaporação dá origem à
contaminação atmosférica (NADIM et al., 1999). Por envolver três variáveis (ar, solo e água), a
biorremediação se torna ainda mais complicada. Esta complexidade se deve ao fato dos
contaminantes terem uma grande variedade de propriedades que em grande parte se
caracterizam pela baixa solubilidade, por geralmente serem hidrofóbicos, e pela pouca
persistência no solo.
No caso de combustíveis como a gasolina e o óleo diesel, os hidrocarbonetos monoaromáticos
benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, chamados coletivamente como compostos BTEX, são os
constituintes que têm maior solubilidade em água e, portanto, são os contaminantes com maior
potencial de poluir o lençol freático (MARIANO, 2006).
A presente pesquisa pretende reunir dados para avaliar a eficiência da biorremediação por
biossurfactantes, substância anfipática que promove a quebra da tensão superficial e possibilita a
decomposição microbiológica da substância em meio aquoso. O suprimento técnico necessário a
esse estudo partiu da revisão de teses, dissertações, monografias, artigos e periódicos, bem
como as analises laboratoriais advinda de simulações de contaminação de solo e água
subterrânea por compostos derivados do petróleo, tendo como exemplo análises de consórcios
de bactérias atuando individualmente como agentes biodegradantes.
Pretendemos aqui evidenciar a necessidade de uma reflexão sobre a elaboração de técnicas
sustentáveis e eficientes de tratamento de solo e água contaminada por derivados de petróleo,
garantindo a conservação da qualidade ambiental, manutenção de equilíbrio biodinâmico e
qualidade de vida.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia baseou-se na análise e interpretação de dados científicos coletados através de
revisão de bibliografia disponível em teses, dissertações e artigos sobre o tema. De início, foram
abordadas as ideias centrais sobre a importância científica da técnica de biorremediação, bem
como suas aplicações no contexto prático e teórico e os benefícios que foram gerados através do
desenvolvimento científico e tecnológico das suas atribuições. Em continuidade, foram

apresentados, analisados e interpretados alguns resultados de análises laboratoriais que
objetivaram simular o processo de biodegradação de poluentes a ser desenvolvido, com o intuito
de avaliar a viabilidade de desenvolvimento do processo. Os resultados obtidos pelas etapas
anteriores esclareceram conclusões cientificamente aceitáveis sobre o tema, sendo dessa forma
suficientes para atingir os objetivos previstos.
Os ensaios com benzeno e tolueno foram realizados numa primeira etapa a 200 rpm e 30 ºC e
numa segunda etapa optou-se por 100 rpm a 25 ºC, na tentativa de diminuir a evaporação desses
compostos aromáticos. Iniciou-se com concentrações mínimas e sequencialmente concentrações
maiores a fim de avaliar possíveis efeitos tóxicos sobre as atividades celulares.
Nos ensaios com querosene foram utilizadas concentrações crescentes de querosene em cada
experimento visando descobrir a tolerância da cepa bacteriana a este composto e a cinética do
crescimento celular. Realizou-se a contagem de unidades formadoras de colônias onde a
concentração de querosene no meio de cultivo foi igual a 0.4; 1; 2; e 5% (Figura 1). Nos ensaios
onde se utilizou as concentrações de 10, 20 e 30% de querosene, optou-se por realizar a
dosagem de proteína celular em substituição ao método de contagem de colônias pelo fato de
ser uma metodologia rápida e simples de detecção de crescimento celular. (Figura 2). Para o óleo
diesel, foram mantidas as mesmas concentrações do experimento anterior.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
1. RESULTADOS COM BENZENO E TOLUENO
As variações entre 10 e 500 ppm não proporcionaram nenhum tipo de desenvolvimento celular.
Não se observou oxidação desses compostos.A ação desses componentes pode ser
bacteriostática ou bactericida para os microrganismos, dependendo da concentração. O tolueno,
por exemplo, estimula o crescimento de microrganismos em baixa concentração. No entanto,
maiores concentrações desse composto provocam ação bacteriostática.
2. ENSAIOS COM QUEROSENE

Figura 1- Efeito da concentração de querosene sobre o crescimento celular durante o cultivo a
30°C, 200 rpm, pH inicial 6.8, usando a Contagem de Colônias Viáveis

Observou-se os seguintes resultados onde a concentração de querosene no meio de cultivo foi
igual a 0.4; 1; 2; e 5% (Figura 1) e onde se utilizou as concentrações de 10, 20 e 30% de
querosene (Figura 2).

Figura 2- Efeito da concentração de querosene sobre o crescimento celular durante o cultivo a
30°C, 200 rpm, pH inicial 6.8, tendo como referência a Dosagem de Proteína Celular.
Verificou-se que baixas concentrações de querosene proporcionaram um desenvolvimento
celular máximo nas primeiras 24 horas de cultivo, havendo depois desse período o estado
estacionário. (Devido ao grande consumo da fonte de carbono na fase log.). Quando se utilizou
5% da fonte de carbono, observou-se evidentemente uma fase Lag de adaptação nos primeiros
períodos, seguida da fase Log que atingiu seu máximo em 48 horas, posteriormente entrando
em declínio.
O ensaio com 30% de querosene foi o que mais favoreceu o desenvolvimento celular, produzindo
2.283 g/L de proteína celular ao final de 168 horas de incubação. O aspecto turvo encontrado nos
caldos de cultivo pode ser ilustrado na Figura 3.

Figura 3: Meios de cultivo com querosene. a: controle; b: meio de cultivo com 5% de querosene
inoculado com Pseudomonas aeruginosa LBI (168 horas de incubação) e c: meio de cultivo com
5% de querosene

Analisou-se também a produção de biossurfactantes em termos de ramnose (desoxiaçúcar natural
existente em muitos vegetais e algumas bactérias gram-negativas) nas diferentes concentrações de
querosene. A Figura 4 mostra os resultados obtidos na pesquisa.

Figura 4- Produção de Biossurfactantes em termos de ramnose durante o cultivo a 30ºC, 200
rpm, pH inicial de 6.8, em diferentes concentrações de querosene.
Observou-se que em condições de baixa concentração de fonte de carbono, uma quantidade
mínima (entre 2 e 6.4 ppm) de biossurfactante é produzida. A agitação a 200 rpm provocou a
formação de pequenas gotas de querosene, o que facilitou o contato entre as células e o
biossurfactante mesmo estando em baixas concentrações conseguiu efetuar a degradação.
Visando confirmar a produção de biossurfactantes nos meios de cultivo, foram feitas medidas de
tensão superficial no meio de cultivo sem inoculo e após 168 horas de incubação com P.
aeruginosa LBI. Os resultados adquiridos pelos autores são evidenciados nas Figuras 5 e 6.

Figura 5- Variação da tensão superficial inicial e final durante os ensaios.

Figura 6- Porcentagem de diminuição de tensão superficial nos experimentos com querosene.
Observa-se que nos meios de cultivo onde houve produção mínima de biossurfactantes, a tensão
superficial também apresentou pequena variação, o que confirma os dados obtidos na análise da
produção de ramnose.
3. ENSAIOS COM ÓLEO DIESEL
As Figuras 7 e 8 mostram o comportamento celular encontrada no ensaio nas diversas
concentrações utilizadas.

Figura 7- Efeito das concentrações de óleo diesel sobre o crescimento celular tendo como
referência a contagem de colônias visível

Figura 8- Efeito das concentrações de óleo diesel sobre o crescimento celular tendo como
referência a Produção de Proteína Celular
Nos ensaios onde se utilizou concentrações de óleo diesel a 0.4; 1; 2 e 5%, observou-se que o
ponto máximo de crescimento celular se deu nas primeiras 48 horas, entrando em seguida em
fase estacionário. O aumento da concentração dessa fonte de carbono até o valor de 30% não
prejudicou o desenvolvimento celular. A Figura 9 evidencia a produção de biomassa através das
mudanças de coloração e turvação observadas nos meios de cultivo.

Figura 9- Meios de cultivo contendo óleo diesel. a: controle; b: 2% de óleo diesel e inoculo
P.aeruginosa LBI após 168 horas de incubação e c: meio de cultivo contendo 30% de óleo diesel e
mesmo inoculo após 168 horas de incubação
A quantidade de biossurfactantes produzida foi analisada a partir da quantidade de ramnose
excretada no meio. A Figura 10 mostra o resultado gráfico obtido.

Figura 10- Produção de biossurfactantes em termos de ramnose
Observaram-se mudanças significativas na tensão superficial a partir do aumento da
concentração de óleo diesel no meio de cultivo. O valor mais baixo de tensão superficial foi
obtido no experimento com 30%. As Figuras 11 e 12 mostram os resultados obtidos.

Figura 11- Variação da tensão superficial inicial e final durante os ensaios

Figura 12- Porcentagem de diminuição de tensão superficial nos experimentos com óleo diesel

4. ENSAIOS COM PETRÓLEO
Os resultados da avaliação do crescimento celular e a produção de biossurfactantes em petróleo
proveniente da REPLAN – PETROBRAS estão expressos nas Figuras 13 e 14.

Figuras 13- Efeito da Concentração de petróleo sobre as atividades celulares

Figura 14- Produção de biossurfactantes em termos de ramnose
A produção de biossurfactantes no meio de cultivo promoveu a redução da tensão superficial em
todos os experimentos. As Figuras 15 e 16 mostram os resultados obtidos.

Figura 15- Variação da tensão superficial inicial e final durante o cultivo

Figura 16- Porcentagem de redução da tensão superficial no ensaio com petróleo
CONCLUSÃO
A pesquisa mostrou que a bactéria P. aeruginosa LBI alcançou alta capacidade de degradação de
hidrocarbonetos. Já na produção de biossurfactantes, verificou-se com os testes menor valor
quando usado menor quantidade de oléo, e maior quanto maior a porcentagem. A bactéria em
estudo também incentivou a diminuição da tensão superficial do meio, com indicação que a
borra oleosa é substrato de baixo custo e viável para produção de biossufactantes.
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RESUMO
O metano é um biocombustível obtido por meio da
biodigestão anaeróbica da biomassa, a qual ocorre em
uma câmara fechada, denominada biodigestor. O
presente trabalho tem por objetivo, através do uso de
biodigestores, avaliar de forma quantitativa a produção
do biogás obtido por meio de resíduos orgânicos
alimentares frente às “matérias-primas tradicionais”, o
esterco bovino. Para alcançar tal objetivo, foram
confeccionados dois biodigestores experimentais em
laboratório (um referente aos resíduos alimentares; o
outro referente ao esterco tradicional), procurando

estabelecer as condições mais eficientes para produção
do gás. Através de sensores (Controladores Lógicos
Programáveis), onde se obteve os dados sobre a
temperatura e a quantidade de metano produzido. Por
fim, verificamos verificou-se a ineficiência do uso de
resíduos alimentares para produção de biogás em
comparação com o esterco bovino. O desenvolvimento
desse projeto, em uma perspectiva didática, visa facilitar o
estudo da produção desse biocombustível no meio
acadêmico.

PALAVRAS-CHAVE: Biogás, Energia Renovável, Biodigestor Experimental, Resíduos Alimentares.

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE PRODUCTION OF METHANE FROM WASTE FOOD AND
CATTLE MANURE IN EXPERIMENTAL DIGESTERS
ABSTRACT
Methane is a biofuel obtained by anaerobic digestion of
biomass , which occurs in a closed chamber , called
digester . This paper aims , through the use of digesters ,
quantitatively evaluate the production of biogas
obtained through dietary organic residues facing the "
traditional raw materials ," the cattle manure . To
achieve this goal , two experimental digesters were
made in the laboratory ( one regarding food waste , the
other referring to the traditional manure ) , seeking to

establish the most efficient conditions for gas
production . Through sensors ( Programmable Logic
Controllers ), which obtained the data on the
temperature and the amount of methane produced .
Finally , we note the inefficiency of using food waste for
biogas production compared with cattle manure . The
development of this project , in a didactic perspective,
facilitating the study of the production of this biofuel in
academia.

KEY-WORDS: Biogas, Renewable Energy, Biodigestor Experimental, Food Waste.

TÍTULO DO ARTIGO
INTRODUÇÃO
A partir do século XIX, após a Segunda Revolução Industrial, o petróleo tem sido utilizado em
grande escala como fonte de energia e combustível para os meios de transportes e como
matéria-prima para uma infinidade de produtos. No entanto, deve-se ter em mente o quanto
esse recurso é finito e que um dia vai acabar. Além disso, o petróleo é um importante definidor
da geopolítica mundial e acarreta significativos impactos ambientais.
Diante desse quadro, vemos nota-se a urgente necessidade de se pesquisar e investir em novas
fontes de energia, em especial, as renováveis, como os biocombustíveis, por exemplo, visando
substituir o uso dependente do petróleo. Infelizmente, grande parte das maiores indústrias ainda
trabalham de forma imediatista e não de maneira sustentável, visando a prevenção de uma
futura crise de combustíveis.
Dentre esses biocombustíveis, destaca-se o biogás, composto principalmente pelo metano (CH 4 )
e gás carbônico (CO 2 ), obtido através da digestão anaeróbica da biomassa, por intermédio de
bactérias, em um biodigestor, que é basicamente uma câmara fechada onde se processa a
fermentação da matéria orgânica (ROYA, 2011).
O processo de biodigestão vai depender de fatores como: temperatura, tipo de resíduos, pH dos
nutrientes, tempo de retenção, quantidade de água e presença de elementos tóxicos. As
matérias primas para produção de biogás podem ser esterco de animais, resíduos de produção
agrícola e da indústria, materiais orgânicos como lixo doméstico, entre outros.
O biogás pode ser empregado nos mais variados tipos de produtos, como em fogões domésticos,
lampiões, motores de combustão interna (automóveis), geladeiras, chocadeiras, secadores de
grãos ou secadores diversos e aquecimento e balanço calorífico (ROYA et al, 2011, p. 143).
Os dejetos animais, por já conterem normalmente bactérias anaeróbias, são os principais
materiais de alimentação do biodigestor. Qualquer matéria orgânica, com exceção da madeira,
pode ser utilizada para produção do biogás. É importante ressaltar que esses materiais devem ser
acrescidos de água, em uma proporção determinada, antes de se iniciar o processo de
biodigestão em si (OLIVEIRA, 2006).
De forma geral, a digestão anaeróbica da matéria orgânica para produção de biogás se processa
entre 30 e 40 dias, sendo de fundamental importância para esse processo a variável
temperatura, que é inversamente proporcional ao tempo de biodigestão: quanto maior a
temperatura, mais rápido se processa a biodigestão. A quantidade de biogás produzido é máxima
entre 35ºC e 45ºC. Outros fatores que também interferem na biodigestão são: pressão, pH,
concentração e composição dos materiais a serem utilizados, concentração de água, tempo de
retenção, etc. (NEVES, 2010).
A biodigestão anaeróbia tem como produto não apenas o biogás, mas também o biofertilizante,
substituto vantajoso de adubos e defensivos industriais.
De acordo com Barreira (2011) Ssão várias as vantagens da utilização do biogás, dentre elas
(BARREIRA, 2011):
 Aumento da produtividade agrícola e renda do produtor devido ao uso do
biofertilizante nas lavouras;







Geração de empregos no campo;
Autossuficiência energética;
Energia de tecnologia simples e baixo custo;
Redução do custo do transporte da energia do litoral para o interior;
Saneamento do meio rural;

Segundo Costa et al. (2012) apesar de todas as vantagens existentes ainda há algumas
desvantagens, são elas:
• Possível produção de sulfeto de hidrogênio e amoníaco, substâncias corrosivas,
dificultando o uso de determinados materiais como cobre ou latão, na construção
dos biodigestores;
• Alto custo nos investimentos, com um longo período de tempo para recuperá-los.
Vários países, tanto ricos como pobres, fazem uso do biogás como fonte energética. No entanto,
dois se destacam: O o primeiro, a China, com o desafio permanente de produzir alimento que
atenda a necessidade de mais de 1 um bilhão de habitantes; O o segundo, por sua vez, a Índia,
país carente não só de alimentos, mas também de energia (DEGANUTTI, 2002).
O Brasil, por mais que detenha uma das maiores biomassa e rebanhos bovinos do mundo, só vai
despertar para a produção do biogás com as primeiras crises do petróleo, ocorridas na década de
70, quando o então governo militar passou a investir no desenvolvimento de fontes de energias
renováveis, a exemplo do Programa Nacional do Álcool (Pro-Álcool) de 1979 (BARREIRA, 2011).
Atualmente, a produção de biogás no Brasil concentra-se principalmente nas regiões CentroOeste, Sudeste e Sul, em virtude de aí estarem presentes os maiores rebanhos do País.
É importante ressaltar que, por mais que o Brasil apresente as condições necessárias à produção
de biogás, como abundante biomassa e temperaturas elevadas, ele ainda detém uma pequena
produção, a qual se deve à falta de investimentos governamentais, bem como à própria falta de
conhecimento, em especial do produtor rural, sobre essa fonte energética, como relata diversos
trabalhos.
O presente trabalho tem por objetivo, através do uso de um protótipo de biodigestor, avaliar de
forma quantitativa a produção de biogás obtido por meio de resíduos orgânicos alimentares
frente às “matérias-primas tradicionais”, o esterco.
MATERIAIS E MÉTODOS
Essa pesquisa é descritiva. Para tanto, construímos 2 dois protótipos de biodigestor didático em
laboratório, um referente aos resíduos alimentares, o outro, ao esterco, procurando estabelecer
as condições que sejam mais eficientes para sua produção.
Os materiais utilizados na construção dos 2 protótipos de biodigestor foram adquiridos em lojas
de material de construção e supermercado. A tabela 1 mostra a listagem dos materiais e as
quantidades.

Tabela 1 – Materiais utilizados na construção dos protótipos do biodigestor.
Material
Quantidade
Recipiente de plástico cilíndrico
2 unidades
Silicone
1 tubo
Sensor de metano
2 unidades
Cola quente
1 tubo
Controle Lógico Programável (CLP)
1 unidade
O projeto consistiu em duas etapas:
1ª ETAPA: consistiu na pesquisa bibliográfica, em que reuni-semos informações prévias acerca
do biogás, procurando identificar suas deficiências, pensando em melhorias e possíveis soluções
a fim de evitar desperdícios de material e otimizar melhor o tempo.
2ª ETAPA: consistiu na pesquisa experimental, com a construção de dois2 protótipos (um
referente aos resíduos alimentares; o outro referente ao esterco tradicional), em que
coletamoscoletaram-se, em períodos de tempo preestabelecidos, os dados das oscilações na
variável concentração de metano produzido no recipiente. Na fase de monitoramento,
necessitou-se de um conhecimento mais específico em linguagem computacional, para tanto,
contamos contou-se com o auxílio de um técnico de Física, exemplificado na figura 1.

Figura 1 – Montagem e instalação do sensor de metano nos protótipos.
O abastecimento do protótipo foi feito com esterco e resíduos alimentares da cantina do IFRN, os
quais foram misturados até ficar uniforme.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O 1º experimento se utilizou de 210 g de resíduos alimentares (cenoura, alface, beterraba, batata
e tomate) para a produção de biogás, durante um período de duas semanas, hermeticamente
vedado. Contatou-se que houve, desde o início do monitoramento, um constante decréscimo da
produção, como mostrado no gráfico 1:

Gráfico 1- Produção de Metano (ppm) em 210g de Resíduos Alimentares

Fonte: Autores
Tal comportamento na produção pode ser explicado pelas seguintes hipóteses:
Teor de água - o material a ser fermentado deve possuir em torno de 90 a 95 % de umidade em
relação ao peso. Tanto muita água quanto pouca água são prejudiciais (NEVES, 2010). No caso do
uso de restos alimentares, que já possuem um alto teor de água, deveria se ter posto no máximo
90% de água, no entanto, colocou-se 100% em relação ao peso, o que pode ter prejudicado a
atividade das bactérias.
Desequilíbrio de nutrientes para as bactérias - os principais nutrientes para as bactérias são o
carbono, nitrogênio e sais minerais, devendo-se haver um equilíbrio na disposição desses
nutrientes (FERNANDES, 2009). As culturas vegetais são fontes muito ricas em carbono e por sua
quantidade ter sido bem maior que a do nitrogênio, pode ter favorecido a não eficiência na
produção de biogás.
Temperatura - a temperatura ideal para produção é entre 30 e 45 ºC, no entanto, o protótipo
esteve em temperatura ambiente em torno de 25 ºC, o que pode ter afetado o metabolismo das
bactérias.
O 2º experimento se utilizou de 150 g de esterco bovino para a produção de biogás, durante um
período de dois dias, em um recipiente hermeticamente vedado. Sua produção se deu de forma
muito rápida devido à pequena quantidade utilizada, o que justifica o curto período de
monitoramento. Desta vez, contatou-se um rápido crescimento que, após atingir um pico
máximo de 2 380 ppm, começou a decair, como mostrado no gráfico 2:

Gráfico 2- Produção de Metano (ppm) em 150g de Esterco Bovino.

Fonte: Autores
Verificou-se que a produção foi muito mais eficiente em comparação a de resíduos alimentares
(já era de se esperar), entretanto, sua queda pode ser explicada pelos seguintes fatores:
Desequilíbrio de nutrientes para as bactérias - o esterco é um produto muito rico em nitrogênio.
Se houver nitrogênio em excesso, ele não será consumido e se acumulará geralmente como
amônia. Se tal situação tiver ocorrido, pode ter matado exterminado as bactérias.
pH - o processo de digestão anaeróbio varia sua acidez no meio. As bactérias quebram a matéria
orgânica e produzem ácidos orgânicos vegetais, que reduzem o pH. Depois de algum tempo, as
bactérias formadoras da matéria começam a agir transformando os ácidos em metano,
neutralizando o ácido e elevando o pH. Quando as populações de bactérias formadoras de ácido
e as formadoras de metano estiverem equilibradas, o pH se estabiliza em torno de 7
(FERNANDES, 2009). Em nosso caso, o conteúdo dos dejetos pode ter se tornado muito ácido e
prejudicado a atividade das bactérias.
CONCLUSÃO
Diante de tudo o que foi exposto, percebemos percebe-se a necessidade de se investir na
produção dessa fonte renovável, uma vez que ela traz ganhos econômicos, sociais e ambientais,
que superam as desvantagens decorrente de sua produção e uso. Para alcançar tal objetivo, é de
fundamental importância a atuação conjunta das iniciativas pública e privada, no sentido de
subsidiar a implantação de biodigestores nas propriedades rurais, por exemplo, além de
incentivar a divulgação de informações sobre o biogás à comunidade.
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RESUMO

A prevalência de microrganismos na microbiota vaginal
e sua associação com sintomas vulvovaginais tem
destacada importância médico-social, pois além de
causarem sintomas extremamente desconfortáveis para
a mulher, podem ascender e comprometer o trato
genital superior. Neste contexto, o objetivo deste
estudo foi determinar a prevalência de vulvovaginites
em mulheres de diferentes faixas etárias atendidas em
uma unidade de Maceió, no período de janeiro a agosto
de 2010. Para tanto, foi realizado um levantamento dos
resultados citológicos realizados nesse período no
laboratório da Unidade de Saúde da Família Vereador
Sérgio Quintella, situada na rua Marquês de Tamandaré,
s/n, Santa Lúcia. No processo de revisão dos laudos,
foram identificadas as seguintes variáveis: idade das

pacientes, diagnóstico citológico e reincidência das
infecções. A análise estatística das variáveis categóricas
foi determinada pela conversão dos dados para
percentual. Os resultados obtidos neste estudo
revelaram que: i. as vaginoses bacteriana apresentaram
maior incidência entre mulheres com 29 a 50 anos; ii. O
principal agente causal das vaginoses bacterianas
identificadas foi Gardnerella sp; iii. durante o período do
estudo não foi registrado casos de reincidência das
vulvovaginites; e iv. as cervicite e inflamações
inespecíficas apresentam maior prevalência em
comparação ao número total de vulvovaginites
identificadas em mulheres atendidas na unidade de
saúde vereador Sérgio Quintella, no período de janeiro a
agosto de 2010.

PALAVRAS-CHAVE: Vulvovaginite; Gardnerella; Cervicite.

VULVOVAGINITIS PREVALENCE IN WOMEN ATTENDED IN A UNIT OF HEALTH
CITY OF MACEIÓ / AL
ABSTRACT
The prevalence of microorganisms in the vaginal
microbiota and its association with vulvovaginal
symptoms have outstanding medical and social
importance, as well as causing extremely
uncomfortable for women symptoms may arise to
jeopardize the upper genital tract. In this context,
the aim of this study was to determine the
prevalence of vulvovaginitis in women of different
age groups treated in an Maceió, in the period
January-August 2010. Therefore, a survey of
cytological results achieved in this period was
conducted in the laboratory Unity Family Health
Alderman Sérgio Quintella, located on the street
Marques de Tamandaré, s/n, Santa Lucia. Age of
patients, cytologic diagnosis and recurrence of
KEY-WORDS: Vulvovaginitis; Gardnerella; Cervicitis.

infections: In the review process of reports, the
following variables were identified. Statistical
analysis of categorical variables was determined by
converting the data into a percentage. The results
of this study revealed that: i. the bacterial vaginosis
had a higher incidence among women 29-50 years;
ii. The main causal agent of bacterial vaginosis was
identified Gardnerella sp; iii. during the study period
was not recorded cases of repeated vulvovaginitis;
and iv. the nonspecific cervicitis and inflammation
have a higher prevalence compared to the total
number of identified vulvovaginitis in women
attending the health facility Alderman Sergio
Quintella, from January to August 2010.

[D1] Comentário: A fonte deve ser
Calibri

PREVALÊNCIA DE VULVOVAGINITES EM MULHERES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE SÁUDE
DO MUNICIPIO DE MACEIÓ/AL
INTRODUÇÃO
A flora vaginal normal é constituída por uma grande variedade de microrganismos, que se
modificam durante o processo fisiológico normal de amadurecimento da mulher. Quando há um
desequilíbrio da microbiota vaginal, pode ocorrer o predomínio de determinada flora em
detrimento de outra, fazendo com que essas mulheres passem a apresentar um quadro de
vaginite infecciosa (OLIVEIRA & SOARES, 2007).
A microbiota vaginal é composta por lactobacilos, cocobacilos e enterobactérias capazes
de manter ácido o pH vaginal (CARVALHO et al., 2007; GOMPEL & KOSS, 1997). O desequilíbrio na
flora vaginal geralmente está associado a processos patogênicos as vaginites que se manifestam
por meio de corrimento vaginal, associado a um ou mais dos seguintes sintomas inespecíficos:
prurido vulvovaginal, dor ou ardor ao urinar e sensação de desconforto pélvico (DONDERS et al.,
2000).
A vaginose bacteriana é considerada, atualmente, a infecção vaginal de maior prevalência
em mulheres em idade reprodutiva e sexualmente ativas. Juntamente com a candidíase e a
tricomoníase correspondem a 90 % dos casos de infecções vaginais, sendo que a vulvovaginites
bacteriana ocorre em 35 a 50 % dos casos, enquanto a candidíase ocorre em 20 a 40 % e a
tricomoníase em 10 a 30 % (OLIVEIRA & SOARES, 2007).
As doenças transmitidas pelo contato sexual (DST) estão atualmente entre as cinco
principais causas da demanda por serviços de saúde e podem provocar, em curto prazo, dor e
sofrimento. Além disso, sabe-se que as vaginites quando associada a outras doenças
sexualmente transmissíveis (DST) aumentando a magnitude da infecção e dificultando o
tratamento.
Atualmente as vaginoses se apresentam como uma das principais queixas relacionadas
aos problemas ginecológicos descritos na literatura. O relato da prevalência das infecções
vaginais é de grande importância, uma vez que, exercem consequências sobre a fertilidade
feminina, além de estarem relacionadas a diferentes complicações perinatais (corioamniotites,
partos prematuros e infecções neonatais) (GOMES, 2003). Neste contexto, este estudo visa
contribuir para a compreensão sobre a prevalência de microorganismos associados aos sintomas
de vulvovaginites.
MATERIAIS E MÉTODOS
Local de estudo
Este estudo foi realizado na Unidade de Saúde da Família Vereador Sérgio Quintella,
situada na Rua Marquês de Tamandaré, s/n, Santa Lúcia, município de Maceió/AL.

Amostragem
Foram utilizados os laudos dos resultados dos exames citopatológicos de Papanicolau
realizados na Unidade de Saúde da Família Vereador Sérgio Quintella no período de janeiro de
2010 a agosto de 2012.
Na avaliação dos resultados dos exames foi utilizado um formulário próprio para coleta de
informações sobre a idade da paciente, predomínio da população microbiana (Lactobacillus sp,
Gardnerella sp, Candida sp, Trichomonas sp e a presença de uma flora bacteriana escassa),
ocorrência de diagnósticos parciais como a cervicite inespecífica, grau de inflamação (leve,
moderado ou acentuado) e casos de reincidência de vulvovaginites.
Análise Estatística dos Dados
A análise estatística das variáveis categóricas foi determinada pela conversão dos dados
para percentual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizados 116 exames citológicos no período de janeiro a agosto de 2010 na
Unidade de Saúde Vereador Sérgio Quintella, no Município de Maceió/AL. Desses apenas nove
dos resultados registrados foram inconclusivos, sendo excluídos do nosso estudo. A faixa etária
média das pacientes atendidas na unidade de saúde, no período do estudo, variou entre 18 a 72
anos.
Dos 107 registros dos resultados analisados observamos a existência de alterações da
homeostase do ecossistema vaginal em 74,77 % dos diagnósticos. Essas alterações foram
identificadas como cervicite inespecífica - em 36,45 % dos exames, inflamação inespecífica - em
12,15 % e vaginose bacteriana ou micótica - em 26,17 % dos exames analisados.
A análise dos registros dos exames de Papanicolau revelou uma alta ocorrência de
cervicites (36, 45 %) e inflamações inespecíficas (12,15 %) que podem se tornar um fator de risco
na transmissão e contaminação de diversas doenças sexualmente transmissíveis. A Tabela 1
ilustra a distribuição etária dos casos de cervicite e inflamação que apresentaram maior
incidência em comparação com os casos de vulvovaginites (26,17 %) identificados durante o
exame citopatológico.
A análise dos exames positivos para vaginose bacteriana apresentaram maior incidência
em comparação as vaginoses por Candida sp. Não foram registrados resultados de vaginose por
Trichomonas no período analisado. A Gardnerella sp foi identificada em 14,02 % dos casos de
vaginose. As demais vaginoses diagnosticadas no período do estudo (8,41 %) foram ocasionadas
por outras bactérias. Estes resultados são de acordo com as observações realizadas por Dias
(1999) que verificou que dentre as alterações cervico vaginais analisadas a maior frequência de
infecções genitais foram de origem bacteriana, sendo baixa a incidência de infecções por
Trichomonas vaginalis e Candida sp.

Tabela 1 - Distribuição etária dos casos positivos para cervicite e inflamação inespecifica em
comparação com o percentual de resultados positivos registrados na Unidade de Saúde Vereador
Sérgio Quintella, no período de janeiro a agosto de 2010.
Faixa etária

Cervicite Inespecífica

Inflamação Inespecífica

Casos Normais

18 a 28 anos

14,02 %

0,93 %

7,74 %

29 a 39 anos

11,21 %

2,80 %

5,61 %

40 a 50 anos

4,67 %

4,67 %

3,73 %

≥ a 50 anos

6,54 %

3,73 %

8,41 %

O percentual de infecção para vulvovaginite de origem micótica (candidíase) foi menor
(3,74 %) em comparação aos registros positivos de vulvovaginite de origem bacteriana (22,43 %).
Ao se estratificar a prevalência das vulvovaginites nos diferentes grupos etários, observou-se a
mesma distribuição nas faixas etárias entre 29 a 39 anos e 40 a 50 anos (Tabela 2). Estes
resultados estão de acordo com as observações de Doria (2003), que ao analisar os agentes
causais das infecções cervico vaginais observou que dos 29,1 % das infecções diagnósticas, a
vaginose bacteriana foi a mais frequente estando presente em 19,7 % dos casos.
Apesar da candidíase e das vaginoses bacterianas não terem uma conotação de
transmissão sexual, a prática sexual, sem dúvida, está fortemente correlacionada com o
aparecimento e a manutenção das vulvovaginites (GOMES, 2003). Segundo Fenkci et al. (2002), o
Mycoplasma hominis pode estar presente de forma não patogênica em 8 % das mulheres
sexualmente ativas enquanto que a Gardenerella vaginalis apresenta-se frequentemente na flora
vaginal de mulheres virgens podendo torna-se patogênica com a maturidade sexual (TABRIZI et
al., 2006).

[D2] Comentário: São somente três
autores.

No período analisado não foi identificado nenhum caso de reincidência de vulvovaginites
na Unidade de Saúde Vereador Sérgio Quintella. Estes dados eram esperados visto que casos de
reincidência de vulvovaginites são relatados na literatura em sua maioria para vaginites de
origem micótica (candidíase).
Tabela 2 - Distribuição etária dos casos positivos para vulvovaginites registrados na Unidade de
Saúde Vereador Sérgio Quintella, no período de janeiro a agosto de 2010.
Faixa etária

Vulvovaginite Bacteriana

Vulvovaginite Micótica

Casos Normais

18 a 28 anos

3,73 %

0,93 %

7,47 %

29 a 39 anos

8,41 %

1,90 %

5,61 %

40 a 50 anos

8,41 %

0,00 %

3,73 %

≥ a 50 anos

1,90 %

0,93 %

8,41 %

[D3] Comentário: Não deve conter
linhas internas. Em tabelas, devem ter
somente três linhas horizontais.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos neste estudo revelaram que: i) As vulvovaginites de origem
bacteriana apresentaram igual incidência entre mulheres das faixas etárias de 29 a 39 e 40 a 50
anos; ii) O principal agente causal das vulvovaginites bacterianas identificadas foi Gardnerella sp;
iii) Durante o período do estudo não foi registrado casos de reincidência das vulvovaginites; e iv)
As cervicite e inflamações inespecíficas apresentam maior prevalência em comparação ao
número total de vulvovaginites identificadas em mulheres atendidas na unidade de saúde
vereador Sérgio Quintella, no período de janeiro a agosto de 2010.
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RESUMO
O uso de plantas medicinais por todo o mundo
vem se ampliando cada vez mais, especialmente entre a
população mais carente. Dentre outros fatores, isso
ocorre dado o alto custo dos medicamentos sintéticos e
às dificuldades no acesso aos sistemas de saúde. Na
região nordeste do Brasil, as práticas relacionadas ao
uso das plantas medicinais são comuns, tanto em
ambientes rurais como urbanos. As plantas medicinais

normalmente são comercializadas em feiras livres onde
em geral, as condições de higiene não são satisfatórias.
Ficam expostas à contaminação por microrganismos
patogênicos e/ou deteriorantes capazes de promover
nos usuários infecções, intoxicações ou toxinfecções de
gravidade variável. Dentre os microrganismos
potencialmente presentes neste tipo de produto estão
Escherichia coli e fungos toxigênicos.

PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, contaminação microbiológica, preparos tradicionais, medicina popular,
feira livre.

PRESENCE OF QUALITY BIOINDICATORS IN BARK OF AMEIXA (Ximenia americana L.) SOLD IN
STREET FAIR OF JUCURUTU/RN
ABSTRACT
The growing use of medicinal plants throughout
the world has been increasing more and more,
especially among the poor population. This is due to the
high cost of synthetic drugs and difficulties in access to
health systems. It is in the northeast where the practices
related to the use of medicinal plants is intense in both
rural and urban locations. Medicinal plants are usually
marketed in free trade where hygiene conditions are not

satisfactory. In this context, medicinal plants are
exposed to contamination by pathogenic and / or
spoilage could promote users in infections, poisonings or
intoxications of varying severity microorganisms. Among
the microorganisms potentially present in this type of
product are Escherichia coli and toxigenic fungi.

KEY-WORDS: Medicinal plants, microbiological contamination, traditional preparations, traditional

medicine, street market.

PRESENÇA DE BIOINDICADORES DE QUALIDADE EM CASCAS DE AMEIXA (Ximenia americana L.)
COMERCIALIZADAS NA FEIRA LIVRE DE JUCURUTU/RN
INTRODUÇÃO
O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos acompanha a história das civilizações.
O homem, para suprir suas necessidades, alimentava-se de espécies da flora e desse modo,
selecionava empiricamente o que poderia ou não ser consumido. Neste processo, percebeu-se
que certas espécies, quando consumidas de determinada maneira apresentavam efeito
terapêutico sobre algumas enfermidades. Tal conhecimento foi sendo acumulado e transmitido
de geração em geração, sobrevivendo até os dias atuais como parte integrante dos diversos
sistemas de medicina tradicional. Embora grande parte da população mundial recorra ao uso das
plantas medicinais, o advento das drogas sintéticas afetou de forma negativa o seu consumo,
resultando em perda de espaço na preferência dos consumidores (JUNIOR et. al., 2005; LORENZI;
MATOS, 2002; SCHOLZ et al., 2008; SOUZA; RIBEIRO, 2008). Contudo, nos últimos anos, uma
complexa conjunção de fatores socioeconômicos, culturais e políticos têm influenciado
positivamente o consumo mundial deste tipo de recurso terapêutico (NUNES et. al., 2003;
OLIVEIRA et. al., 2006).
Graças à sua diversidade cultural e ecológica única, o Brasil conta com uma medicina
tradicional rica em recursos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente APUD Silveira, 2003,
estima-se que as populações indígenas brasileiras dominem a aplicação medicinal de 1300
plantas nativas. Tamanha diversidade encontra eco na ampla aceitação das plantas medicinais
junto à população: estudos apontam que 90% da população economicamente carente da região
nordeste recorre a este tipo de recurso terapêutico (MATOS, 2002; MOSCA; LOIOLA, 2009).
Nos ambientes urbanos, as plantas medicinais brutas e seus preparos derivados são, de
modo geral, comercializados em feiras livres, sem nenhuma legislação específica que
regulamente a atividade, impossibilitando ações regulatórias adequadas à qualidade dos
produtos e à proteção da saúde dos seus usuários (ROCHA et al., 2013a).
Ambientes socialmente construídos e aceitos, as feiras livres caracterizam-se pela ampla
diversidade sociocultural e pelo alto fluxo de pessoas de diversas origens que a utilizam como
espaço de convivência e aquisição dos produtos que lhes são necessários. Adicionalmente, em
geral estão presentes condições inadequadas do ponto de vista higiênico e sanitário,
relacionadas à estrutura física, logística e à ausência de boas práticas na exposição,
armazenamento e comercialização dos produtos. Tais condições possibilitam a introdução e a
proliferação de microbiota indesejável, incluindo espécies patogênicas para o homem (ALMEIDA;
PENA, 2011; ROCHA et. al., 2010a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).
A qualidade microbiológica das plantas medicinais é um aspecto importante quando se
considera o fato de que a presença de contaminantes de natureza biológica pode afetar tanto a
efetividade, quanto a segurança no tratamento (AMARAL et al., 2003; SATOMI et al., 2005) .
Reconhecendo o risco à saúde coletiva representado pela veiculação de microrganismos
patogênicos em produtos da medicina tradicional, a Organização Mundial da Saúde (WORLD,
HEALTH ORGANIZATION, 2007), aponta a presença potencial em plantas medicinais de espécies
de fungos toxigênicos dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium capazes de produzir

aflatoxinas nas condições presentes nas feiras livres e de Escherichia coli, bacilo gram negativo
bioindicador de contaminação fecal, cujas cepas patogênicas para o homem podem provocar
infecções graves (FRANCO; LANDGRAF, 2008).
Independentemente de sua qualidade microbiológica, as plantas medicinais são
consumidas pela população sob diversas formas. Dentre as quais se destacam pela sua alta
aplicabilidade, as infusões, decocções e macerações (MATOS, 1987). As infusões e decocções são
processos extrativos a quente, utilizados no preparo de chás. Contrariamente, as macerações,
são processos extrativos a frio, no qual as espécies vegetais são submersas em água potável à
temperatura ambiente, por período de até 24 horas, em dependência de sua estrutura física e
características próprias. O preparo através das macerações é indicado no caso de espécies
bioativas que contém em seu fitocomplexo princípios ativos voláteis ou termossensíveis (BRASIL,
2010b; MATOS, 2002).
Embora seja esperado que no preparo das macerações, os fitoquímicos bioativos
presentes nas plantas medicinais sejam solubilizados, deve-se considerar o fato de que as
condições presentes durante o processo podem ser favoráveis à proliferação da microbiota já
presente na planta medicinal utilizada, representando risco potencial à saúde humana.
Considerando a alta aceitação das plantas medicinais no Rio Grande do Norte/RN, bem
como a ausência de regulamentação e as inadequações de cunho higiênico e sanitário presentes
em suas feiras livres (MOSCA; LOIOLA, 2009; ROCHA et al., 2013a; ROCHA et al., 2013b)
objetivou-se quantificar as densidades populacionais de Escherichia coli, bolores e leveduras em
cascas de Ameixa (Ximenia americana L.) comercializadas na feira livre de Jucurutu, Rio Grande
do Norte, classificando-as como adequadas ou não ao consumo humano na forma de
macerações.
MATERIAIS E MÉTODOS
Conforme as normas da Associação Brasileira para Norma Técnicas, o estabelecimento de
planos de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
PARA NORMAS TÉCNICAS, 1985), cinco amostras de Ameixa (Ximenia americana L.) foram
coletadas no mês de fevereiro de 2014, na feira livre do município de Jucurutu, situado na Região
Oeste Potiguar e microrregião Vale do Açú no estado do Rio Grande do Norte, sob coordenadas
06°20’24,0”Sul, 37°01’12,0” Oeste (BRASIL, 2005; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2011; RIO GRANDE DO NORTE, 2009).
As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos/Biologia
Molecular do IFRN (MicroBio) conforme os protocolos adequados a cada um dos bioindicadores
testados (ABBA et al.,2009; BRASIL, 2003; SILVA et al. 2007; WANNIPA et al., 2007).
Foram realizadas diluições decimais seriadas (10-1 a 10-6), a partir das quais foram
semeadas duplicatas de placas de petri, variando-se o método conforme o bioindicador
pesquisado. Para a quantificação de bolores e leveduras, utilizou-se semeadura em superfície
(spread plate), com incubação a 25±1°C/5 dias. Para a detecção e quantificação de Escherichia
coli (E. coli), a semeadura foi realizada em profundidade (pour plate), com uso do ágar MUG-VRB.

Neste caso, as placas foram incubadas a 35±2°C/24 horas. A confirmação das colônias típicas de
E. coli foi realizada via fluorescência sob iluminação ultravioleta de ondas longas (366 nm).
Para efeito de cálculo, foram consideradas as placas com intervalo entre 25 e 250
colônias, excetuando-se os casos especiais para os quais foram aplicadas as regras descritas por
Silva et al. (2007), sendo os resultados expressos em UFC/g.
Uma vez que inexistem parâmetros legais no Brasil que balizem a qualidade
microbiológica de plantas medicinais e preparos tradicionais comercializados em feiras livres, foi
adotado os limites recomendados pela RDC 10/2010 para a preparação de maceração que
consiste no contato da droga vegetal com água, à temperatura ambiente, por tempo
determinado para cada droga vegetal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos a partir das cinco amostras analisadas estão expressos na tabela 1.
Tabela 1: Densidades populacionais de E. coli, , bolores e leveduras presentes nas
amostras de plantas medicinais analisadas.
Amostra

Escherichia coli (UFC/g)

Bolores e leveduras (UFC/g)

1
2
3

1,5x10
2
1,0x10
ausente

1

3,7x10
7
1,3x10
6
1,8x10

4
5

2,5x10
1
8,0x10

1

2,8x10
5
6,7x10

6

6

Em 80% das amostras analisadas detectou-se a presença de E. coli, caracterizando-as
como inadequadas ao consumo humano perante os limites legais adotados no presente trabalho,
equivalente a 10 UFC/g. A presença deste microrganismo em plantas medicinais comercializadas
no Rio Grande do Norte já havia sido relatada por Rocha et al. (2010a) e Medeiros et al. (2012).
Em termos mundiais, estudo realizado em mercados populares de ervas em Riyadh na Arábia
Saudita, Alwakeel (2008), constatou que 31% das amostras testadas continham densidades de
até 7,0x105 UFC/g. Embora não tenham estabelecido as densidades do microrganismo nas
plantas medicinais analisadas, Idu et al. (2010) detectaram a sua presença em 80% das amostras
provenientes de feiras situadas em Benin, Nigéria.
A presença de E. coli nas amostras analisadas indica o risco da presença de patógenos
entéricos veiculados através da rota fecal-oral. É preciso também considerar a possibilidade da
presença de cepas de E. coli patogênicas para humanos: E. coli enteropatogênica Clássica (EPEC),
E. coli enteroinvasora (EIEC), E. coli enterotoxigenica (ETEC), E. coli enterro-hemorragica (EHEC) e
E. coli enteroagregativa (EggEC) (FRANCO; LANDGRAF, 2008).
Em relação aos bolores e leveduras, 100% das amostras testadas consideradas
inadequadas ao preparo de macerações perante o limite de 103 UFC/g estabelecido na RDC
10/2010 (BRASIL, 2010b). Comparativamente, Rocha et al. (2010a) relataram em plantas
medicinais comercializadas no Estado do Rio Grande do Norte, densidades de tais
bioindicadores de até 1,9x105 UFC/g. Idu et al., (2010) descrevem altas densidades populacionais

de fungos em 93% das amostras coletadas em feiras livres de Benin, Nigéria, onde reportaram
densidades de até 1,1x105 UFC/g.
Os fungos apresentam estruturas denominadas esporos que resistem ao calor, radiações
ionizantes, compostos químicos, desidratação e congelamento, cuja reversão em forma
vegetativa pode proporcionar a sua multiplicação e consequente deterioração dos produtos.
(FRANCO; LANDGRAF, 2008). No caso da contaminação fúngica de plantas medicinais, o
desenvolvimento das formas vegetativas (micélio) pode resultar na degradação enzimática de um
ou mais compostos químicos bioativos presentes no fitocomplexo da planta medicinal, gerando
alterações na efetividade e/ou segurança do seu uso (ALWAKEEL, 2008; AMARAL et al., 2003).
Devemos também considerar o risco da produção de micotoxinas, uma vez que as altas
densidades de bolores e leveduras observadas nas plantas medicinais testadas podem ser
interpretadas como indicativas do risco da presença de espécies toxigênicas de Aspergillus,
Penicillium e Fusarium. As espécies toxigênicas destes Gêneros representam risco à humanos
pelo seu potencial de produzirem micotoxinas nas condições de armazenamento, podendo ser
encontradas em plantas medicinais de baixa qualidade microbiológica (GRIGORIAN et a., 2011;
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).
Os riscos ficam ainda mais evidentes quando a Ameixa, com fins terapêuticos, é utilizada
no preparo de macerações. Contrariamente aos processos extrativos a quente utilizados no
preparo dos chás (infusão e decocção), as macerações não envolvem altas temperaturas, mas sim
o contato da matéria vegetal com água, por um determinado tempo de até 24 horas (BRASIL,
2010b). Tal procedimento não apenas evita a destruição térmica dos microrganismos, como pode
favorecer a sua proliferação no produto final a ser ingerido pelo usuário. Neste contexto, a
presença de microrganismos indesejáveis assume especial relevância diante da constatação de
que entre seus prováveis usuários estarão idosos e crianças enfermos, organicamente mais
suscetíveis a agressões à sua saúde.
CONCLUSÃO
Considerou-se 100% das amostras como inadequadas ao preparo de macerações. O
resultado é compatível com as inadequações de cunho higiênico e sanitário presentes na
estrutura física e práticas de comercialização observadas no ponto de coleta.
É urgente que seja criada legislação específica para o comércio de produtos da medicina
tradicional em feiras livres, de modo a estabelecer parâmetros mínimos de qualidade e
segurança para os mesmos.
Recomendamos o desenvolvimento de ações educativas voltadas à capacitação em boas
práticas dos comerciantes de plantas medicinais atuantes em feiras livres. Tal ação pode
contribuir para a melhoria dos produtos disponíveis e para a proteção à saúde coletiva.
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RESUMO
As dificuldades de acesso aos sistemas de saúde
e custo impeditivo dos medicamentos alopáticos vêm
impulsionando o crescimento no uso de recursos da
medicina tradicional, principalmente entre a parte da
população mais pobre. Uma das formas de consumo
mais frequentes são as “garrafadas”, as quais são
comercializadas comumente em feiras livres onde, em
geral, as condições de higiene e de estrutura física são
precárias. Neste contexto, as “garrafadas” ficam
expostas à contaminação por microrganismos

patogênicos e/ou deteriorantes capazes de promover
nos usuários infecções, intoxicações ou toxinfecções de
gravidade variável. Dentre os microrganismos
potencialmente presentes, destacam-se Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, fungos toxigênicos e bactérias
aeróbias mesófilas. Segundo a OMS, a veiculação destes
patógenos em plantas medicinais ou em seus derivados
configura um relevante problema de Saúde Pública.

PALAVRAS-CHAVE: Medicina tradicional, Plantas medicinais, Remédio caseiro, Contaminação, Feira livre.

PREVALENCE OF MICROORGANISMS BIOINDICATORS IN "GARRAFADAS" TRADED IN FAIR FREE
OF CITY OF CURRAIS NOVOS – RN
ABSTRACT
The difficulties of access to the health systems
and impeditive cost of the alopatic medicines are driving
the growth in the resource use of the traditional
medicine, principally between the poorest population.
One of the more frequent forms of consumption is the
“garrafadas" in which are dealt generally in open
markets where, in general, the hygiene conditions and
physical structure are poor. In this context, the
“garrafadas" are exposed to contamination by

pathogenics microorganisms and/or spoiled products
able to spread to the users, infections, intoxications or
toxinfections of variable intensity. Among the
potentially present microorganisms, stand out
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, toxigenic
funguses and mesophilic aerobic bacteria. According to
the WHO, the placement of these pathogens in
medicinal plants or in his derivates shapes a relevant
problem
of
Public
Health
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PREVALÊNCIA DE MICRORGANISMOS BIOINDICADORES EM GARRAFADAS COMERCIALIZADAS
NA FEIRA LIVRE DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN
INTRODUÇÃO
O uso de plantas no tratamento de doenças foi uma prática iniciada desde os primórdios da
civilização, tendo sempre como meta a recuperação da saúde (SILVA, 2001). Através do efeito de
algumas plantas por ele ingeridas, o homem, com o passar do tempo, observou que se
controlasse a dosagem, essas plantas poderiam ser usadas para outros fins além da alimentação,
como curar e/ou aliviar suas dores e enfermidades. Além disso, o homem também observou os
animais e as plantas que eles utilizavam para curá-los e o efeito que estas causavam neles e em si
próprio (LORENZI; MATOS, 2002; DANTAS, 2007a).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 65 a 80% da população mundial,
especialmente em países em desenvolvimento, utilizam produtos à base de plantas medicinais no
tratamento de suas doenças para várias finalidades e sob diversas combinações, com base em
evidências históricas (CALIXTO, 2000; RAHMAN; SINGHAL, 2002; FUNARI; FERRO, 2005). Esse fato
pode ser explicado pelo acesso limitado a medicamentos alopáticos, que ocorre em comunidades
carentes, levando a população a uma busca por alternativas terapêuticas. Assim as plantas
medicinais tornam-se o principal ou único recurso disponível em muitos casos (RITTER et al
2002).
O comércio popular de plantas medicinais ocorre predominantemente em feiras livres,
espaços públicos voltados à atividade mercantil cíclica. Caracterizadas pela estrutura não
permanente e condições de higiene geralmente precárias, as feiras livres exercem um relevante
papel na integração entre comunidades distintas. Tais espaços socialmente acordados
contribuem de forma positiva para o intercâmbio cultural e para o fluxo de capitais entre as
comunidades da região na qual se situam. O seu papel integrador se revela em maior proporção
no caso das feiras realizadas nos municípios da região Norte e Nordeste do Brasil (ALMEIDA;
PENA, 2011; BRASIL, 1998; MINNAERT; FREITAS, 2010; ROCHA, 2007; ROCHA et al., 2010).
A preocupação com as precárias condições de higiene tornam-se maior quando
consideramos que as plantas medicinais em si, isto é, o produto não padronizado disponível in
natura ou não nas feiras livres ao longo do território nacional, não são objeto de fiscalização
adequada, voltada à manutenção de parâmetros de segurança e qualidade (ROCHA et al., 2010).
Neste contexto estão inseridos os “raizeiros”, figuras marcantes com espaço garantido nas ruas,
em feiras livres e mercados, onde comercializam plantas medicinais e preparos tradicionais,
orientando quais as suas indicações e formas de uso, apesar de não terem, em geral, um
conhecimento muito profundo acerca da efetividade da ação farmacológica e segurança no uso
dos vegetais que comercializam, de modo geral, desconsiderando seus efeitos adversos e
interações medicamentosas (ARAÚJO et al, 2003).
Entre os medicamentos preparados pelos raizeiros estão as “garrafadas”, que são definidas
por Camargo (1985) como sendo uma combinação de plantas medicinais, cujo solvente utilizado
é geralmente aguardente ou vinho branco e raramente água, onde podem ser também
acrescentados elementos de origem animal ou mineral. Essas “formulas caseiras” são
comercializadas nas feiras livres, prometendo ao seu consumidor benefícios “seguros”, já que
segundo o discurso adotado pelos que as comercializam, trata-se de produto obtido a partir de

fonte natural. Entretanto, tais produtos podem representar riscos à saúde humana, já que na
maioria dos casos não existe um controle de higiene durante a sua cadeia produtiva, desde a
qualidade da matéria prima, manipulação, armazenamento e adequação higiênico-sanitário dos
pontos de comercialização, em geral inadequados, o que os torna impróprios para
comercialização. Sob tais condições as “garrafadas” produzidas e comercializadas podem
apresentar qualidade microbiológica deficiente, veiculando patógenos capazes de promover nos
usuários infecções, intoxicações ou toxinfecções de gravidade variável, com destaque para
Escherichia coli, Staphylococcus aureus e fungos toxigênicos.
Como os fungos podem ser careados pelo ar atmosférico, pode ocorrer contaminação das
plantas, antes e após sua colheita, como também durante o processamento e armazenamento.
Entre os principais gêneros detectados no Brasil, destacam- se: Cladosporium, Fusarium,
Aspergillus, Penicillium e Rhizopus. A presença destes fungos em plantas medicinais e derivados
pode ser prejudicial à saúde humana, uma vez que estes podem causar micotoxicoses, quando
introduzidos por via oral, ou outras doenças, quando inalados (CORRÊA, 1998; KNEIFEL et al.,
2001; LACAZ et al., 2002).
Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram positiva e anaeróbia facultativa, que ocorre de
forma isolada, aos pares e em aglomerados. S. aureus é possível de crescimento em 10% a 20%
de NaCl, sendo a principal espécie patogênica para humanos do Gênero Staphylococcus, graças
ao seu potencial toxigênico. O microrganismo não é componente natural da microbiota presente
em plantas medicinais, sendo, portanto, considerado contaminante. Naturalmente, ocorre nas
fossas nasais de humanos, a partir das quais pode contaminar a pele, utensílios, superfícies de
trabalho e, por consequência, produtos manipulados sob baixas condições de higiene. Quando
inoculado em alimentos e sob condições adequadas, o S. aureus gera toxinas (A, B, C 1 , C 2 , C 3, D e
E), envolvidas em surtos de intoxicação alimentar (FRANCO; LANDGRAF, 2008; SILVA et al., 2007).
O grupo denominado de bactérias aeróbias mesófilas é comumente empregado para
indicar de modo geral, a qualidade sanitária dos alimentos. Quando suas populações superam
certos limites legais, bioindicam sua insalubridade, mesmo que patógenos estejam ausentes e
que não tenham ocorrido alterações nas condições organolépticas. Altas densidades de aeróbios
mesófilos em alimentos não perecíveis são indicativas do uso de matéria-prima ou
processamento insatisfatório, sob o ponto de vista sanitário. Devemos considerar que o grupo
desenvolve-se nas mesmas temperaturas que os patógenos envolvidos nas doenças transmitidas
por alimentos mais frequentes, em torno de 36,5°C. Sua presença, portanto, significa que
existiram as condições ambientais necessárias à reprodução de tais patógenos no material
analisado (FRANCO; LANDGRAF, 2008).
Outros microrganismos passíveis de serem veiculados em plantas medicinais são os
coliformes, grupo pertencente à Família Enterobacteriaceae. Os coliformes subdividem-se em
dois subgrupos, os coliformes totais e os coliformes termotolerantes, subgrupo do qual pertence
a E. coli. Os coliformes termotolerantes e, em especial, a Escherichia coli por sua vez, são
legalmente aceitos como bioindicadores de contaminação fecal (ROCHA; MEDEIROS; SILVA,
2010).
Faltou a revisão de bolores e leveduras!!!
O consumo de plantas medicinais contaminadas por fezes pode expor o usuário a
infestações, infecções, intoxicações ou a toxinfecções. Tais condições podem gerar um amplo

espectro de quadros clínicos de gravidade variável, indo desde leve desconforto até o óbito nos
casos mais graves (ROCHA; MEDEIROS; SILVA, 2010).
Com base nos elementos discutidos, é importante alertar aos consumidores os perigos
potenciais dos preparos tradicionais denominados “garrafadas”, dadas as condições presentes
em sua produção, armazenagem e comercialização, as quais permitem a sua contaminação por
microrganismos deteriorantes e/ou patogênicos capazes de gerar danos à saúde humana.
Este trabalho tem como objetivo determinar em “garrafadas” artesanais comercializadas na
feira livre do município de Currais Novos/RN, as densidades de Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, bactérias aeróbias mesófilas, bolores e leveduras, classificando as amostras como
adequadas ou não ao consumo humano de acordo com os limites recomendados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) para materiais à base de plantas destinados ao uso
interno.
MATERIAL E MÉTODOS
1- Caracterização da área estudada
O presente trabalho foi desenvolvido na A área estudada corresponde à feira livre do
município de Currais Novos situada na mesorregião central potiguar e na microrregião seridó
oriental, sob as coordenadas 6°15’39,6” sul, 36°30’54” oeste, estado do Rio Grande do Norte
(BRASIL, 2005). As coletas ocorreram no período de março/2013
2- Seleções das garrafadas a serem estudadas e definição do número de amostras a serem
analisadas.
As amostras são no ponto de comercialização as amostras foram preparadas pelo próprio
raizeiro na hora da coleta sem nenhuma condição de higiene, como mostra a Figura 1. Foram
analisadas as cinco amostras, conforme parâmetros adotados pela ABNT para o estabelecimento
de planos de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos (BRASIL, 1985). As
amostras consistiam no preparo tradicional, acondicionadas em garrafa pet reutilizada, com
aproximadamente 500 ml de volume. Inexistiam rótulos em todos os casos. Buscando reproduzir
os procedimentos rotineiros da comercialização popular, as amostras foram embaladas pelos
próprios comerciantes, usando os materiais que frequentemente utilizam em seus comércios. As
amostras foram acondicionadas em recipientes estéreis, identificadas e embrulhadas em filme de
PVC, sendo encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos/Biologia Molecular
(MICROBIO) do IFRN Campus Currais Novos, onde ocorreram as análises.

FIGURA 1 – PREPARO DAS GARRAFADAS NO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO

3- Análises microbiológicas
A alíquota de 25±0,2 mL da amostra foi suspensa por agitação em 225 mL de solução salina
peptonada estéril (0,1 %, pH 7,0), obtendo-se a diluição correspondente a 10-1. A partir desta, 1
mL foi transferido para tubo de ensaio contendo 9 mL de solução salina peptonada estéril (0,1 %,
pH 7,0), homogeneizando-se em agitador tipo vórtex, obtendo-se a 10-2. A operação foi repetida
sucessivamente até obter a diluição correspondente a 10-6, quando se fez necessário.
a) Detecção e quantificação de E. coli:
Os procedimentos foram realizados em duplicata e a partir de cada diluição, foi transferido
1 mL para duplicatas de placas de Petri estéreis, após o que adicionou-se aproximadamente 10
mL de ágar vermelho violeta bile/4-metilumbeliferil-ß-Dglicuronídeo (MUG VRB ágar),
previamente fundido a 46 – 48°C. Através de movimentos circulares suaves, o material foi
homogeneizado e deixado em repouso até total solidificação do meio. Após a solidificação, as
placas foram incubadas em posição invertida a 35±2°C por 24 a 48 horas.
b) Detecção e quantificação de S. aureus:
As diluições foram semeadas em duplicata pelo método spread plate em placas de petri
contendo 15 mL do ágar seletivo e diferencial Manitol Salgado (ABBA et al., 2009; WANNIPA et
al., 2007). As placas foram incubadas na posição invertida a 35-37°C/24±2h. Foram selecionadas
cinco colônias típicas de cada placa e transferidas para tubos de ensaio contendo 15 mL de caldo
BHI, sendo incubadas a 35-37°C/24±2h. Após a incubação, os tubos foram submetidos à
fervura???? em banho maria por 15 minutos. Após o resfriamento, alíquotas 0,1µL foram
individualmente transferidos para poços previamente perfurados em placas de petri, contendo
cerca de 15 mL de ágar DNAse com verde de metila. As placas foram incubadas a 50°C por duas
horas. O desenvolvimento de áreas de clarificação ao redor dos poços foi considerado resultado
positivo para a presença dos microrganismos alvo (BRASIL, 2003; SILVA et al., 2007).
c) Detecção e quantificação de aeróbios mesófilos:
Alíquotas de 0,1 ml das diluições decimais seriadas foram semeadas (spread plate) em
duplicatas de placas de petri contendo cerca de 16 mL do meio Plate Count Agar (PCA)
35±2oC/24h. As placas foram incubadas em posição invertida a 35±2°C por 18 a 24 horas.
d) Detecção e quantificação de Bolores e leveduras:
A partir das diluições alíquotas de 0,1 mL foram semeadas (spread plate) em duplicatas de
placas de petri contendo cerca de 16 mL de Agar Batata Dextrosado, acidificado com ácido
Tartárico a 10%. Após o processo, as placas foram incubadas em posição normal em estufa BOD a
25±1°C/5 dias.
4- Contagem Direta em Placa.
Após o período de incubação, foram selecionadas para quantificação as placas sequenciais
que continham entre 25 e 250 colônias. A contagem direta em placa foi efetuada com uso de

contador de colônias digital, e quando necessário, com uso de lupa (4X). Os resultados foram
expressos em UFC/g.??? ou mL???
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As amostras coletadas correspondiam a extrato aquoso composto com a adição de vinho
do jatobá e das seguintes espécies vegetais: Amburana cearensis (Cumaru), Lamium album
(Urtiga Branca), Hymenaea courbaril (Jatobá), Copaifera langsdorfii (Copaíba), Hancornia
speciosa Gomes (Mangaba), Cissampelos sympodialis MENISPERMACEAE (Milona) e
Aspidosperma cylindrocarpon (Peroba). O produto encontrava-se armazenado em garrafa pet de
500 ml reutilizada, sem a existência de rótulo (Figura 2). A fabricação do produto era realizada na
feira-livre, na própria banca de comercialização das garrafadas, situada no município de Currais
Novos/RN.

Figura 2 – Amostra de garrafada coletada na feira livre de Currais Novos.
Os resultados obtidos nas analises feitas nas amostras de garrafadas estão expressos na
Tabela 1.
Tabela 01 – Resultados das análises e respectivos níveis de contaminação microbiológica das amostras
coletadas na feira livre de Currais Novos, RN.
Amostras
1
2
3
4
5

Densidades observadas dos bioindicadores pesquisados
Bolores e leveduras
Aeróbios
S. aureus
E. coli
(UFC/g)
Mesófilos (UFC/g)
(UFC/g)
(UFC/g)
7
7
6,9x10
2,9 x 10
2,7x10³
0
6
5
2,8x10
5,9 x 10
3x10²
0
6
5
5,8x10
1,6x10
1,5x10²
0
6
6
2,5 x 10
5x10
7,5x10²
1x10²
5
1,5x10
7,1x10³
2,4x10³
0

Atualmente não existe em nosso país uma legislação voltada ao estabelecimento de
parâmetros microbiológicos de aceitabilidade para produtos da medicina tradicional. Desse
modo, não existe limite legal para a presença de contaminantes microbianos em garrafadas
comercializadas em feiras livres. Entretanto, a ausência da legislação não extingue o perigo que
pode ser encontrado nesses produtos, contribuindo assim para um agravamento dos riscos à
saúde do consumidor, uma vez que não existem os pré-requisitos legais necessários a uma
fiscalização adequada dos produtos disponíveis. Na ausência de limites estabelecidos por
legislação nacional especifica, confrontamos os dados obtidos nas análises microbiológicas com

os limites estabelecidos pela organização mundial da saúde para materiais à base de plantas,
destinados ao uso interno, permitindo assim categorizar as amostras como adequadas ou não ao
consumo humano, conforme explicitado na figura 3.

Figura 3 – Percentuais de adequação e inadequação das amostras perante os limites
recomendados pela OMS para matérias à base de plantas destinadas ao uso interno,
considerando cada bioindicador pesquisado.
De acordo com os resultados encontrados e indicados na Tabela 1, os níveis de
contaminação por bolores superaram em 100% o limite recomendado pela OMS (105), com
densidade média de 6,9x106 UFC/g. As altas densidades de fungos observadas são condizentes
com a estrutura física e as condições de higiene precária encontradas no local de comercialização
das garrafadas, uma vez que elas são manipuladas e armazenadas em condições de higiene
inapropriadas. Considerando-se que tais microrganismos promovem alterações químicas nas
plantas medicinais que utilizam como substrato ao seu crescimento, resultando em impactos
negativos sobre as propriedades terapêuticas esperadas, e/ou a formação de compostos tóxicos.
Gêneros como Aspergillus spp. e Penicillium spp. encontrados nas amostras, podem causar
doenças como alergias, além de representar riscos para quem manipula tais fitoterápicos, tendo
em vista a possível inalação durante o processo produtivo (MARQUES, 1998; LACAZ et al., 2002).
O risco potencial da presença de fungos toxigênicos em plantas medicinais é a formação de
micotoxinas, principalmente em países tropicais e subtropicais, que oferecem condições
ambientais favoráveis ao crescimento fúngico e a produção de micotoxinas, cuja presença
significa um perigo à saúde humana (BUGNO et al., 2006). Em condições específicas, em geral
independentes daquelas necessárias ao crescimento fúngico, a contaminação se inicia no campo
e continua durante a coleta, secagem e armazenamento do produto (BENNET E KLICH, 2003;
STOLOFF, 1979).
Bactérias aeróbias mesófilas foram detectadas em 100% das amostras, e todas
apresentaram densidades superiores aos limites recomendados pela OMS (105), com densidade
média de 6,9x106, isso pode ser associado com um processamento insatisfatório. Embora sejam
considerados microrganismos de origem não fecal, as bactérias aeróbias mesófilas são
completamente indesejáveis nos alimentos, uma vez que elas se multiplicam na temperatura do
corpo humano, então se elas estão presentes nos alimentos possivelmente patógenos também
estejam presentes, sobretudo nos produtos minimamente processados. Podem provocar a

deterioração dos mesmos, gerando características organolépticas indesejáveis, e reduzirem sua
vida útil. Além disto, sua presença se configura em um risco sanitário. A contagem elevada desse
grupo de bactérias em alimentos perecíveis pode indicar abuso durante o armazenamento em
relação ao binômio tempo/temperatura e, como todas as bactérias patogênicas de origem
alimentar são mesófilas, pode também indicar risco à saúde (FRANCO et al., 1996).
Em relação à presença de E. coli, em 20% das amostras analisadas foi excedido o limite
recomendado, equivalente a 10 UFC/g com densidade média de 2x10 UFC/g. A presença do
microrganismos é legalmente aceita como bioindicador de contaminação fecal (FRANCO;
LANDGRAF, 2008). Portanto, nas amostras contaminadas por E. coli, é possível que também
estejam presentes patógenos diversos, responsáveis por doenças transmitidas pela rota FecalOral, abrangendo vírus, bactérias, protozoários e helmintos. Dentre as bactérias, podem estar
presentes cepas patogênicas da própria E. coli ou Salmonella sp. Em todos os casos citados, o
risco à saúde do usuário é real.
A presença de Staphylococcus aureus foi confirmada em 100% das amostras, com média de
1,2x10³ UFC/g. Este microrganismo é bioindicador de manipulação sob condições de higiene
inadequadas, apontando falhas em uma ou mais etapas envolvidas no preparo do produto.
Apesar da OMS não explicitar limites legais para a presença deste microrganismo em suas
recomendações legais, é importante que ressaltemos que a espécie é frequentemente
relacionada a surtos de doenças de natureza estafilocócica. Os surtos de intoxicação alimentar
provocados pelo consumo de material contaminado pelo S. aureus são resultantes da presença
das enterotoxinas A, B, C 1 , C 2 , C 3, D e E, pré-formadas antes da ingestão do material
contaminado. A gravidade da intoxicação é em geral baixa, provocando no consumidor náuseas,
vômitos, diarreia, sudorese e câimbras abdominais. Raramente, em dependência de condições
orgânicas do indivíduo, idade e quantidade de toxina ingerida, podem ser gerados casos de óbito
(FRANCO; LANDGRAF, 2008; ROCHA et al., 2010).
CONCLUSÕES
A detecção dos de altas densidades populacionais dos microrganismos pesquisados é
condizente com as condições observadas no tanto no preparo, quanto no ponto de
comercialização do produto.
Todas as amostras foram consideradas inadequadas perante os parâmetros recomendados
pela OMS para materiais à base de plantas, destinados ao uso interno.
A inexistência de legislação específica, voltada ao estabelecimento de parâmetros de
qualidade microbiológica para os produtos da medicina popular comercializados em feiras livres
(plantas medicinais, garrafadas, lambedores, tinturas...) associada à falta de estrutura física e
treinamento adequado dos raizeiros em relação à aplicação de Boas Práticas, ampliam o risco à
saúde humana.
É urgente que tais distorções sejam corrigidas, permitindo que o produto disponível à
população apresente qualidade adequada, reduzindo o impacto negativo potencial sobre a
comunidade.
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RESUMO
A própolis é uma resina produzida pelas abelhas da

espécie Apis melífera. Dentre as diferentes atividades
atribuídas à própolis temos: antibacteriana,
antifúngica, antiviral, anti-inflamatória, citostática e
imunoestimulante. O objetivo do trabalho foi testar a
atividade antifúngica de extratos da própolis em
fungos do gênero Candida, especialmente C. albicans,

cepas ATCC e clínicas. A técnica utilizada foi difusão
em disco e os resultados foram comparados com
antifúngicos de uso comum. Os resultados
demonstraram que as algumas amostras de própolis
apresentaram halos de inibição significativos, iguais
ou melhores que os antifúngicos testados.

PALAVRAS-CHAVE: Candida, Antimicrobiana, Abelhas.

EVALUATION OF THE ACTIVITY ANTIFUNGAL PROPOLIS PRODUCED IN TOCANTINS STATE
ABSTRACT
Propolis is a resin produced by Apis mellifera bee
species. Some of the various activities assigned to
propolis are: antibacterial, antifungal, antiviral, antiinflammatory, cytotoxic and immunostimulatory. The
objective was to test the antifungal activity of própolis
extracts over fungi of the genus Candida, especially C.
albicans ATCC and clinical strains. The technique used

KEY-WORDS: Candida, Antimicrobial, Bees.

was the disc diffusion and the results were compared
with commonly used antifungal agents. The results
showed that the propolis samples had significant
inhibition halos, equal or better than the antifungal
agents tested.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DA PRÓPOLIS PRODUZIDA NO ESTADO DO
TOCANTINS

INTRODUÇÃO
A própolis é uma resina produzida pelas abelhas da espécie Apis mellifera, apresenta
propriedades bem distintas e é conhecida pelas suas propriedades, desde muitos anos atrás,
chamada de “cola das abelhas", é o produto final de uma mistura de gomas, resinas e bálsamos
de diversas fontes vegetais, utilizada pelas abelhas para realizar a limpeza e proteção da colmeia.
Dentre as diferentes atividades atribuídas à própolis temos: antibacteriana, antifúngica, antiviral,
anti-inflamatória, citostática e imunoestimulante (DOS SANTOS et al., 2003; PACKER et al., 2007).
Apresenta composição variada, sendo os flavonóides os constituintes que merecem
destaque, pois são apontados como responsáveis pelas ações anti-inflamatória, antimicrobiana e,
em especial pela antifúngica, porém cerca de 13% de todas as substâncias encontradas na
própolis ainda são desconhecidas (LONGHINI et al., 2007).
Devido à grande diversidade da flora brasileira, os diferentes tipos de própolis do Brasil
puderam ser classificados em 12 grupos distintos, de acordo com a composição química e
atividades biológicas distintas. Acredita-se que em áreas tropicais do planeta a amplitude das
atividades biológicas da própolis sejam maiores, isso ocorre em função da diversidade vegetal
encontrada nas áreas de clima quente (SAWAYA et al., 2004; CABRAL et al., 2009).
De acordo com Silva et al.(2006) de forma geral, a composição da própolis inclui 55% de
resinas e bálsamos, 30% de cera, 10% de pólen e metabólitos secundários, incluindo flavonóides,
ácidos fenólicos, além de minerais
A própolis apresenta uma composição variada, sofre influência do clima e vegetação e do
local e espécie da abelha produtora. Sua viabilidade farmacológica tem despertado o interesse de
muitos pesquisadores. Variáveis como clima e vegetação influenciam a composição da própolis,
em função dessa particularidade, o estudo da própolis se faz tão importante, pois tem como
finalidade avaliar as características da própolis coletada na região, contribuindo com a literatura
sobre a própolis produzida na zona de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica também
chamada região ecotonal, região essa que compreende boa parte do território do estado do
Tocantins.
OBJETIVOS
1. Avaliar a atividade antifúngica da própolis produzida no estado do Tocantins (TO),
utilizando a técnica de disco-difusão (Método de Kirby-Bauer);
2. Comparar a atividade da própolis com fármacos antifúngicos de uso comum.

MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de própolis foram coletadas em regiões produtoras do Tocantins, pelos
apicultores vinculados ao projeto “APICULTURA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO TOCANTINS” coordenado pelo professor Dr. Claudio
Henrique Clemente Fernandes, aprovado e financiado pelo CNPq. As coletas foram realizadas
respeitando as condições de higiene necessárias para evitar a contaminação do produto e em
seguida encaminhadas para os laboratórios de Botânica e Microbiologia do Instituto
Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC). As amostras de diferentes locais foram pesadas
em balança eletrônica, enumeradas de 1 a 23 e armazenadas sob refrigeração até a preparação
do extrato, as amostras de própolis de cada região estão listadas na tabela abaixo, receberam um
número de identificação para facilitar o procedimento, nesta etapa 23 amostras de própolis
foram testadas.
Tabela 1: Descrição dos locais e número de amostra correspondente

Local
Entre Rios *
Entre Rios (CPI)
Pov. Caju Manso *
Pov. Caju Manso (CPI)
Miracema *
Miracema (CPI)
PA Ventura *
PA Ventura (CPI)**
Nova Olinda (CPI)
Aragominas (CPI)
Palmas (CPI)
Nova Olinda (CPI)
Nova Olinda*
Palmas*
Santa Tereza *
PA Ventura (CPI)**
Miracema *
Aragominas *
Entre Rios(CPI)
NPA 01
PA Ventura**
Santa Tereza (CPI)
Piraquê
* Não Coleta de Própolis Inteligente (sem CPI)
** PA= Projeto de Assentamento
Fonte: Dados da pesquisa

Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Os extratos da própolis foram obtidos pela técnica de maceração (etanol 83,8 % na
proporção 1:3 [p/v] durante 20 dias sob agitação frequente). Foram utilizados discos de
antibiograma virgens e esterilizados, embebidos nos extratos e secos por 15 minutos em capela
de fluxo laminar.

As cepas ATCC de Candida albicans (ATCC 10231) foram escolhidas para testar a atividade
antifúngica, também foram utilizados na análise da atividade antifúngica, fungos da mesma
espécie isolados da mucosa oral de pacientes atendidos pela Clínica Odontológica do ITPAC, os
fungos isolados fazem parte de um banco de espécies obtidas pelo Projeto de Iniciação Científica
intitulado: Avaliação da incidência de Candida spp. e perfil de sensibilidade de cepas isoladas
associadas ao uso de prótese parcial e total em pacientes atendidos pela Clínica Odontológica do
ITPAC, projeto que visa determinar o perfil de sensibilidade dos fungos isolados de pacientes
usuários de algum tipo de prótese dentária, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
sob o número: 00516511.9.0000.0014. Em função da utilização de própolis em muitos produtos
industrializados destinados à higiene oral, essa demanda se faz necessária para mensurar a
atividade da própolis sobre os fungos coletados diretamente da mucosa oral de usuários de
prótese.
Os inóculos contendo os fungos selecionados foram preparados de acordo com as
recomendações das normas M2-A8 (NCCLS, 2002).
Para determinar a atividade antifúngica foram adicionados 100µl, do inóculo de fungos
previamente preparados, às placas de Petri de 15 cm de diâmetro, contendo meio de cultura
Ágar Sabouraud pelo espalhamento superficial com swab, em seguida, os discos de antibiograma
embebidos nos extratos de própolis foram colocados sobre o meio sólido e as placas incubadas
em estufa bacteriológica a 37ºC ±1ºC, por um período de 24 a 48 horas, todos os testes foram
realizados em triplicata. Os resultados foram obtidos pela medição do halo de inibição
apresentado por cada amostra de própolis e, a seguir, foram comparados com os obtidos pelos
antifúngicos Fluconazol, Nistatina, Cetoconazol e Anfotericina B, utilizados como padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atividade antifúngica
O fenômeno de resistência aos medicamentos é um fato recorrente, e necessita, sob
aspectos epidemiológicos e clínicos, de uma discussão ampla. Os relatos de resistência aos
antibióticos tomam conta dos noticiários e mobilizam as autoridades sanitárias, porém é
conveniente destacar que o fenômeno de resistência também é compartilhado pelos
antifúngicos, fármacos utilizados no tratamento de infecções fúngicas superficiais e sistêmicas
tem observado um fenômeno crescente de resistência, diante desse fato, as pesquisas que
buscam novas alternativas aos tratamentos fúngicos, se fazem tão necessárias.
O resultado dos testes de atividade antifúngica da própolis sobre linhagens do fungo
Candida albicans são apresentados na tabela 2. A tabela indica a média das medidas do diâmetro
dos halos de inibição para a linhagem ATCC e linhagens clínicas testadas.

Tabela 2: Halos de inibição (mm) obtidos pelas amostras de própolis frente aos fungos do gênero
Candida
Amostra
própolis

Halo de inibição
C. albicans 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Fonte: Dados da pesquisa

15
16
10
18
16
18
15
20
18
20
22
25
18
18
16
25
15
20
17
16
25
27
30

Halo de inibição
C. albicans 2
12
19
16
16
17
19
12
14
17
18
18
24
15
20
16
24
24
12
23
27
13
13
16

Halo de inibição
C. albicans 3
11
19
13
15
16
15
9
14
0
15
15
18
15
18
16
16
15
12
14
15
14
0
16

Halo de inibição
C. albicans ATCC
16
14
14
16
18
16
15
15
15
18
18
18
16
10
17
16
12
20
19
30
15
20
20

Os dados da tabela 2 indicam que para a linhagem clínica C. albicans 1, as amostras de
própolis 12, 16, 21, 23 apresentaram resultados muito significativos com halos de inibição de 25,
25, 25 e 30 mm respectivamente, superando os halos produzidos pelos antifúngicos
apresentados abaixo (tabela 3).
Tabela 3: Resultados obtidos para os antifúngicos utilizados como padrão.
Antifúngicos

Nistatina
Fluconazol
Anfotericina B
Cetoconazol

Halo de inibição
(mm)
C. albicans 1

Halo de inibição
(mm)
C. albicans 2

Halo de inibição
(mm)
C. albicans 3

Halo de inibição (mm)
C. albicans ATCC

0
0
20
18

0
0
22
16

0
0
16
14

16
13
16
20

Fonte: Dados da pesquisa

Podemos perceber na tabela acima que para as amostras clínicas 1, 2 e 3 os antifúngicos
Nistatina e Fluconazol não apresentaram halo de inibição demonstrando uma resistência
intrínseca aos antifúngicos testados, em contrapartida Cetoconazol e Anfotericina B
apresentaram halos significativos.
Trabalho realizado por Silva et al. (2006) com amostras de própolis proveniente da
microrregião do Brejo Paraibano no Estado da Paraíba, utilizando as espécies Staphylococcus
aureus e Candida albicans, não indicou atividade antimicrobiana sobre os microrganismos
citados, esse resultado não condiz com o que foi encontrado para as amostras de própolis
produzidas no TO.
No entanto, trabalho realizado por Molina et al. (2008) testou extratos de própolis com 20
linhagens diferentes de Candida albicans, provenientes do laboratório de Microbiologia e
Imunologia da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos/UNESP, obtidas a partir de
amostras de saliva coletadas da cavidade bucal humana. Os resultado apontaram que o extrato
testado obteve ação antifúngica sobre todas as cepas de Candida albicans, resultado semelhante
ao que pode ser observado na tabela 2, que refere-se a atividade antifúngica da própolis sobre
cepas também isoladas da mucosa oral.
Estudo realizado por Longhini et al. (2007) demonstrou que extratos etanólicos de
própolis apresentam atividade antifúngica para Candida albicans, o que está de acordo com os
resultados obtidos em nosso estudo, ressaltando porém, o resultado significativo obtido para
cepas de C. albicans que obtiveram halos de inibição de 30 mm, superiores aos obtidos para
antifúngicos como Anfotericina B, utilizado no tratamento de infecções fúngicas sistêmicas.
CONCLUSÃO
A atividade antifúngica da própolis apresentou resultado significativo para a linhagem ATCC
de Candida albicans. Foram testadas 3 linhagens clínicas de C. albicans, o resultado envolvendo
amostras clínicas, coletadas da mucosa oral de pacientes acometidos por Candidíase, indica uma
informação importante no desenvolvimento técnico e científico de produtos a base de própolis
que possam vir a ser utilizados no tratamento de infecções da mucosa oral, provocados por
fungos do gênero Candida.
Evidencia-se que a própolis produzida no estado do Tocantins apresenta características que
a tornam distinta das produzidas em outras regiões do país, as variações climáticas e de
vegetação, influenciam sobremaneira a composição química do produto, essas variações podem
ser percebidas na atividade biológica diferenciada.
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RESUMO

Os fungos são seres eucariontes, podendo ser,
unicelulares na forma leveduriforme e pluricelulares na
forma de hifas encontrados facilmente na natureza,
estando presentes em todos os ambientes terrestres e
aquáticos, no ar, em certos alimentos, no leite por ter
substrato favorável para seu desenvolvimento. Foram
analisadas duas marcas de leite pasteurizado Tipo C na
cidade de Araguaína - TO, totalizando 23 amostras, onde
através de análises microbiológicas específicas segundo
a legislação vigente foram isolados gêneros de fungos
filamentosos, sendo estes, Acremonium spp., Aspergillus

spp., Penicillium spp., Sporotrix spp., Trichophyton spp. e
Trichosporon spp. Verificou-se que o leite pasteurizado
tipo C comercializado em Araguaína - TO não está
higienicamente e sanitariamente dentro dos padrões
microbiológicos fúngicos mínimos exigidos pela
legislação, podendo ser causador de doenças oportunas
à pacientes imunodeprimidos.

PALAVRAS-CHAVE: Fungos, leite pasteurizado tipo C, contaminação.

SEARCH SAPROPHYTIC AND PATHOGENIC FUNGI IN PASTEURIZED TYPE C IN THE CITY OF
ARAGUAÍNA TO
ABSTRACT
The Fungi are eukaryotes beings may be , in
unicellular and multicellular yeast in the shape of
hyphae easily found in nature , being present in all
terrestrial , aquatic , air in foods including milk to have a
favorable substrate for their development and
multiplication. Two brands of milk pasteurized type C
were analyzed in town Araguaína - TO , totaling 23
samples , where through specific microbiological testing
in accordance with current legislation genera of fungi
were isolated , went these , Acremonium spp ,
Aspergillus spp , Penicillium spp., Sporotrix spp.,
Trichophyton spp . and Trichosporon spp . It was found
that pasteurized type C milk sold in Araguaína - TO is
unhygienic
sanitary
and within
the
fungal
microbiological minimum standards required by law.
May be causing the timely immunocompromised
patients diseases.

KEY-WORDS: Fungi, milk pasteurized type C, contamination.
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PESQUISA DE FUNGOS PATOGÊNICOS E SAPRÓFITOS EM LEITE PASTEURIZADO TIPO C NA
CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO

INTRODUÇÃO
O leite compreende três conceitos: do ponto de vista químico, biológico e legislativo.
Segundo a Normativa nº 51 (18/09/2002) "Entende-se por leite, sem outra especificação, o
produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas
sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se segundo
a espécie de que proceda". Excetuando-se os 30 dias antes do parto denominado leite de
retenção e os 10 dias após o parto denominado colostro.
O leite possui em sua composição água, gordura, proteínas, sais minerais, vitaminas,
carboidratos (NASCIMENTO et al., 2001) e cálcio, essencial para a gênese e manutenção dos
ossos, sendo um formidável alimento para pessoas de todas as faixas etárias, sendo assim, é
um alimento de alto valor nutricional (FERREIRA, 2007). Carecido a sua importância na
nutrição humana, são analisados parâmetros para que seja um produto de qualidade. No
Brasil, esses parâmetros são instituídos na Instrução Normativa 51, que determina
características físico-químicas e microbiológicas que o leite deve apresentar, desde sua
ordenha, transporte, até sua vinda à indústria, além de outros elementos sobre os
estabelecimentos onde o leite é produzido e comercializado (BRASIL, 2002).
O leite por sua composição é avaliado como um dos alimentos mais completos em
aspectos nutricionais e importantes para dieta humana, por portar tais características,
constitui um excelente meio de cultura para o desenvolvimento de diversos microrganismos,
saprófitos e patogênicos. Por isso, a qualidade do leite passa a ser uma constante
preocupação para técnicos e órgãos ligados à área de saúde, especialmente pelo risco de
propagação de microrganismos relacionados incidência de doenças originadas de alimentos
(LEITE JR; TORRANO; GELLI, 2000). As condições higiênicas e sanitárias do rebanho é um ponto
importante para que o leite apresente características de qualidade (LAGE, 2010).
Por apresentar-se altamente nutritivo o leite é um meio propício para o crescimento de
fungos e bactérias, exigindo assim cuidado sanitariamente e higienicamente desde etapa de
ordenha até a fabricação de seus derivados. A presença de microrganismos ou de toxinas
produzidas pelos mesmos interfere na qualidade do leite (MELVILLE et al., 1999).
Os fungos são organismos encontrados facilmente na natureza, estando presentes em
todos os ambientes terrestres, aquáticos e no ar. Os fungos são organismos eucariontes,
unicelulares (leveduriformes) ou multicelulares (filamentosos), haploides, com parede celular
contendo quitina e a-glucano. Não apresentam plastos ou pigmentos fotossintéticos. Todos os
fungos conhecidos, com poucas exceções têm origem nos esporos (reprodução sexuada) ou

conídios (reprodução assexuada), corpúsculos que podem ser comparados sementes das
plantas superiores, embora não sejam morfologicamente semelhantes a estas (TORTORA,
2006).
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O desenvolver desses microrganismos pode levar a doenças infecciosas ou tóxicas em
vegetais, animais e no homem. A presença única do fungo não é fator decisivo de doença, a
qual depende da relação hospedeiro/parasita (LACAZ, 2002).
A contaminação do leite por microrganismos, como os fungos, pode causar alterações
físico-químicas no mesmo, limitando sua estabilidade e de seus derivados, além de determinar
problemas econômicos e de saúde pública (ANDRADE, 2001).
Os reservatórios naturais dos fungos que infectam o homem e o animal podem ser o
próprio homem e o animal, ou um sítio na natureza, onde o fungo se desenvolve como
saprófitos. Os fungos saprófitos não se apresentam como patogênicos, mas, pode se
comportar como patógenos oportunistas dependendo do estado de saúde do hospedeiro,
podendo se multiplicar e alguns casos ser fatal (TRABULSI, 2004).
Os fungos corriqueiramente isolados de infecções oportunistas são Candida albicans e
outras espécies; Cryptococcus neoformans; Aspergillus (predominando o Aspergillus
fumigatus); Fusarium spp., Cephalosporium spp., Zigomicetos (Mucor, Absidia, Rhizopus);
Basidiomicetos (Coprinus delicatus); Geotrichum candidum; Rhodotorula rubra,
Cladophialophora bantiana, Exophiala spp. (LACAZ, 2002).
Diante disso, conduziu-se este trabalho cujo principal objetivo foi isolar e identificar
fungos filamentosos presentes em leites pasteurizados tipo C comercializados na cidade de
Araguaína- TO. O outro objetivo constou em avaliar a qualidade fúngica dos mesmos diante de
técnicas microbiológicas oficiais e especificas constada no Ministério da Agricultura e na
ANVISA (Agencia de Vigilância Sanitária).
MATERIAS E MÉTODOS
As amostras utilizadas na pesquisa foram produtos acabados de duas marcas de leite
pasteurizado tipo C, comercializados em diversos pontos de vendas distribuídos em vários bairros
no âmbito da cidade de Araguaína – TO, Localizada a uma latitude 07º11’28” sul e a uma
longitude 48º12'26" oeste.
Foram analisadas 23 amostras de leite pasteurizado tipo C comercializados na cidade de
Araguaína – TO, onde, compreendeu 11 amostras de uma marca X e 12 amostras de uma marca Y
no período de abril a outubro de 2013.
As amostras depois de obtidas foram imediatamente analisadas, sem romper a
embalagem original foi retirado uma alíquota de 1 mL da amostra com o auxílio de uma pipeta
estéril flambada em bico de Bunsen. Após a retirada da alíquota foi feita diluição seriada 10-1, 102
e 10-3 descrita na Instrução Normativa nº 62 do Ministério da Agricultura.
A inoculação foi feita em ágar Sabouraud com cloranfenicol 10ppm através do método de
pour plate descrito na (ANVISA, 2013). Logo em seguida foram feitas a incubação em estufa à

32ºC durante 10 dias, para a inclusão do tempo de crescimento de fungos filamentosos de
crescimento lento e rápido.
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Depois de decorrido os 10 dias de incubação, foi feito uma identificação macroscópica das
colônias fúngicas que se de desenvolveram (ver anexo I). Após a identificação macroscópica foi
feito a técnica do microcultivo (ANVISA, 2013), então foi novamente incubado por 10 dias.
Realizado o microcultivo foi feito a leitura microscópicas das colônias utilizando como corante o
azul de lactofenol. A identificação baseou-se nas características macroscópicas e microscópicas
das colônias de fungos (ANVISA, 2013; KONEMAN, 2001). Foi feito contagem de colônias fúngicas
segundo Instrução Normativa nº 62. Todo esse processo foi realizado nas amostras de leite
pasteurizado tipo C de lotes distintos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De um total de 23 amostras de leite pasteurizado tipo C, comercializadas na cidade de Araguaína
– TO, obteve-se 19 amostras positivas para presença de fungos filamentosos sendo 10 amostras
para marca X e 9 amostra para marca Y. Negativa obteve-se quatro amostras sendo uma negativa
para marca X e três para marca Y (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição dos resultados de positividade para fungos filamentosos das amostras
de leite pasteurizado tipo C
Numero de amostras

%

Amostras X positivas para
fungos filamentosos

10

43,5

Amostras Y positivas para
fungos filamentosos

9

39,1

Amostras negativas para
fungos filamentosos

4

17,1

Total

23

100

Fonte – Laboratório de Bromatologia – ITPAC.

Utilizando metodologia descrita acima, os fungos cultivados eram isolados e identificados
até o gênero, passando por identificação macroscópica e microscópica (ANVISA, 2013;
KONEMAN, 2001). Nas amostras analisadas ocorreu a presença de mais de um gênero de fungo e
esses mesmos gêneros ocorreram em várias amostras, evidenciando uma alta quantidade e
variedade fúngica no leite pasteurizado tipo C de Araguaína – TO. Na tabela 2 pode ser
visualizada a ocorrência e a variedade de fungos filamentosos presentes nas amostras.
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Tabela 1 – Variedade e ocorrência de diferentes gêneros de fungos isolados de leites
pasteurizados tipo C em Araguaína – TO.
Gêneros de Fungos
Filamentosos
Aspergillus sp.
Acremonium sp.
Sporothtix sp.
Acremonium sp. e
Aspergillus sp.

Quantidades de
amostras leite X
positivas
5
0

1

%
50

Quantidades de
amostras leite Y
positivas
4

44,4

0

1

11,1

10

1

11,1

2

20

Aspergillus sp. e
Trichosporon sp.

0

0

1

11,1

Aspergillus sp. e
Trichosphyton sp.

1

10

0

0

Aspergillus sp. e
Penicillum sp.

0

0

1

11,1

Acremonium sp,
Aspergillus sp e
Penicillum sp.
Total de amostras
positivas

1

10

0

0

10

100

9

99.9

Fonte – Laboratório de Bromatologia – ITPAC.

1

%

11,1

A legislação brasileira não dispõe de um padrão definido para fungos filamentosos
presente em leites pasteurizados, mas, segundo o padrão geral, os alimentos devem possuir
até 1000 UFC/ml de fungos saprófitos e ausência de fungos patogênicos.
Dos gêneros isolados, alguns são saprófitos e outros oportunistas, porém, chama-se
atenção da grande ocorrência dos mesmos em leite pasteurizado, pois o leite não é um meio
propício para colonização de fungos filamentosos, pois se dispõe de uma grande quantidade
de água em sua composição. Evidencia-se que os leites pasteurizados tipo C de Araguaína está
com perfil fora dos padrões gerais aceitáveis pela legislação em relação à qualidade
microbiológica fúngica.
Dos fungos isolados, podemos observar a ocorrência maior de Aspergillus spp. e
Acremonium spp. O Aspergillus é um fungo oportunista que se destaca entre os demais
agentes patológicos proporcionando grande incidência de casos relatados na literatura

médica, podendo atuar especialmente em pacientes imunocomprometidos e afetando grande
parte do sistema respiratório inferior (pulmões) (CHAPEL, 2003).
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As infecções fúngicas têm sido cada vez mais frequentes, diante de certas condições ou
oportunidades que o hospedeiro lhe oferece. Determinados fungos podem expressar sua
virulência, podendo se tornar patogênicos, particularmente em situações como: diabetes,
leucemias, linfomas, neoplasias diversas, terapias prolongadas por antibióticos e/ou
cortisonas (LACAZ, 2002).

CONCLUSÃO
Foram encontradas nas amostras de leite pasteurizado tipo C comercializadas, na cidade
de Araguaína/TO a presença de fungos potencialmente patogênicos, podendo ser fonte de
toxiinfecção alimentar quando da ingestão do leite contaminado por pacientes imunodeprimidos.
Foi evidenciado que as amostras de leite pasteurizado tipo C comercializadas, na cidade de
Araguaína/TO não atende aos padrões microbiológicos exigidos pela legislação vigente.
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RESUMO
Desde o principio dos tempos, a comunicação é de extrema
importância tanto para os humanos quanto para os animais.
Sendo uma ferramenta de integração, e troca mutua de
desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na
transmissão de informação entre um emissor e um receptor
que interpreta uma determinada mensagem. Com a
invenção dos telefones e outras ferramentas digitais, o
processo de se comunicar rompeu todas as barreiras,
fazendo da distancia algo pequeno, e da comunicação o
órgão mais Ininterrupto de todos, pois a arte de se
comunicar é essencial, para a vida em sociedade. Porém,
existem muitas doenças transmitidas por alimentos ou
objetos contaminados, e associados á má higiene o risco
torna-se ainda maior, pois os microorganismos estão

presentes por todas as partes, e na maioria das vezes os
aparelhos celulares não ficam somente nas mãos de quem
os possui, mas são emprestados, caem ao chão, são levados
ao banheiro, etc. Com o intuito de analisar e conscientizar
os alunos do IFMA campus Zé Doca, sobre a transmissão de
doenças por microorganismos, associada á má higiene,
encontrados nos seus celulares, realizamos a pesquisa
fazendo a análise microbiológica, para a identificação de
possíveis microorganismos causadores de doenças. Faz-se
necessário uma pesquisa relacionada a esse tipo de
transmissão bacteriana, pois um adversário que não se
pode ver torna-se ainda mais difícil de combatê-lo, e a
conscientização sobre eles é um dos primeiros passos para
a
devida
prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: Microorganismos, celulares, análise e prevenção.

MICROBIAL CONTAMINATION OF CELLULAR EQUIPMENT-CAMPUS STUDENTS IFMA ZÉ DOCAMA.
ABSTRACT
Since the beginning of time , communication is important,
both for humans and for animals . Being a tool of
integration, exchange and mutual development . The
process of communication is the transmission of
information between a sender and a receiver that
interprets a particular message . With the invention of
telephones and other digital tools , the process of
communicating broke all barriers , making the distance
something small , and the organ most seamless
communication of all , because the art of communication is
essential for life in society . However , there are many
diseases transmitted by contaminated food or objects ,
and associated with poor hygiene risk becomes even

greater , as microorganisms are present everywhere , and
most often the handsets are not only in the hands of those
who Have them, but are borrowed , fall to the ground , are
taken to the bathroom , etc. . In order to analyze and
educate students IFMA campus Zé Doca , on the
transmission of disease by microorganisms associated with
poor hygiene , found in his cell , doing research conducted
microbiological analysis to identify possible diseasecausing microorganisms . It is necessary a related to this
type of bacterial transmission research because an
opponent that you cannot see becomes even harder to
combat it , and the awareness of them is one of the first
steps
for
proper
prevention..

KEY-WORDS: Microorganisms, cell phones, analysis and prevention.
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INTRODUÇÃO
Na natureza, muitas espécies de bactérias e de outros microorganismos são
encontradas juntas em oceanos, lagos, solos e em matéria orgânica viva ou morta. Para causar
uma infecção, um microorganismo precisa penetrar nos tecidos do corpo. Os locais pelos quais os
microorganismos podem penetrar no corpo são chamados portas de entrada. As aberturas para o
exterior do corpo, tais como as orelhas, o nariz, a boca, os olhos, o ânus, a uretra e vagina
permitem a entrada de micróbios. Os organismos que injetam o sistema respiratório,
habitualmente penetram pelo ar inalado, nas partículas de poeira ou nas gotículas transportadas
pelo ar.
Segundo Black, Jacquelyn G. *...+ “Embora menos de 1%
dos micróbios causem doenças (micróbios patogênicos ), o conhecimento de como eles causam
as doenças e como elas são transmitidas ,bem como descobrir essas doenças podem ser tratadas
é de grande importância para o nosso bem estar como espécie .Em 1962 ,o cirurgião geral
William H. Stewart , dos Estados Unidos , afirmou de forma enfática : “A guerra contra as doenças
infecciosas foi vencida “.Nas décadas subsequentes , o surgimento de novas doenças e o
aumento da resistência a antibióticos deixou claro que ,na realidade , não apenas a guerra esta
longe de ser vencida , como seu resultado já não é certo .Serão , no entanto, os profissionais da
saúde que estão na linha de frente desta guerra previsível .
Os gregos se anteciparam na microbiologia, tal como fizeram em tantas coisas. O
medico grego Hipócrates que viveu por volta do ano 400 a.C , estabeleceu padrões éticos para a
prática da medicina , que ainda são usados hoje .Hipócrates era um sábio no que diz respeito às
relações humanas e também um observador astuto .Ele associou sinais e sintomas específicos
com certas doenças e percebeu que as doenças podiam ser transmitidas de uma pessoa para a
outra através da roupa ou de outros objetos .

OBJETIVOS:




Analisar a presença de microorganismos presentes nos aparelhos celulares de alunos do
IFMA Campus Zé Doca-MA.
Listar principais bactérias a fim de identifica-las sobre sua capacidade de danos á saúde.
Conscientizar os discentes sobre conceitos básicos de higiene em seus celulares.
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DESENVOLVIMENTO
Os microorganismos são, geralmente, causadores de diversas patologias graves em
grande escala de infecções. Porem, alguns deles contribuem para a boa manutenção do
organismo, vivendo em harmonia com o homem, sendo, portanto, constituintes da microbiota
normal dos seres humanos. O gênero Escherichia compreende cinco espécies, sendo E. coli a
mais isolada clinicamente . São bactérias anaeróbias facultativas e é parte da microbiota normal
do homem e de animais. O homem elimina mais de 100.000.000 células de E. coli por grama de
fezes .Tem motilidade , cresce bem em meios de cultivo simples , fermenta a lactose e forma
colônias verdes brilhantes em meio contendo eosina e azul de metileno
Nos ambientes naturais os microrganismos se encontram, quase sempre, sob forma
de populações mistas. Assim sendo, para que seja possível estudar as características das espécies
que compõem essas misturas, é necessário fazer o seu isolamento em cultura pura. Para isso,
necessitamos de um meio de cultura e de condições de incubação que facilitam o crescimento do
microrganismo desejado. Após o seu crescimento, precisamos, ainda, confirmar a sua pureza de
modo a garantir que a cultura obtida contenha apenas o microrganismo de interesse.
Segundo Vermelho, A.B. [et.al.] Os meios seletivos são
utilizados para o isolamento de um grupo particular de microrganismo, ou seja, são meios de
culturas adicionados de substâncias químicas que irão propiciar o desenvolvimento dos
microrganismos acompanhantes (“microbiota de acompanhamento”). *...+
Alguns meios de cultura podem ter um objetivo combinado, ou seja, ser seletivodiferenciais. Um bom exemplo seria o Agar MacConkey, um meio bastante utilizado para o
isolamento de enterobactérias e outros bastonetes gram-negativos relacionados. Este meio
contém como agentes seletivos sais biliares e cristal violeta, com o objetivo de inibir o
crescimento das bactérias gram-positivas e algumas gram-negativas fastidiosas, e lactose e
vermelho neutro, com o objetivo de diferenciar colônias de bactérias que utilizem estes
carboidratos. : é um meio de cultura destinado ao crescimento de bactérias gram-negativas e
indica a fermentação de lactose. Colônias bacterianas que fermentam lactose tornam o meio
rosa choque e as bactérias que não são fermentadoras de lactose tornam o meio amarelo claro.
Caldo BHI: É um meio derivado de nutrientes de cérebro e coração, peptona e dextrox. É meio de
cultivo para estreptococos, pneumococos, meningococos, enterobactérias, não fermentadoras,
leveduras e fungos.
Do ponto de vista taxonômico, as leveduras não são homogêneas e sua classificação
não é estável. Definem-se leveduras como fungos cuja forma predominante é unicelular. Podem
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ser esféricas, ovoides, cilíndricas ou triangulares. Algumas são bastante alongadas formando
filamentos semelhantes às hifas dos bolores. Em alguns casos , pode haver formação de um
micélio verdadeiro , quando ,após divisão celular ,as células permanecem unidas .Leveduras
formadoras de pseudomicélios ou de micélios verdadeiros constituem a fase de transição entre
as leveduras unicelulares e fungos filamentosos .
Os Estafilococos foram descritos em pus de humanos por Robert Kock em 1878 e
cultivados em meio liquido em 1880 por Pasteur. Ogston (1881) demonstrou sua patogenicidade
para camundongos, e em 1874, Rosenbach caracterizou o gênero com duas espécies. Atualmente
são conhecidos 32 espécies e , dessas , 16 são encontradas em seres humanos e podem provocar
diferentes síndromes clinicas , incluindo infecções cutâneas , infecções oportunistas , infecções
das vias urinarias e infecções sistêmicas .A espécie mais implicada em doenças no ser humano é
staphylococcus aureus , reconhecidamente o mais virulento dentro do gênero .S.epidermitis
também é um importante patógeno , S. saprophyticus é um patógeno quase que exclusivamente
das vias urinarias .
Os estafilococos estão entre as mais resistentes de todas as bactérias não formadoras
de esporos . Permanecem vivos durante meses em placas de Ágar seladas mantidas a 4° C e
podem ser cultivadas de amostra de pus dessecadas há varias semanas . Atualmente, a maioria
das cepas de Estafilococos isoladas de pacientes hospitalizados é resistente à Penicilina e muitos
outros antibióticos. S. aureus é o agente mais comum de infecções piogênicas no homem ,
causando grande variedade de infecções como furúnculos , síndrome da pele queimada ,
pneumonia , osteomelite , meningite ,endocardite , amigdalite , enterocolite , infecções
urogenitais , intoxicações alimentares , infecções de interesse odontológico como pulpites e
estomatites .
Os Mecanismos de coloração de gram. Segundo Michael
J. Pelczar Jr.[et. al] A diferença na coloração entre células de bactérias gram-positivas e gramnegativas é devido a sua relativa resistência ao descoramento pelo álcool. Durante o processo de
gram. as células são tratadas com o cristal violeta (corante primário) e em seguida com solução
de iodo (um mordente) isto resulta na formação de um complexo cristal violeta-iodo ( CVI)
dentro das células. Quando uma bactéria gram-negativa é tratada com etanol, o lipídeo na
membrana externa é dissolvido e removido, descorando a bactéria gram-negativa ( que pode
então ser tingida com o corante de fundo safranina). Em bactérias , o etanol faz com que os
poros peptideoglicano se contraiam, e o complexo corante CVI permanece no interior da célula.
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METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no IFMA- Campus Zé Doca, por um grupo de discentes do
curso de Tecnologia em Alimentos sob a orientação do prof. Msc.Osiel Cesar da Trindade Junior
.O estudo consistia na análise microbiológica dos aparelhos celulares dos alunos do IFMA Campus
Zé Doca , a princípios foram preparados os principais meios de cultura com os quais trabalhar-seiam , o Caldo BHI, o ágar Manitol , e o Ágar Macconkey `a temperatura e concentração
necessárias para a analise do processo ,os mesmos foram embalados e levados ao autoclave para
a esterilização de 15 a 20 minutos , após preparados os meios de cultura, foram separados 60
tubos de ensaio com 15 ml de BHI cada um ,enquanto os demais meios de cultura ficaram em
repouso .A coleta foi realizada com 60 alunos de diferentes turmas sendo que no instituto temos
em média 580 a 600 alunos , com um auxílio de swab realizou-se a coleta do material , onde
cada swab foi transferido imediatamente para os respectivos tubos , em seguida foram colocados
na estufa no laboratório de microbiologia , à temperatura ambiente por um período de
incubação 24 horas . Logo após foram preparadas as 60 placas de petri, 30 com ágar Manitol, e
30 com Ágar Macconkey .As mesmas permaneceram em repouso para o enrijecimento do meio
de cultura , para posteriormente serem realizadas as devidas inoculações .Passado as 24 horas do
caldo BHI essas amostras foram transferidas para as placas de petri por meio da inoculação , as
quais ficaram em repouso por aproximadamente 48 horas , para o crescimento e
desenvolvimento de possíveis microorganismos .Em seguida , completado o período de repouso
foi realizada a análise microscópica das amostras , sendo que mesmo a olho nu , foi possível
observação bruscamente a presença de algumas colônias de bactérias , o teste de gram foi
realizado para a identificação de microorganismos gram positivos e gram negativos .Apos a
identificao de bactérias , foram distribuídos folhetos educativos pelo instituto , abordando os
resultados da pesquisa e a importância da higiene dos aparelhos , afinal por meio dos mesmos
pode-se obter a proliferação de diversos microorganismo vetoriais.
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RESULTADOS
Das 30 amostras do meio MacConkey 15 delas apresentaram crescimento de microorganismos e
15 delas não demonstraram crescimento. No meio Agar Manitol 6 amostras apresentaram
crescimento de leveduras (fungos ) e 30 delas constataram crescimento de bactérias .No caldo
BHI 100% dos tubos apresentaram formações de coágulos , turbidez , mostrando dessa forma a
fermentação de bactérias. Quanto ao crescimento em meio Agar manitol 100% das amostras
,pode-se observar a presença de bactérias da família Micrococaceae ( inclui gêneros bacterianos
de gram-positivos cocus que habitam o ar e a pele.)
Ocorreu a fermentação do manitol , com formação de colônias com bordas amarelas indicando a
presença de bactérias Staphylococcus aureus . Em meio de Agar MacConkey constatou-se que
50% das placas ocorreu a formação de colônias bacterianas. Destas 49 apresentaram colônias
rosas , lactose positiva , sugerindo a presença de coliformes A45 .O crescimento bacteriano em
Agar MacConkey , sugere a presença de bactérias da família Enterobacteriaceae , um exemplo
disso é a Salmonella
[aparição dos sintomas (diarreia, vômito, náuseas intensas) ocorre
em menos de um dia após o contato com o patógeno.] que possui integrantes capazes ou não de
fermentar a lactose do meio é uma família de bactérias gram- negativas muito abundante
incluindo uma grande e variedade de bactérias patogênicas. Na pesquisa realizada observou-se
que 100% dos celulares estudados apresentaram algum tipo de microorganismo, em que
algumas amostras apresentaram mais de um tipo de microorganismo (gram. positivo e gram.
negativo ).O que nos faz deduzir que não há o habito de higienização dos mesmos .Entre os que
estavam contaminados com bactérias gram –positivas , identificamos , ao microscópio a presença
de cocos gram –positivo e Staphylococcus aureus .Foram encontrados presença de fungos .
Segundo Black, Jacquelyn G. “Os fungos obtêm seu
alimento somente através da absorção da matéria orgânica oriunda de organismos mortos.
Mesmo quando invadem tecidos vivos, os fungos tipicamente, matam as células, e então
absorvem delas seus nutrientes. Embora os fungos tenham características em comum com as
plantas, suas estruturas são muito mais simples em organização do que as folhas ou caules
verdadeiros. Os fungos formam esporos, mais não formam sementes. Muitos fungos não
representam ameaça a outros seres vivos, mais alguns atacam plantas e animais e até seres
humanos.”
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CONCLUSÃO:
As fases de crescimento são exibidas de diferentes maneiras nas colônias que
crescem em meios solido , normalmente uma célula se divide exponencialmente , formando uma
pequena colônia __ todos os descendentes da célula original .A colônia cresce rapidamente em
suas extremidades; as células que estão perto do centro crescem mais lentamente ,ou começam
a morrer , por terem menos quantidades de nutrientes disponíveis e por estarem expostos a mais
produtos tóxicos residuais .Em uma colônia todas as fases da curva de crescimento ocorrem
simultaneamente .
A higiene do corpo e do ambiente é fundamental na prevenção de muitas doenças,
como as do intestino, da pele, dos olhos, dos pulmões e de outras. As regras de higiene são
primarias, sendo desnecessária mencioná-las completamente. Entretanto uma simples limpeza
no celular com álcool poderá evitar o desenvolvimento de muitas dessas bactérias, e não utilizar
o aparelho durante as refeições evita doenças provenientes dessas bactérias.
CONSIDERACÕES FINAIS
Comparadas com as eubactérias gram-negativas, as eubactérias gram-positivas
normalmente tem uma quantidade maior de pepticleoglicano em sua parede celular, o que torna
a parede muito espessa. O polímero representa 50% ou mais do peso seco da parede de algumas
espécies gram-positivas, mas somente em torno de 10% da parede de espécies gram-negativas.
Muitas eubactérias gram-positivas também contem polissacarídeos denominados ácidos
teicóicos na sua parede. Os ácidos teicóicos, que são polímeros de glicerol e ribitol fosfatos, estão
ligados ao pepticleoglicano ou à membrana citoplasmática. Carregados negativamente eles
podem ajudar no transporte de íons positivos para dentro e para fora da célula e no
armazenamento de fósforo.
Mais complexas que as paredes celulares de gram-positivas as paredes de eubactérias
de gram-negativas possuem uma membrana externa cobrindo uma camada fina de
peptideoglicano das gram-negativas representa somente 5 a 10% do peso seco da parede celular.
Esta camada é encostada no espaço periplasmático entre a membrana citoplasmática e a
membrana externa. As bactérias gram-positivas não possuem este espaço assim como não tem
uma membrana externa como parte da sua parede celular.
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RESUMO
A água é um recurso natural intensamente
explorado pelo homem e nas últimas décadas a sua
disponibilidade para o consumo humano tem se tornado
limitada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
qualidade
microbiológica
de
água
mineral
comercializada nos municípios de Russas e Limoeiro do
Norte, CE. Foram analisadas doze diferentes marcas, no
período de maio a junho de 2013, pelo método de tubos
múltiplos, para a determinação do Número Mais

Provável (NMP/100 mL) de coliformes totais,
termotolerantes e Escherichia coli. As análises foram
realizadas no Laboratório de Microbiologia do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus
Limoeiro do Norte. Não foi observado nenhum
parâmetro fora das especificações nas amostras
analisadas, mostrando que as doze marcas de água
mineral comercializadas estão em excelente qualidade
microbiológica.

PALAVRAS-CHAVE: Coliformes. E. coli. RDC 275/05. Água. Microbiologia.

MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF MINERAL WATER THE OF COMERCIALIZED IN RUSSAS AND
LIMOEIRO DO NORTE CITY, CEARÁ
ABSTRACT
Water is a natural resource intensively
exploited by man in recent decades and its availability
for human consumption has become limited. The aim of
this study was to evaluate the microbiological quality of
bottled water sold in the Russas of Limoeiro Norte, city
CE. We analyzed twelve different brands, in the period
May-June 2013, the multi-tube method for the
determination of Most Probable Number (NMP/100 mL)

of total coliforms, coliforms and Escherichia coli. The
analyzes were performed at the Laboratory of
Microbiology at the Federal Institute of Education,
Science and Technology, Campus Limoeiro do Norte.
There were no off-spec parameter in the samples
analyzed, showing that the twelve brands of mineral
water.

KEY-WORDS: Coliforms. E. coli. RDC 275/05. Water. Microbiology.

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA MINERAL COMERCIALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE
RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ
INTRODUÇÃO
A água constitui um dos compostos de maior distribuição e importância na crosta
terrestre. Sua importância para a vida está no fato de que nenhum processo metabólico ocorre
sem sua ação direta ou indireta (ESTEVES, 1998). A água segura para o consumo está livre de
microrganismos patogênicos e substâncias químicas prejudiciais à saúde e é denominada água
potável (PELCZAR, 1997).
Desta forma, segundo Dias (2008) a água em seu estado natural é um dos componentes
de maior pureza que se conhece e atualmente torna-se difícil encontrar uma fonte de água doce
que não tenha suas características alteradas.
No Brasil, o consumo de água mineral vem crescendo continuamente, principalmente nas
regiões Sudeste e Nordeste. O crescimento no consumo de águas minerais está relacionado
principalmente à poluição dos rios que abastecem as grandes cidades e aos efeitos medicinais
benéficos para a saúde que os consumidores acreditam que as águas minerais possam ter
(MORGANO et al., 2002).
De acordo com Silva (2008) águas minerais são aquelas que por sua composição química
ou características físico-químicas são consideradas benéficas à saúde. São obtidas diretamente
de fontes naturais ou artificialmente captadas, de origem subterrânea, caracterizadas pelo
conteúdo definido e constante de sais minerais e pela presença de oligoelementos e outros
constituintes. A rigor, toda água natural, por mais pura que seja, tem certo conteúdo de sais. As
águas subterrâneas são especialmente enriquecidas em sais retirados das rochas e sedimentos
por onde percolaram muito vagarosamente.
A água mineral tem substituído à água tratada das redes de abastecimento no gosto dos
consumidores. Sob alegações diversas, preferem à água mineral por ser livre de sabores e odores
residuais (principalmente do cloro, usado no tratamento da água), também por ser mais pura e
limpa, ou seja, é mais saudável na visão dos consumidores (LIMA, 2007).
Segundo a RDC n° 275/2005, as bactérias utilizadas como indicadores de contaminação
externa e padrões de potabilidade de água mineral são as pertencentes aos grupos coliformes
totais, coliformes termotolerantes e clostrídios sulfito-redutores, além dos enterococos e
Pseudomonas aeruginosa.
O grupo dos coliformes totais é um indicador das condições higiênicas do processo e sua
enumeração é muito utilizada em indústrias alimentícias, indicando contaminação póssanitização ou pós-processo, evidenciando práticas de higiene e sanificação aquém dos padrões
requeridos para o processamento de alimentos (SILVA, 2008).
Os coliformes termotolerantes ou fecais são capazes de fermentar a lactose a 44 - 45°C
(±0,2) em 24 horas. Nessas condições, cerca de 90% das bactérias são Escherichia coli, o restante
pertence ao gênero Enterobacter e Klebsiella. Essa definição objetivou selecionar os coliformes

originários do trato gastrintestinal. Portanto, a presença de coliformes fecais é muito mais
significativa do que a presença de coliformes totais, dada a alta incidência de E. coli dentro do
grupo fecal (SILVA, 2008).
A qualidade microbiológica da água mineral engarrafada é de grande interesse, já que
muitos consumidores a usam como uma alternativa para a água de abastecimento público. A
água engarrafada deve ser de boa qualidade microbiológica, especialmente se o uso for
destinado à população vulnerável, tais como doentes, idosos ou crianças (DIAS, 2008).
Logo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade da água mineral de garrafas
de 500 e 510 mL de 12 marcas comercializadas nos municípios de Russas e Limoeiro do Norte, CE,
utilizando como parâmetros coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli de
acordo com a Resolução RDC nº 275/05, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, com características descritivas e analíticas. Foram
utilizadas 12 marcas de água mineral natural, não carbonatada, embaladas em garrafas de 500 e
510 mL cada, comercializadas em supermercados nos municípios de Russas e Limoeiro do Norte,
Ceará. As amostras foram adquiridas aleatoriamente, na embalagem original e assim mantidas
em temperatura ambiente até o momento da análise.
As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Limoeiro do Norte, sendo avaliados os seguintes
parâmetros: coliformes totais; coliformes termotolerantes e Escherichia coli.
Utilizou-se o método de tubos múltiplos, para determinação do Número Mais Provável
(NMP/100mL) de bactérias do grupo coliformes totais e termotolerantes. Esta técnica foi
utilizada em série de três tubos de ensaio contendo meio de cultura e tubos de Durham
invertidos. Para a determinação de coliformes totais e termotolerantes das amostras foram
utilizadas duas etapas:
a) Teste Presuntivo, que consistiu na inoculação de volumes de 10.0; 1.0 e 0.1 mL de cada
amostra da água a ser analisada em triplicata, em tubos de ensaio contendo tubos de Durham e
meio de cultura (caldo lactosado – Lactose Broth – Himedia), os quais foram incubados a uma
temperatura de 37 °C por 24/48 h.
b) Teste Confirmativo, que consistiu na inoculação de uma alíquota de todos os tubos
positivos, com bolhas, no teste presuntivo em meio de cultura (Verde Brilhante Bile – Himedia),
para detecção de bactérias do grupo coliformes totais, os quais foram incubados durante 24/48 h
a uma temperatura de 37 °C e em meio seletivos para Escherichia coli (caldo E.C. – Himedia).
Estes foram incubados em banho-maria durante 24 h a 45 °C com agitação e temperatura
constante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a resolução da ANVISA à qualidade de água mineral, a RDC Nº 275/2005, para
que a mesma não represente risco à saúde do consumidor, nas análises microbiológicas os
coliformes termotolerantes devem estar ausentes, enquanto que os coliformes totais podem ser
observados em uma única amostra (em contagem < 2 NMP/100mL).
Das 12 amostras avaliadas todas atenderam aos valores estabelecidos pela legislação
vigente. Os resultados das análises estão representados na tabela 1.
Tabela 1 – Resultados das análises microbiológicas das diferentes marcas de água mineral
comercializada nas cidades de Russas e Limoeiro do Norte, Ceará.
Análises microbiológicas
Coliformes
Coliformes totais
Escherichia coli
termotolerantes
(NMP/100mL)
(Presença/Ausência)
(NMP/100mL)
A
Ausência
Ausência
Ausência
B
Ausência
Ausência
Ausência
C
Ausência
Ausência
Ausência
D
Ausência
Ausência
Ausência
E
Ausência
Ausência
Ausência
F
Ausência
Ausência
Ausência
G
Ausência
Ausência
Ausência
H
Ausência
Ausência
Ausência
I
Ausência
Ausência
Ausência
J
Ausência
Ausência
Ausência
L
Ausência
Ausência
Ausência
M
Ausência
Ausência
Ausência
Fonte – Laboratório de Microbiologia - IFCE-Campus Limoeiro do Norte.

Amostras
(marcas)

Em pesquisa realizada por Nascimento e colaboradores (2000) na cidade de São Luis/MA
não encontraram contaminação por coliformes totais e coliformes termotolerantes/E. coli nas
amostras de água minerais analisadas.
Resultados contrários foram verificados por Alves, Odorizzi e Goulart (2002), em seu
estudo constataram que de 18 amostras de diferentes marcas de água mineral comercializadas
em Marília/SP, apenas 5,5% estavam contaminadas por coliformes totais, sendo que 94,5%
estavam aptas para consumo. O fato de ser encontrada uma amostra de água mineral
contaminada, permite afirmar que sua contaminação pode ter sido durante a fase de captação e
processamento do produto.
Fato semelhante foi verificado por Sant´Ana e colaboradores (2003), em exames de
quarenta e quatro amostras de água mineral envasadas, constataram que a contaminação por

coliformes totais e Escherichia coli, detectada em 25% e 20,4% das amostras, respectivamente,
sugere falhas higiênicas ao longo do processo e contaminação fecal recente.
A preservação da qualidade das águas é uma necessidade universal, que exige atenção
por parte dos governos, através de órgãos de saneamento, particularmente em relação aos
mananciais e águas de consumo humano, visto que sua contaminação por excretas de origem
humana ou animal pode torná-las um veículo na transmissão de agentes de doenças infecciosas e
parasitárias. Por isso impõe-se a necessidade de exames rotineiros das mesmas, para a avaliação
de sua qualidade do ponto de vista bacteriológico (CETESB, 1998).
A implantação de sistemas de controle como Boas Práticas de Fabricação (BPF’s) e Análises
de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) podem garantir que as propriedades da água
mineral sejam mantidas, pois esses sistemas estabelecem pontos de monitoramento em toda a
produção (TAROMARU et al., 2008).
CONCLUSÃO
Diante dos resultados microbiológicos, concluiu-se que as 12 (doze) amostras analisadas
encontravam-se de acordo com as especificações exigidas pela legislação vigente, padrão fixado
pela Resolução RDC nº 275 de 22 de setembro de 2005 – ANVISA.
As amostras de água mineral natural apresentaram condições sanitárias satisfatórias,
portanto, próprias para o consumo humano, com isso podemos afirmar que as boas práticas e
manipulação foram satisfatórias, sem risco a saúde humana.
REFERÊNCIAS
ALVES, N. C.; ODORIZZI, A. C.; GOULART, F. C. Análise microbiológica de águas minerais e de água potável
de abastecimento. Revista Saúde Pública, v. 36, n. 6, p. 749-751, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução - RDC nº 275, de 22 de setembro de 2005. Aprova o regulamento
técnico de características microbiológicas para água mineral natural e água natural. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, 2005.
CETESB - COMPANHIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE. Projeto entre Serras e Águas. Relatório de Qualidade Ambiental – Caderno de Subsídios n. 04.
São Paulo: CETESB, Takano Gráfica e Editora, 1998.128p.
DIAS, M. F. F. Qualidade Microbiológica de águas minerais em garrafas individuais comercializadas em
Araraquara–SP. 2008. Dissertação (Programa de Pós Graduação em Ciência de Alimentos e Nutrição).
Área de Ciências dos Alimentos, Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Campus de Araraquara, 2008.

ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro: Interciencia, Finep, 1998, p.48-103.

LIMA, A. P. de. Qualidade Microbiológica de águas minerais comercializadas no Distrito Federal. 2007.
Monografia (Obtenção de título de Especialista em Tecnologia de Alimentos). Centro de Excelência em
Turismo, Universidade de Brasília, 2007.

MORGANO, M. A.; SCHATTI, A. C.; ENRIQUES, H. A.; MANTOVANI, D. M. B. Avaliação físicoquímica de águas minerais comercializadas na região de Campinas, SP. Ciência e Tecnologia de
Alimentos, v.22, n.3, p.239-243, 2002.
NASCIMENTO, A. R.; AZEVEDO, T. K. L.; MENDES FILHO, N. E.; ROJAS, I.; ANÍBAL, M. O. Qualidade
microbiológica das águas minerais consumidas na cidade de São Luís. Revista Higiene Alimentar,
v. 14, n. 76, p. 69-72, 2000.
PELCZAR, M. J. Microbiologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 1997. v.2, p.319353.
SANT’ANA, A. S.; SILVA, S. C. F. L.; FARANI, J. I. O.; AMARAL, C. H. R.; MACEDO, V. F. Qualidade
microbiológica de águas minerais. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 23, supl., p. 190-194,
2003.
SILVA, V. P. Estudo da qualidade microbiológica de 10 amostras de água mineral natural envasada por
uma empresa de mineração da cidade de João Pessoa-PB. Centro de Tecnologia/Departamento de
Tecnologia
Química
e
de
Alimentos.
2008.
Disponível
em:
<http://www.prac.ufpb.br/anais/xenex_xienid/xi_enid/monitoriapet/ANAIS/Area7/7>. Acesso em: 04
mai. 2014.

FARACHE FILHO, A.; DIAS, M. F. F.; TAROMARU, P. H.; CERQUEIRA, C. S.; DUQUE, J. G. Qualidade
microbiológica de águas minerais não carbonatadas em embalagens de 1,5 litros, comercializadas
em Araraquara-SP. Revista Alimentação e Nutrição, v. 19, n. 4, p. 421-425, 2008.

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE FUNGOS ISOLADOS DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO DO CÉU, RECIFE-PE FRENTE A BACTÉRIAS
DE INTERESSE CLÍNICO

¹

4

5

T. R. Feitosa (PQ) ; A. M. Marinho (IC)²; J. S. Silva (IC)³ ; R. R. Jardim (IC) ; M. B. Costa (IC) ; J. B. Rolim (IC)
1

6

Instituto Federal do Tocantins (IFTO) Campus de Araguaína e (UFPE) Universidade Federal de Pernambuco e 2,3,4,5,6
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) - Campus de Araguaína –e-mail: talyce.feitosa@ifto.edu.br

RESUMO
As águas de abastecimento passaram a ser vistas com
grande importância uma vez que podem servir de
veículo para microrganismos como vírus, bactérias,
fungos, podendo inclusive exibir patogenicidade. A
presença de fungos além de causar deterioração da
qualidade da água, está relacionada a produção de
metabólitos secundários. Um dos interesses por testes
com estes organismos é verificar se apresenta atividade
antimicrobiana.
A partir disto, cinco espécies de fungos isolados do
Sistema de abastecimento de água Alto do Céu,

Pestalopsis palestris, Cladosporium cladosporioides,
Trichoderma pseudokoningii,, Curvularia lunata e
Penicillium sp, foram testados frente às bactérias de
interesse clínico, Staphylococcus aureus (UFPEDA 01),
Pseudomonas aeruginosa (UFPEDA 39) e Mycobacterium
tuberculosis (UFPEDA 71). O extrato de Penicillium sp foi
o único que apresentou atividade antimicrobiana frente
ao Staphylococcus aureus.

PALAVRAS-CHAVE: Teste de atividade, fungos filamentosos, Staphylococus aureus.

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF FUNGI ISOLATED FROM WATER SUPPLY ALTO DO CÉU, RECIFE-PE
FRONT OF BACTERIA OF CLINICAL INTEREST
ABSTRACT

The water supply came to be viewed with great
importance since it can serve as a vehicle for
microrganisms such as virus, bacteria, fungi, that can
exhibit pathogenicity. Futhermore, fungi can cause
water quality deterioration and is regarded to secondary
metabolits production. Interesting in testing with fungi
is the access if they present antimicrobial activity. From
this, five strains of fungi isolated from the water suply

sistem Alto do Céu, Pestalopsis palestris, Cladosporium
cladosporioides, Trichoderma pseudokoningii, Curvularia
lunata and Penicillium sp were tested front bacteria of
clinical interesting, Staphylococcus aureus (UFPEDA 01),
Pseudomonas
aeruginosa
(UFPEDA
39)
and
Mycobacterium tuberculosis (UFPEDA 71). The extracts
of strain Penicillium sp was the only that presented
activity for Staphylococcus aureus.

KEY-WORDS: Test activity, filamentous fungi, Staphylococcus aureus.

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE FUNGOS ISOLADOS DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO DO CÉU, RECIFE-PE FRENTE A BACTÉRIAS
DE INTERESSE CLÍNICO
INTRODUÇÃO
A qualidade microbiológica da água é expressa pela quantidade de bactérias presentes em
um determinado volume de água¹, porém nos últimos anos, vírus e parasitas também sido aceito
como parâmetros de qualidade. Alguns estudos, tem relatado a ocorrência de fungos
filamentosos na água potável, porém a proporção é pequena diante da quantificaçào bacteriana2
Os fungos constituem um grande grupo de seres vivos, e até muito recentemente os
fungos filamentosos eram apenas apontados como sendo, causadoras de acidificação,
fermentação ou mesmo degradação dos alimento. Contudo, esta situação alterou-se quando se
começou a relacionar a ocorrência desses organismos com o aparecimento de algumas doenças.
No entanto, só mais tarde se descobriu que a ação tóxica dos fungos se devia a determinados
metabólitos sintetizados por estes18. A descoberta destes metabólitos tóxicos ocorreu por volta
de 1960, com a aflotoxina sintetizado pelo fungo Aspergillus flavus. Os fungos estão presentes
no solo e no ar onde os esporos podem se alojar nas superfícies da tubagem ou nos sedimentos,
e então cresçam e produzam esporos atingindo todo o sistema de distribuição3.
Os fungos são menos susceptíveis ao cloro que as bactérias. Existem evidências que
sugerem que os fungos sobrevivem e se multiplicam nos sistemas de distribuição em filmes nas
superfícies4.
Os biofilmes são conhecidos por serem compostos por comunidades complexas de
microrganismos, incluindo as bactérias aeróbicas e anaeróbicas, as amebas, os protozoários, os
nemátados, e os fungos. Os microrganismos que se alojam nas proximidades e no próprio
biofilme vivem de uma forma sinergética, sugerindo que os fungos servem de suporte ou de
fonte de nutrientes para as bactérias, contribuindo assim para a formação de biofilmes5.
São várias as maneiras de o homem colocar a saúde em risco, como por exemplo, através
da ingestão direta da água19, da preparação de alimentos, da higiene pessoal, da agricultura, da
higiene do ambiente, causado por contaminação através de agentes biológicos como bactérias
entre outros6.
A bactéria Staphylococcus aureus é um importante patógeno devido a sua virulência,
resistência aos antimicrobianos e associação a várias doenças7. Embora integrante da microbiota
humana normal, podem sofrer mudanças, por exemplo, físicas, químicas ou imunológicas, que
favorecem a multiplicação deste microrganismo levando ao desencadeamento de infecções
oportunistas importantes8.

Bactérias

N° de Coleção (DAUFPE)

Staphylococcus aureus (G+)

01

Pseudomonas aeruginosa (G-)

39

Mycobacterium tuberculosis (AAR)

71

O Staphylococcus aureus oxacilina resistente (ORSA) faz parte de um grupo de bactérias
predominante nas infecções hospitalares. Porém, já existem relatos indicando que esses
microorganismos estão causando infecções na comunidade, em indivíduos saudáveis. A
resistência dessas bactérias se deve principalmente ao uso abusivo de antibióticos9, 20. Este fato
é devido, ao surgimento de microrganismos multiresistentes aos antibióticos10 e está geralmente
relacionado ao uso abusivo desses agentes antimicrobianos11 estes são drogas que tem a
capacidade de inibir o crescimento ou matar os microrganismos patogênicos, sem causar
toxicidade ao hospedeiro12.
Apesar da disponibilidade de um grande número de antibióticos de última geração, é
fundamental buscar compostos que possam atuar como novas drogas a serem utilizadas no
combate a doenças causadas por bactérias13.
MATERIAS E MÉTODOS
1. MICRORGANISMOS
1.1Fungos
Foram utilizados seis fungos isolados da rede de abastecimento do Alto do céu.
Fungos

N° de Identificação

Pestalopsis palestris

04

Cladosporium cladosporioides

06

Trichoderma pseudokonigil

35

Curvularia lunata

50

Penicillium sp.

45

1.2 Bactérias
A fim de testar os metabólitos produzidos pelos fungos, foram utilizadas bactérias Gram
positivas (G+), Gram negativas (G-) e Álcool Ácido Resistente (AAR) de interesse clínico adquiridas
na Coleção de Culturas do Departamento de Antibióticos (UFPEDA), visualizadas abaixo.
2. MEIOS DE CULTIVOS LÍQUIDOS
2.1 Meio BDA (Meio Batata-Dextrose-Ágar)
Batata
Glicose
Água destilada
Ph

200,0g
15,0g
p/ 1000 ml
6,8 – 7,0

2.2 Meio SAB (Meio Sabouraud)
Peptona
Glicose
Água destilada
Ph

50g
40g
p/ 1000 ml
5,6

SELEÇÃO DE MICRORGANISMOS
A fim de testar os fungos que melhor produzem metabólitos frente às bactérias clínicas,
discos de gelose de aproximadamente seis milímetros foram inoculados em dois meios de cultivo
líquidos Batata Dextrose (BDA) e Sabouraud (SAB) e incubados em condições estáticas por cinco
dias. Após este período, foi obtido o líquido metabólico por filtração e testada à atividade
antimicrobiana pelo método de Kib Bauer14 (1966) onde discos de papel foram embebidos em
10μL do líquido metabólico filtrado do fungo e depositados em placas de Petri previamente
semeadas com as bactérias a serem testadas. As mesmas foram incubadas a 37°C por 24 horas,
após este período foram medidos os halos de inibição.
INFLUENCIA DA AGITAÇÃO NA PRODUÇÃO DE METABÓLITOS.
Com o objetivo de observar a influência da agitação na produção de metabólitos, foram
inoculados discos de gelose de aproximadamente seis milímetros do fungo previamente
selecionado na etapa anterior no meio BDA, que apresentou as melhores condições de produção

de metabólito. A influência da agitação foi analisada através da observação da formação de halos
de inibição pela metodologia descrita anteriormente.
OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PRODUÇÃO DE METABÓLITOS
A fim de otimizar as condições de produção dos metabólitos foi utilizada a metodologia
de planejamento experimental. Com a linhagem que apresentou melhor resultado no ensaio
anterior foi realizado um planejamento experimental a fim de obter as melhores condições
operacionais. Para isto foi aplicado um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR),
através de um planejamento fatorial completo (22) com os níveis -1 e +1, quatro pontos axiais (-2
e +2) e três pontos centrais (nível zero) em que as variáveis estudadas foram: pH e agitação como
varáveis independentes e atividade antimicrobiana como variável dependente . O planejamento
constou de 11 experimentos.
Tabela 1- Otimizações dos experimentos
Penicillium sp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Glicose (g/L)
0,3
17
0,3
17
0,1
0,1
0
2
0,1
0,1
0,1

Inóculo
1,5
1,5
2,5
2,5
1
3
2
2
2
2
2

RESULTADOS E DISCUSSÃO
TESTES EM CONDIÇÕES ESTÁVEIS
As linhagens dos fungos Pestalopsis palestris, Cladosporium cladosporioides, Trichoderma
pseudokonigii, Curvularia lunata , Penicillium sp foram fermentados em dois meios líquidos em
condições estática por um período de cinco dias, apresentando um pH na faixa de 6,05 a 7,54 no
meio BDA demonstrando que está em torno da neutralidade enquanto que quando a
fermentação foi realizada, em meio SAB apresentou um pH de 6,76 a 8,76 variando de neutro a
alcalino.
Ao longo do crescimento observou-se um maior rendimento de biomassa dos fungos no
meio BDA com valores variando de 0,80g a 4,24g, demonstrando uma boa afinidade nesse meio,

enquanto em meio SAB o rendimento foi mais baixo tendo um crescimento variando de 0,10g a
1,4g (figura 2). Este comportamento pode ser justificado devido ao pH alcalino, que não
representa uma boa condição para o crescimento dos fungos.
TESTES EM MEIO POR AGITAÇÃO
O gênero Penicillium sp. mostrou uma produção de metabolitos com atividade
antimicrobiana apresentando um halo de inibição de 6,5 mm após 24h, frente Staphylococus
aureus, mostrando sensibilidade, enquanto os outros extratos fúngicos não apresentaram
atividade significativa com os microrganismos testados. Portanto este fungo foi selecionado para
ser utilizado nas etapas posteriores.
Penicillium sp produz uma diversificada variedade de metabólitos secundários ativos,
incluindo antibacteriano, imunossupressores, agentes de redução de colesterol15.
Os fungos do gênero Penicillium sp constituem um grupo de microrganismos que
sintetizam elevada quantidade de metabólitos secundários, atingindo em certos casos, uma
produção 73% superior a de outras classes de microrganismos15, 23.
Devido a isto foi realizada a fermentação sobre condições de agitação para observar a
influência desse parâmetro no meio. Constatou-se que houve um favorecimento do crescimento
do fungo, que pode ser justificado devido à agitação promover a homogeneização dos nutrientes
do meio.
Ao final do processo de agitação, tivemos o crescimento do fungo de 3,96 a 5,03g, tendo
em vista o melhor crescimento com o tempo de 72h e pH de 8,5.
Na tabela 4 observa-se a atividade do fungo Penicillium sp. frente as bactérias S. Aureus
(UFPEDA 709, UFPEDA 730 e UFPEDA 733) testados. O Penicllium sp. demonstrou atividade
frente ao S. aureus UFPEDA 730 já nas primeiras vinte e quatro horas de cultivo mantendo um
aumento desta atividade ao longo de 148h com halos de inibição variando de 19,73mm a 22mm.
Embora o Penicillium não tenha se mostrado ativo nas primeiras horas frente aos S. aureus 709 e
733, observou-se uma atividade significativa com halos de 20,25 frente a S. aureus 709 enquanto
que para o S.aureus 733 o halo foi de 16 mm após 148horas.
Tabela 2 – Halos de inibição formados pelo metabólito produzido pelo fungo Penicillium sp.em
meio BDA frente ao S. Aureus 709, 730 e 733.

Penicillium sp (Tempo)

Média dos halos de Inibição (mm)
S. aureus

709
24h

_

730
19,73±1

733

48h

_

20,21±1

_

72h

_

21,80±1

_

96h

_

22±0,8

_

124h

_

22±0,8

_

148h

20,25±0,05

21±0,7

16±0,87

_

(-) Ausência de Atividade

O metabolismo secundário de microrganismos é extremamente diversificado,
proporcionando a descoberta de novos compostos químicos bem como novas classes de
compostos22. Todavia, a produção de metabólitos secundários por parte de fungos depende
intrinsecamente das condições utilizadas para seu crescimento e desenvolvimento (tempo de
incubação, composição do meio de cultura, temperatura e ph16.
Portanto observou-se que sob a influência da variável agitação o fungo Penicillium sp.
Apresentou maior potencial na produção de metabólitos secundários.
Com o objetivo de otimizar as condições de produção, utilizou-se a metodologia do
planejamento experimental variando a glicose e o inoculo a fim de verificar a influência na
produção de metabólitos secundários.
Dos 11 experimentos realizados foi observados halos de inibição apenas nas condições
preconizados pelos experimentos 9, 10 e 11 equivalentes ao ponto central (figura 1).

Figura 1 - Halos de inibição formados pelo metabólito produzido pelo fungo Penicillium sp.em
meio BDA,frente aos S.Aureus 709,730,733.

As condições preconizadas pelos experimentos 9, 10 e 11 demonstram um pH de 7,5 ou
seja próximo a neutralidade o que pode ter favorecido a produção de metabólitos secundários
inibindo o crescimento dos Staphylococus aureus Orsa.
Segundo Griffin et al17 (1993) uma vez que a glicose presente no meio, normalmente, tem
um efeito repressor e inibitório, ocasionando o retardo do crescimento fúngico. No entanto, o
meio BDA se mostrou um bom meio de cultura quando se deseja a formação de biomassa.
De acordo com os resultados, pode-se sugerir que o meio BDA com uma quantidade mínima de
glicose (< 0,1) e variação de inoculo (< 2), quando o objetivo do trabalho for obtenção de
crescimento metabolito dentro de um espaço de tempo. No entanto, quando o objetivo for
análise de estruturas reprodutivas, sugere-se que o meio BDA seja empregado, pois o mesmo
permite uma rápida esporulação.
Nesse caso as variáveis glicoses e inoculos influenciaram de forma negativa no processo o
que significa que quanto menos a quantidade delas melhor para a produção do antibiótico pelo
fungo.
O gráfico superfície resposta demonstra a tendência em que o processo deve ser
conduzido. (figura 2).

Figura 2 - Gráfico superfície resposta
Nesse caso o gráfico está demonstrando que quanto menor a quantidade de glicose e de
inoculo melhor será a produção do seu metabólito. Pode observar que no caso do gráfico
superfície resposta da variável 733 (seta) o halo (vermelho de cima) maior está presente quando
a glicose está entre 0,5 e 0 da mesma forma que o inoculo.
CONCLUSÃO
Os fungos filamentosos apresentaram preferência de crescimento em meio BDA tendo
um bom rendimento em biomassa.
O Penicillium sp possui metabólitos secundários de inibição, tendo se apresentando ativo
frente ao Staphylococcus aureus.

A glicose em quantidade de 0,1 teve um efeito inibidor no crescimento e produção de
metabolito do fungo.
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RESUMO
Com o crescimento populacional vem a preocupação
com a qualidade de vida e a contaminação por
microrganismos patógenos em locais públicos, inclusive
escolas. O objetivo do presente trabalho foi verificar a
ocorrência de coliformes totais e Escherichia coli nas
maçanetas do IFPE Campus Garanhuns. As amostras
foram coletadas com swab estéril embebido em água
ultrapura
estéril.
Após,
os
swab’s
foram
homogeneizados com o meio Colitag em 100mL de
água ultrapura estéril e incubados a 35°C/24h. Apenas

12% das maçanetas analisadas apresentaram
contaminação por coliformes totais e Escherichia coli, o
que indica que existe uma boa assepsia nas mãos dos
indivíduos que manipulam as maçanetas e ótima
condição de higienização das mesmas.

PALAVRAS-CHAVE: maçaneta, contaminação, Escherichia coli.

SEARCH OF Escherichia coli IN DOOR HANDLES OF ROOMS FROM IFPE CAMPUS GARANHUNS
ABSTRACT
With population growth comes the concern for quality
of life and contamination by pathogenic microorganisms
in public places, including schools. The objective of this
study was to verify the occurrence of total coliforms and
Escherichia coli in the door handle IFPE Campus
Garanhuns. The samples were collected with sterile
swab soaked in sterile ultrapure water. After the swab's
were homogenized with medium Colitag  in 100mL of

KEY-WORDS: door handle, contamination, Escherichia coli.

sterile ultrapure water and incubated at 35 ° C/24h. Only
12% of doorknobs were contaminated by total coliforms
and Escherichia coli, indicating that there is a good
asepsis in the hands of individuals who manipulate the
door handles and optimal hygiene condition.

PESQUISA DE Escherichia coli NAS MAÇANETAS DAS PORTAS DO IFPE CAMPUS GARANHUNS

INTRODUÇÃO
Com o crescimento populacional, há uma grande preocupação com saúde e qualidade de
vida. O convívio social em locais de espaços públicos mostra que a cada dia se faz necessário o
exercício de práticas educativas das ações de higiene e bem-estar nas áreas comuns (ALVES et al.,
2010). Existem bactérias patogênicas para o homem, que geram as mais variadas doenças. Isso é
favorecido pelo fato de ambientes públicos nem sempre possuírem uma adequada higienização.
Além disso, devido à incorreta limpeza das mãos por parte dos alunos e funcionários e a demora
na limpeza das maçanetas, ocorre a contaminação nesses ambientes, e posteriormente, elas
podem contaminar o indivíduo no momento da alimentação (via oral), ou no contato da mão
com a boca por outros motivos, bem como no contato com o nariz e os olhos (CAMPOS, 2012).
Algumas dessas bactérias patogênicas, como por exemplo Escherichia coli, tem a
capacidade de formar biofilmes, que representam um crescente problema para a saúde pública,
uma vez que são responsáveis por cerca de 70% das infecções nosocomiais. Além disso, células
sésseis são mais resistentes à fagocitose e à maioria dos antimicrobianos, o que dificulta o
tratamento das infecções e contribui para o aumento da morbimortalidade dos pacientes
(SALDANHA & GOMES, 2013).
A Escherichia coli é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae caracterizada
pela atividade da enzima β-glicuronidase; produz indol a partir do aminoácido triptofano e é a
única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino
humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas (BRASIL, 2005).
Apesar de fazer parte da flor normal do trato intestinal, a E. coli é a principal causa de infecções
do trato urinário em humanos e tem sido relacionada com sepse, pneumonia, meningite e
diarreia do viajante (ACTOR, 2007).
Apesar disso, o hábito de lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel já ajudam muito a
evitar a contaminação. Além disso, a sanitização adequada e periódica das maçanetas também
garantem a inocuidade das mesmas. Um teste de sanitização realizado em maçaneta de
banheiro público, mostrou que, após a limpeza com bactericida, a quantidade de bactérias
reduziu bastante, encontrando-se 5 UFCs. No entanto, 15 minutos após a limpeza, em que 35
pessoas encostaram na maçaneta ou na porta, esse número subiu para 50 UFCs, ou seja, dez
vezes mais do que antes (G1, 2014). Cabe lembrar que para garantirmos a maneira adequada de
sanitizar uma maçaneta deve-se lavá-la com o uso de esponja e pano embebido com solução
detergente, enxaguá-la com água limpa e secá-la. Após, desinfetar as maçanetas das portas,
friccionando suas superfícies com álcool a 70% (COVISA, 2006).
Frente ao avanço da Gripe A que ocorreu no ano de 2010, houve uma grande divulgação
das formas corretas de se higienizar e evitar a contaminação com o vírus nos mais variados

ambientes. Entretanto, passado o surto, não foi desenvolvido nenhum outro tipo de trabalho de
conscientização (CAMPOS, 2012)
Assim, o objetivo do presente trabalho foi verificar a ocorrência de coliformes totais e
Escherichia coli nas maçanetas do IFPE Campus Garanhuns.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisadas 25 maçanetas distribuídas da seguinte maneira: 8 salas de aulas, 2
banheiros de alunos, 2 banheiros de servidores, 11 laboratórios 1 sala de professores e 1
biblioteca.
A coleta das amostras foi realizada durante o mês de abril de 2014, utilizando swabs
estéreis umedecidos em água ultrapura estéril e friccionados sobre as superfícies das maçanetas,
no sentido vai-e-vem, em ambos os lados da porta (dentro e fora). Após, os swabs foram
imediatamente conduzidos ao Laboratório de Microbiologia Ambiental do IFPE Campus
Garanhuns para as análises microbiológicas.
Uma vez no laboratório, os swabs foram transferidos para 100mL de água ultra pura
estéril acrescida do meio de cultura Colitag, e incubados a 35°C por 24 horas. Transcorrido o
tempo de incubação, os frascos foram analisados visualmente para verificar a mudança da
coloração (amarelo forte) e levados para câmera de ultravioleta 365nm para observar a emissão
de fluorescência. Os frascos que apresentaram coloração amarelo escuro estavam contaminados
por coliformes totais e os que emitiram fluorescência havia presença de Escherichia coli.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 25 maçanetas analisadas, apenas três (12%) foram positivas para coliformes totais
(figura 1) e Escherichia coli.
As maçanetas positivas foram de uma sala de aula, um laboratório e do banheiro
masculino dos servidores. Todas as demais maçanetas, incluindo as dos demais banheiros
analisados, apresentaram resultado negativo. Os resultados encontrados na pesquisa encontramse representados na tabela 1.

Figura 1 – Frascos contendo amostra com o meio de cultura (esquerda) e, após
incubação, resultado positivo para coliformes totais (direita).

Tabela 1 – Resultados das análises das maçanetas do IFPE Campus Garanhuns quanto à presença
de coliformes totais e Escherichia coli.
Resultado

Maçanetas
Positivo

Negativo

(n) de amostras
1
7
(%) Percentual
4%
28%
Sala dos
(n) de amostras
1
professores
(%) Percentual
4%
(n) de amostras
1
3
Sanitários
(%) Percentual
4%
12%
(n) de amostras
1
Biblioteca
(%) Percentual
4%
(n) de amostras
1
10
Laboratórios
(%) Percentual
4%
40%
Fonte – Laboratório de Microbiologia Ambiental do IFPE Campus Garanhuns.
Sala de aula

Total
8
1
4
1
11

Os resultados demonstram que a higienização/sanitização das maçanetas das portas,
principalmente dos banheiros, está sendo realizada de maneira satisfatória; além disso, os
frequentadores do IFPE Campus Garanhuns também adotam medidas de higiene das mãos
adequadas, visto que nem mesmo as coliformes totais foram encontradas na maioria (88%) das
maçanetas. É claro que a maçaneta da porta, sendo tocada por uma mão contaminada, vai
carregar as bactérias. No entanto, mantendo a maçaneta sempre limpa, sem gordura ou outra
impureza, os micro-organismos tendem a morrer, pois não resistem à falta de água.

Em trabalho realizado por Campos (2012), foram encontradas bactérias em maçanetas
dos banheiros de uma escola municipal do município de Formosa/GO pertencentes a microbiota
residente e a transitória, tais como Staphylococcus, Pseudomonas luteola e Tatumella ptyseos. Já
Lancellotti (2006) encontrou Staphylococcus aureus em 78% das maçanetas analisadas em
consultório odontológico na cidade de Barretos/SP, mas não encontrou nenhuma ocorrência de
S. epidermidis. Dias et al. (2005) demonstraram a presença do fungo Fusarium sp. nas maçanetas
de salas de procedimentos de postos de atendimento básico da cidade de Pelotas/RS. Estes
trabalhos demonstram que a ocorrência de espécies de micro-organismos varia de acordo com o
ambiente, levando-se em consideração a sua utilização.
CONCLUSÃO
Atualmente, ainda existem poucos trabalhos visando analisar a contaminação das
maçanetas das portas; este é um objeto de pesquisa mais estudado como controle de infecções
hospitalares (incluindo-se também a área odontológica). No entanto, em instituições que
circulam um grande número de pessoas das mais variadas condições de saúde, tais como
escolas, este deveria ser um tema muito importante.
Sendo assim, fica evidente que novas pesquisas buscando identificar contaminantes de
maçanetas devem ser estimuladas, para que os resultados possam levar a mudanças de hábitos
higiênicos por parte da população e metodologias de limpeza/higienização das superfícies.
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RESUMO

Os computadores assumiram importante relevância
para a vida moderna, facilitando inúmeras atividades.
Sendo assim, nada mais natural que essa ferramenta
tomasse espaço nos mais variados ambientes, dentre
eles o campo educacional. O trabalho realizado teve
como objetivo avaliar a concentração de bactérias
presentes nos teclados dos computadores utilizados
pelos estudantes do Instituto Federal de Pernambuco
Campus Garanhuns. As 58 amostras foram coletadas
com swabs umedecidos em água ultra pura estéril e
semeados em ágar padrão para contagem (PCA). Após
incubação a 35ºC por 48 horas, as colônias foram
contadas e os dados analisados. Em todos os teclados

foram encontrados contaminação, confirmando 100%
positivo para presença de bactérias. Entre os locais
analisados, houve um predomínio de contaminação no
laboratório de informática 3 (94 UFC/computador),
seguido pelos laboratórios de informática 2 (89
UFC/computador), 4 (48 UFC/computador), e biblioteca
(14 UFC/computador). Com este resultado, considera-se
que são necessárias medidas de higienização dos
equipamentos eletrônicos para uma possível diminuição
da contaminação dos teclados dos computadores, além
de campanhas de higienização das mãos antes da
utilização dos equipamentos.

PALAVRAS-CHAVE: contaminação bacteriana, teclado de computador, higiene.

BACTERIAL CONTAMINATION IN COMPUTER KEYBOARDS USED BY STUDENTS OF IFPE CAMPUS
GARANHUNS.
ABSTRACT

Computers have assumed great relevance for modern
life, facilitating numerous activities. Thus, it was natural
that this tool take space in diverse environments,
including the educational field. The work aimed to
evaluate the concentration of bacteria present in the
computer keyboards used by students of Federal
Institute of Pernambuco Campus Garanhuns. The 58
samples were collected using swabs soaked in sterile
water ultra-pure and plated on Plate Count Agar (PCA).
After incubation at 35 ° C for 48 h, colonies were
counted and analyzed. In all keyboards contamination

were found, confirming 100% positive for the presence
of bacteria. Among the sites analyzed, there was a
predominance of contamination in the computer lab 3
(94 CFU / computer), followed by computer labs 2 (89
CFU / computer), 4 (48 CFU / computer), and library (14
CFU / computer ).With this result, it is considered that
measures sanitization of electronic equipment for a
possible reduction of the contamination of computer
keyboards is required, in addition to hand hygiene
campaigns
before
using
the
equipment.

KEY-WORDS: bacterial contamination, computer keyboard, hygiene.

CONTAMINAÇÃO BACTERIANA EM TECLADOS DE COMPUTADORES UTILIZADOS PELOS
ESTUDANTES DO IFPE CAMPUS GARANHUNS
INTRODUÇÃO
O avanço tecnológico permitiu que o computador tornasse uma ferramenta importante
ao homem. Mas o que os usuários desta ferramenta não atentam é para o desenvolvimento de
vida invisível aos nossos olhos: a vida microbiana. A presença de altos níveis de bactérias ou a
presença de um tipo incomum de micro-organismos em um ambiente interno indica a ocorrência
de fontes de proliferação de micro-organismo no interior do ambiente ou a deficiência de
métodos que possam determinar a destruição dos mesmos (ALVES et al., 2010).
O teclado do computador pode tornar-se habitar perfeito para o desenvolvimento de
bactérias provenientes da falta de higienização das mãos, principalmente se o fluxo de usuários é
constantemente variado por determinados grupos de pessoas. Possuem germes e bactérias
capazes de causar infecções alimentares, sendo assim, vetores de várias doenças. Além disso, o
acúmulo de restos alimentares e sujeira nos teclados os tornam mais contaminados do que um
vaso sanitário (BERNARDI, 2008).
Essa exposição a certos níveis de fungos, bactérias e seus subprodutos pode resultar em
sintomas generalizados de dificuldades respiratórias, irritação e coceiras nos olhos e nariz e
indisposições generalizadas. Em condições mais severas incluem a asma, pneumonias sensitivas,
alergias e infecções sistêmicas. Em resumo conclui-se que, e que na quantidade encontrada esses
micro-organismos podem desencadear processos patogênicos (ALVES et al., 2010). A presença de
bactérias patogênicas para o homem, que geram as mais variadas doenças, é favorecida pelo fato
de ambientes públicos nem sempre possuírem uma adequada higienização (CAMPOS, 2012).
Além disso, quanto mais compartilhado o objeto, mais micro-organismos ele carrega.
De acordo com o exposto acima, este trabalho objetivou verificar a contaminação dos
teclados dos computadores utilizados pelos estudantes do IFPE Campus Garanhuns, uma vez que,
recebe uma quantidade significativa de alunos e de hábitos higiênicos variados que interagem
uns com os outros, podendo transmitir diversos micro-organismos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os teclados dos computadores analisados do IFPE Campus Garanhuns foram aqueles onde
ocorre contato direto e rotineiro com os estudantes, ou seja, aqueles localizados nos laboratórios
de informática 2, 3 e 4 e na biblioteca. Cada um dos laboratórios de informática contem 19
computadores de utilização dos alunos, perfazendo um total de 57 teclados amostrados;
enquanto que a biblioteca possui apenas um computador para uso dos estudantes, o que
correspondeu a um teclado analisado.
A coleta das amostras foi realizada durante o mês de abril de 2014, utilizando swabs
estéreis umedecidos em água ultrapura estéril e friccionados sobre a superfície e laterais das
teclas localizadas nos teclados dos computadores. Após, os swabs foram imediatamente

conduzidos ao Laboratório de Microbiologia Ambiental do IFPE Campus Garanhuns para as
análises microbiológicas.
Uma vez no laboratório, os swabs foram semeados em ágar padrão para contagem (PCA)
Kasvi® e incubados a 35ºC por 48 horas. Transcorrido o tempo de incubação, as colônias foram
contadas para verificar o nível de contaminação dos teclados.
RESULTADOS E DISCURSÃO

UFC

Os 58 teclados analisados apresentaram contaminação por bactérias mesófilas aeróbias,
conforme observado nas figuras 1, 2 e 3.

Computadores

UFC

Figura 1 – Número de UFC por teclado dos computadores do laboratório de informática 2.

Computadores

Figura 2 – Número de UFC por teclado dos computadores do laboratório de informática 3.

UFC

Computadores

Figura 3 – Número de UFC por teclado dos computadores do laboratório de informática 4.
Os resultados demonstraram que existe uma variação muito grande entre os teclados dos
computadores de cada laboratório, não havendo uma regularidade na contaminação destes
objetos. Apesar disso, o computador 13 do laboratório de informática 3 foi o que apresentou
maior contaminação (331 UFC/teclado).
Entre os ambientes de coleta, o que apresentou maior número de colônias foi o
laboratório de informática 3 (figura 4). Isso talvez possa ser explicado devido ao fato deste
laboratório, além de ser usado para aulas práticas, também é utilizado pelos estudantes para
realizarem trabalhos, pesquisas, e como ambiente virtual de estudo. Os laboratórios 2 e 4 são
utilizados preferencialmente para aula prática. Um resultado que chamou a atenção foi a baixa
contaminação do teclado da biblioteca (figura 4); este resultado talvez seja explicado pelo fato de
que a maioria dos alunos utilizam seus próprios computadores.

Figura 4 – Contaminação média bacteriana nos diferentes ambientes de coleta do IFPE Campus
Garanhuns.

Apesar desses resultados, no laboratório de informática 2 foi encontrado a maior
diversidade bacteriana (quatro espécies), seguido pelo laboratório de informática 3 (três
espécies) e pelo laboratório de informática 4 e biblioteca (duas espécies cada um). A
determinação das espécies foi realizada por análise visual das colônias.
As verificações oriundas dos materiais evidenciaram a presença de bactérias nos locais
pesquisados; assim, estes locais devem passar por constante higienização por haver uma grande
rotatividade de pessoas e, devido a isso, maior contaminação e proliferação dos microorganismos (ALVES et al., 2010). Assim, os estudantes ficam vulneráveis não apenas a
contaminação por bactérias como também por vírus e por outros micro-organismos como fungos
e protozoários, que podem resistir por instantes fora do corpo humano ou mesmo por horas e
até por um período maior que um dia (CAMPOS, 2012).
A sobrevivência das bactérias na superfície dos teclados, onde existem ranhuras contendo
resíduos de matéria orgânica nutritiva proveniente da mão do usuário, é de minutos a poucos
dias, dependendo do grau e frequência da assepsia (RODRIGUES et al., 2012). Assim, a presença e
proliferação desses micro-organismos seria eliminado se fosse feita uma correta higiene dos
ambientes com a utilização de detergentes, alcoóis e antissépticos, assim como com a correta
higiene das mãos dos usuários (CAMPOS, 2012).
CONCLUSÃO
A contaminação dos teclados dos computadores se dá principalmente por microorganismos presentes nas mãos, combinado com a quantidade de pessoas que transitam entre
os laboratórios e a má higienização dos teclados.
Sendo assim, uma das maneiras de reduzir as contaminações pelos seus usuários é a
efetivação do hábito de higienizar mãos e a desinfecção do teclado com soluções germicidas
como o álcool 70%, afim de que sejam reduzidas as chances de transferência de microorganismos patogênicos pelos usuários dos teclados de computadores.
Novas análises deverão ser realizadas com o intuito de identificar os principais agentes
presentes nestes teclados, bem como deverá ser desenvolvido projetos de conscientização a
respeito da importância de uma correta higiene no âmbito escolar e da desinfecção eficiente dos
equipamentos.
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RESUMO
A diversidade de fungos presentes em plantas
amazônicas desperta o interesse pela produção de
vários produtos como enzimas, cosméticos e
antibióticos encontrado a partir de processamentos
como micro-organismos. Devido esta riqueza em
diversidade, tornam-se cada vez mais viáveis trabalhos
que promovam a classificação taxonômica e
sustentabilidade dos espécimes em potencial. Diante do
exposto, como forma de contribuição para a
caracterização taxonômica de fungos microscópicos que

habitam tecidos vegetais, pretendem-se trabalhar o
isolamento, identificação, catalogação e inserção destes
na coleção micológica do IFAM proporcionando, a partir
destes estudos uma perspectiva da importância da
coleção didática, subsídios à pesquisa de caráter
fisiológico, químico e agronômico.

PALAVRAS-CHAVE: fungos, Amazônia, catalogação, microbiologia.

IDENTIFICATION OF GENERA OF FUNGI SETTLERS OF PLANTS OF OCCURRENCE REGIONAL IN A
PERSPECTIVE OF COLLECTION DIDACTICALLY
ABSTRACT
The diversity of fungi found in Amazonian
plants awakens interest in the production of various
products such as enzymes, antibiotics and cosmetics
found by processing and micro-organisms. Because of
this richness in diversity, become increasingly viable jobs
that promote sustainability and taxonomic classification
of specimens potential. Given the above, as a
contribution to the taxonomic characterization of
KEY-WORDS: fungi, Amazônia, cataloguing, microbiology.

microscopic fungi that live plant tissue, it is intended to
work the isolation, identification, cataloging and
integration into the mycological collection of the IFAM
providing, from the perspective of these studies the
importance of the collection teaching, research
subsidies physiological, chemical and agronomic
character.

IDENTIFICAÇÃO DE GÊNEROS FÚNGICOS COLONIZADORES DE PLANTAS DE OCORRÊNCIA
REGIONAL NUMA PERSPECTIVA DE COLEÇÃO DIDÁTICA

INTRODUÇÃO
Durante a evolução das plantas, associações mutualísticas com fungos endofíticos
ocorreram e promoveram adaptações relacionadas à capacidade de defesa da planta contra
predadores e patógenos, aumentando a taxa de crescimento vegetal, enraizamento e resistência
a estresses bióticos e abióticos (RODRIGUES, 2010).
A região amazônica possui uma ampla diversidade em espécies da fauna e flora, dentre
esta diversidade destacam-se os fungos que são micro-organismos importantes para o
ecossistema devido sua capacidade de decomposição. Além de desempenharem esta função
estes organismos possuem um grande potencial na produção de metabólitos secundários
provenientes das interações com seus hospedeiros, em contrapartida, podem também produzir
toxinas prejudiciais tanto para o homem quanto para os animais.
As interações endófito/planta,
ainda não são muito bem compreendidas, mas podem
ser simbióticas, neutras ou antagônicas (neste caso, estudadas pela fitopatologia). Nas interações
simbióticas os microrganismos produzem ou induzem a produção de metabólitos primários e
secundários que podem conferir diversas vantagens à planta tais como: a diminuição da
herbivoria e do ataque de insetos, o aumento da tolerância a estresses abióticos e o controle de
outros microrganismos (Araújo, 1996; Rodrigues & Dias Filho, 1996; Pereira, 1993).
Investigações detalhadas da microbiota interna e externa de plantas frequentemente
levam à descoberta de novos táxons e também revelam novas distribuições de espécies
conhecidas. Sendo assim, estudos voltados para a área de isolamento, identificação e
catalogação de fungos colonizadores de plantas amazônicas constitui uma alternativa para
desvendar e potencializar essa diversidade micológica presente em nossa região, gerando maior
conhecimento da sua importância para as áreas da saúde e meio ambiente.
Com o desenvolvimento de trabalhos científicos, tornou-se imprescindível a criação de
coleções de culturas com a finalidade de pesquisa e estudos de tais organismos quanto à
taxonomia, patologia e, ainda, para fins industriais, no que se refere ao conhecimento da biologia
e fisiologia (APARECIDO, 2011).
As coleções fúngicas denominadas micotecas podem garantir a perpetuação de
determinados espécimes de cunho comercial, ecológico e científico. Deste modo o uso das
micotecas garante alternativas viáveis para aumentar os estudos voltados à biodiversidade
micológica em plantas amazônicas e consequentemente a conservação destes indivíduos.
Segundo Abreu e Tutunji (2004) a preservação e manutenção das culturas devem ser
feitas de forma a garantir sua sobrevivência, estabilidade e pureza durante períodos prolongados
de tempo, conservando características genéticas e propriedades morfológicas/fisiológicas. Para
tanto, faz-se necessário o uso de agentes conservantes que sejam eficientes para esse tipo de
preservação.
Atualmente existem diversos métodos pelos quais se podem conservar os fungos, dentre
eles destacamos: repique contínuo, preservação em óleo mineral, congelamento, preservação

por secagem, imersão em água destilada e liofilização. As micotecas, de maneira geral, utilizam
pelo menos um desses métodos para manterem conservados e viáveis os fungos isolados. A
escolha do método mais adequado foi feita de acordo com as especificidades dos fungos e da
disponibilidade de material e equipamentos para a manutenção da micoteca.
Sendo assim, propôs de início o isolamento de fungos endofíticos de plantas medicinais da
Amazônia e em seguida sua caracterização e registro destinado ás disciplinas de microbiologia no
IFAM.
MATERIAIS E MÉTODOS
As plantas utilizadas fazem parte de estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do
IFAM responsável pela identificação desses gêneros fúngicos colonizadores de plantas de
ocorrência regional. As plantas foram selecionas e coletadas no Herbário do IFAM – Zona Leste.
Manaus/ Am.
O material passou por uma desinfecção superficial. Para o isolamento dos fungos
endofíticos o material vegetal passou por uma assepsia visando retirar da superfície externa das
plantas microrganismos epifíticos. Para o processo de assepsia, o material vegetal foi cortado em
fragmentos de 5cm e posteriormente parafinados nas extremidades a fim de evitar que os
agentes de desinfecção penetrassem nas aberturas das estruturas do vegetal, alterando-os. A
esterilização superficial foi feita através de lavagens por imersão. Primeiramente, duas vezes em
água destilada esterilizada durante 30 segundos, seguida de solução de álcool etílico a 70 % em
um minuto, de solução de hipoclorito de sódio a 3% por quatro minutos, novamente em solução
de álcool etílico a 70% durante 30 segundos e, posteriormente enxaguadas três vezes em água
destilada esterilizada por um minuto (PIMENTEL, 2001).
Como controle negativo foi coletado 50µL da última água utilizada na assepsia das
amostras, sendo essa também plaqueada; as que apresentaram crescimento de colônias foram
descartadas, por evidenciarem falhas no processo de assepsia superficial das amostras
(MAGALHÃES, et al., 2008).
Os fragmentos (5) contendo partes vegetativas de toda a planta foram desinfetados
novamente seccionados em pedaços de 1 cm e inoculados fragmentos por técnica de spread
plate em placas de Petri contendo meio de cultivo BDA (infuso de 200 g de batata; dextrose 20 g;
ágar 15 g; amoxilina; água destilada q.s.p., 1000 mL) e incubados à temperatura de 28±2 ºC,
durante 7 dias. Passados os 7 dias os fungos foram isolados pela transferência dos micélios ou
conídios para tubos de ensaio com meio BDA inclinado (PIMENTEL, 2001).
Para a identificação dos fungos foi utilizada a técnica de micro cultivo, que consiste em
semear pequenas porções de colônias fúngicas num pequeno bloco de meio BDA dentro das
placas de Petri contendo duas lâminas em forma de V, lamínula e algodão estéril. Em seguida, as
placas foram incubadas à temperatura ambiente até a observação do crescimento da cultura
(SILVA e OLIVEIRA, 2004). A identificação dos fungos foi feita a partir da chave proposta por
Barnett e Hunter (1972).
Feita a identificação dos fungos foram tiradas fotos em câmera digital das macro e micro
colônias. As imagens foram adicionadas em um software que funcionará como um banco de
dados contendo informações acerca de cada gênero fúngico isolado. Após a identificação e a
confecção das fotos, os fungos isolados foram armazenados em eppendorfs contendo meios

diferentes: cepas do fungo foram adicionadas em água destilada estéril em dois recipientes
diferentes: 10 mL em frascos de vidro e 1mL em eppendorf. Além da conservação em água
destilada conforme o método Castellani (APARECIDO et al., 2007) armazenamos a cepa em
eppendorf contendo 1mL de óleo mineral (CEFAR, 2008). Após a adição dos fungos aos meios
conservantes, os frascos e eppendorfs foram acondicionados em refrigerador.
Os isolados foram identificados e a eles foi adicionada uma numeração que corresponde
aos dados inseridos no sistema, que ao inserir esses números no sistema é dado à imagem e os
demais dados referentes ao fungo de interesse.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho permite a ampliação quanto às riquezas em espécies fúngicas e evidencia
como as coleções e acervos ilustrativos podem enriquecer processos voltados à pesquisa e
ensino em um estabelecimento de comunidade científica e estudantil. Os fungos foram
quantificados, no qual correspondem em um total de 96 respectivamente, 36 endófitos
presentes na Pothomorphe peltata, 33 na Cyperus rotundus e por fim, 27 na Piper aduncun.
A identificação dos fungos após a assepsia foi utilizada a técnica de microcultivo. Foram
identificados nas três plantas, a presença dos fungos: Aspergillius, Penicillium, Aureobasidium,
Alternaria, Colletotrichium e Fusarium. A seguir a confecção das fotos da macro e micro colônias
de todos os identificados.

Figura 1 – Macro colônias representantes da Pothomorphe peltata, Cyperus rotundus,
Piper aduncun.

Figura 2 – Micro colônias identificadas. Em A, B, C correspondem respectivamente aos fungos
Alternaria, Colletotrichium e Fusarium. Em D o fungo Aspergillus, em E micélios e F ao
Aureobasidium.
Os fungos isolados foram armazenados em eppendorfs contendo meios diferentes e a
eles foram adicionadas uma numeração.
Segundo Abreu e Tutunji (2004) a preservação e manutenção das culturas devem ser
feitas de forma a garantir sua sobrevivência, estabilidade e pureza durante períodos prolongados
de tempo, conservando características genéticas e propriedades morfológicas/fisiológicas.
As coleções fúngicas denominadas micotecas podem garantir a perpetuação de
determinados espécimes de cunho comercial, ecológico e científico. Deste modo o uso das
micotecas garante alternativas viáveis para aumentar os estudos voltados à biodiversidade
micológica em plantas amazônicas e consequentemente a conservação destes indivíduos.
CONCLUSÃO
Com a formação de coleções de microrganismos, pode-se avaliar mudanças nos perfis
fenotípico e genotípico dos microrganismos, caracterizando a biodiversidade microbiana de uma
região, podendo garantir a perpetuação de determinados espécimes de cunho comercial,
ecológico e científico. Deste modo o uso das micotecas garante alternativas viáveis para
aumentar os estudos voltados à biodiversidade micológica em plantas amazônicas e
consequentemente a conservação destes indivíduos.
Diante do exposto, os resultados adquiridos na pesquisa tornaram-se viáveis quanto à
caracterização dos gêneros fúngicos por ilustrações macroscópicas e microscópicas como forma
de contribuição a partir de divulgações para a comunidade científica e estudantil do IFAM.
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RESUMO
O coco verde apresenta-se no mercado de
forma sortida. Sua água pode ser vendida
inteiramente do fruto, a uma condição de
temperatura ambiente, ou refrigerada, como é o
caso das embalagens industrializadas. A intenção
da industrialização da água de coco é a aquisição
de um produto que conserve ao extremo as suas
propriedades naturais, ampliando sua vida útil e
favorecendo o seu consumo fora das regiões de
plantio. O objetivo dessa pesquisa foi definido para
avaliar a qualidade da água de coco industrializada

por meio de parâmetros microbiológicos e físicoquímicos, e os prováveis motivos de contaminação
das amostras. Por fim, recomenda-se um exercício
de boas práticas aos fabricantes dos alimentos
explanados no atual estudo, por profissionais
capacitados, como forma de diminuir as elevadas
cargas de salmonela e matéria orgânica dissolvida
ou em suspensão nas amostras, originárias da
manipulação desapropriada das águas de coco
industrializadas.

PALAVRAS-CHAVE: Microbiologia, Salmonela, Análise, Água de coco, Físico-Química.

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS AND PHYSICAL - CHEMICAL WATER COCONUT INDUSTRIALIZED
SOLD AT JOHN PERSON-PB.
ABSTRACT
The coconut is presented in the form of
assorted market. Its water may be sold full of fruit, a
condition of room temperature or refrigerated, as is the
case for industrial packaging. The intent of the
industrialization of coconut water is the purchase of a
product that retains the extreme their natural
properties, extending its life and promoting their
consumption outside the growing regions. The objective
of this research was defined to evaluate the quality of
coconut industrialized by microbiological and physicochemical parameters water, and the probable reasons of

contamination of samples. Finally, we recommend an
exercise of good practice for manufacturers of food
enmeshed in the current study, by trained professionals,
in order to reduce the high loads of salmonella and
dissolved or suspended organic matter in the samples
originating from the manipulation of the expropriated
waters industrialized coconut.

KEY-WORDS: Microbiology, Salmonella, Analysis, Coconut water, Physical Chemistry.
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INTRODUÇÃO
Atualmente observa-se que a demanda da água de coco verde vem se desenvolvendo de
forma significativa, tanto no comércio informal quanto em empreendimentos estabilizados,
como os hiper e supermercados. Tal episódio pode ser imposto à larga divulgação nos meios de
comunicação social sobre os benefícios da água de coco para a saúde.
No entanto, é importante destacar que o manejo do fruto, bem como de algum alimento,
deve estabelecer um conhecimento apropriado de práticas higiênico-sanitárias, para que se evite
a contaminação e risco à saúde.
O coco verde apresenta-se no mercado de forma sortida. Sua água pode ser vendida
inteiramente do fruto, a uma condição de temperatura ambiente, ou refrigerada, como é o caso
das embalagens industrializadas. Outras formas de comércio destas bebidas são em máquinas
próprias utilizadas em veículos ambulantes.
As principais produções e plantações de coqueiros encontram-se em regiões do litoral
brasileiro e produzem cerca de 70% dos cocos. Estima-se que, no Brasil, cerca de 2,8 Km2 são
utilizados para a produção de dois bilhões de frutos do coqueiro, os quais tem por distribuição
todo o âmbito nacional.
No ranking regional, o Estado da Paraíba encontra-se em sétimo lugar na produção de
coco (Cocos nucifera L.). As áreas de plantação encontram-se, sobretudo no Litoral Norte, Sul,
João Pessoa (coco seco) e, especialmente no Sertão, o coco anão verde. Além disso, a água
encontrada dentro da própria fruta corresponde a 25% do peso total do fruto, tendo sua
quantidade variando entre 300 e 600 mL de coco. É bastante consumida em todas as estações do
ano, e, também muito benéfica para a saúde humana, servindo muitas vezes como forma de
hidratação.
Os baixos teores de gorduras e carboidratos destacam-se como fundamentais na
contribuição de um valor calórico reduzido, o qual se torna como uma opção benéfica comparada
a outros produtos menos saudáveis e mais calóricos. É imprescindível ilustrar que a água de coco
não deve ser aproveitada para repor sódio, porque não é uma fonte deste mineral.
Hoje em dia, muitas empresas adotaram a água de coco industrializada como um produto
saudável e, também, benéfico à saúde. As técnicas de processamento e conservação cultivadas à
água de coco comportam tanto o aproveitamento da fruta e a redução da participação de
mediadores que vinculam o custo do produto, quanto a criação de empregos em um novo
produto industrial. Sua industrialização é de fundamental importância, pois permite o seu
consumo em locais fora das regiões produtoras, visando diminuir o volume e o peso
transportados e, consequentemente, reduzir os custos de transporte, bem como aumentar a sua
vida de prateleira (ABREU, 2008).
A intenção da industrialização da água de coco é a aquisição de um produto que conserve
ao extremo as suas propriedades naturais, ampliando sua vida útil e favorecendo o seu consumo
fora das regiões de plantio. Sabe-se que este líquido é rico em sais minerais, açúcares, vitaminas
e proteínas.

[M. Jr.2] Comentário: Uso de crase.
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Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi definido para avaliar a qualidade da água de coco
industrializada por meio de parâmetros microbiológicos e físico-químicos, constatando os índices
de contaminação, de forma que seja possível comparar os resultados das amostras do fabricante
e do comerciário; e os prováveis motivos de contaminação das amostras.
Sua importância está em apresentar à Microbiologia e as técnicas Físico-Químicas aos
parâmetros sobre a garantia alimentar da água de coco industrializada. Contudo, o estudo
aprofundado dos microrganismos eucariontes celular e procariontes, como por exemplo, a
bactéria é de suma acuidade quando o assunto abordado é a saúde humana.
Visto que em diversos alimentos, hoje ingeridos, possuem uma parcela de
microrganismos patogênicos dissolvidos, a Microbiologia vem como parte de um todo para
analisar os bacilos que habitam e contaminam os alimentos, ocasionando a sua deterioração. Um
bom exemplo disso é a Salmonela que se trata de um gênero de bactérias, pertencentes à família
Enterobacteriaceae.
Sendo conhecida a mais de um século, essa bactéria é causada pela má conservação de
alimentos, ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, falta de higiene, pragas urbanas, dentre
outros fatores. Muitos casos de Salmonela nos seres humanos são, principalmente, pela ingestão
de água contaminada. Sua presença no corpo pode ser percebida através de alguns sintomas,
como fortes dores de barriga, vômitos frequentes, diarreia e dores de cabeça. A gastroenterite e
septicemia, também são sintomas de salmonelose.
MATERIAIS E MÉTODOS

Em qualquer ambiente, existem inúmeros microrganismos de diversos tipos e atividades
fisiológicas. Para estudar um micróbio em particular é necessário separá-lo da população em que
se encontra. Para isso, aplica-se a técnicas de isolamento que favorecerá o cultivo de uma
determinada patogenicidade que se pretende estudar. O êxito de uma análise depende da fonte
utilizada para obtenção dos microrganismos e do método escolhido para detectar a atividade
desejada.
Para esta análise, foram coletadas e avaliadas 6 amostras em duplicata, de diferentes
marcas de água de coco industrializadas, comercializadas nos diversos mercados e
hipermercados da cidade de João Pessoa- PB. Os diagnósticos foram realizados no período de 29
de Abril a 01 de Maio do respectivo ano. Todo o material coletado foi analisado no Laboratório
de Microbiologia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba.
A coleta das amostras foi feita em caixa isotérmica contendo gelo para manter as
unidades preservadas até a chegada ao laboratório. Para as análises microbiológicas foram
aferidos 25 ml de água de coco de cada amostra, e, as mesmas foram misturadas com 225 ml de
água peptonada. Em seguida foi realizado diluições em séries de 10-1 a 10-3.
O método utilizado para a contagem de salmonelas foi o de Estriamento em placas ou
também conhecido como Técnica de Semeadura em meios sólidos. Este tipo de analise é feito
com o uso de alguns equipamentos e vidrarias, como: Placas de Petri, alça de platina, Bico de
Bunsen, Becker e Agitador.

[M. Jr.4] Comentário: Levar o objetivo
para o final da introdução

Prosseguindo com o estudo, o Ágar Salmonela foi posto em todas as placas de petri e
esperando alguns segundos até o mesmo obter uma textura sólida, podendo assim, dar início ao
procedimento de inoculação. Finalizada a incubação levamos às placas e a estufa com a
temperatura média de 35° numa duração de tempo de 24 horas, para que seja verificada
presença da bactéria salmonela, que é um indicador de contaminação de alimentos.
Partindo de outro ponto, além da análise microbiológica da água de coco, também foi
feita avaliação físico – química da bebida para que fosse analisados alguns parâmetros como: a
Cor , o pH e a turbidez. Esses métodos servem para verificar alterações em suas características
originais, assim como impurezas existentes na amostra que, por sua vez, são identificadas
durante a análise.
O procedimento de conjectura para determinar a cor, foi feito através do colorímetro,
contido de discos de diferentes cores variando de 0 a 100. Quanto menor o número, mais clara a
amostra.
O pH, por sua vez, foi determinado no pHMetro variando de 0 a 14. pH = 7.0 indica
neutralidade. pH > 7.0 denota aumento da alcalinidade, águas básicas. pH 5< 7.0 indica aumento
da acidez, águas ácidas. Quando o pH baixa, a corrosividade da água geralmente aumenta,
trazendo para a solução ferro e manganésio, por exemplo, que lhe dão um gosto desagradável.
Por fim, usamos o turbidímetro como indicador de turbidez da água, ou seja, método de
observação da dificuldade de um feixe de luz cruzar uma determinada quantidade, atribuindo um
aspecto escurecido à mesma.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tendo conhecimento sobre as possíveis vias de contaminação dos alimentos e dos
consequentes danos que podem causar ao ser humano, pretendeu-se neste estudo detectar
tanto a presença da bactéria salmonela, como, a cor, o pH e a turbidez das amostras coletas,
afim de identificar possíveis riscos à saúde e as possíveis causas de contaminação da água de
coco.
Para isso, a partir da análise microbiológica e físico - química, foi feito um comparativo,
procurando identificar se as águas coletados diretamente do produtor possuem presença de
bactérias e materiais dissolvidos ou em suspensão.
Além disso, para entender as categorias do assunto envolvido no comércio do produto,
foram verificados os hábitos, costumes de higiene e garantia no armazenamento e na
manipulação dos produtos antes do seu consumo. Os resultados encontrados serão mostrados
nas tabelas logo abaixo.

[M. Jr.5] Comentário: Não tem
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Tabela 1 – Determinação de Salmonela em amostras de água de coco industrializada,
incubados durante 3 dias.
Bactéria

Diluições

-1

Salmonela

10
-2
10
-3
10

Amostra
01

Amostra
02

Amostra
03

Amostra
04

Amostra
05

Amostra
06

Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente

Presente
Presente
Ausente

Presente
Presente
Presente

Presente
Presente
Presente

Fonte – Laboratório de Microbiologia –IFPB-Campus João Pessoa.

Tabela 2 – Determinação de Parâmetros Físico – Químicos em amostras de água de coco
industrializada.
Parâmetros

Amostra
01

Amostra
02

Amostra
03

Amostra
04

Amostra
05

Amostra
06

Cor
pH
Turbidez (NTU)

80
5.04
17.90

80
5.51
72.0

40
5.06
21.27

40
4.71
15.81

20
5.08
14.33

80
5.18
62.4

Fonte – Laboratório de águas –IFPB- Campus João Pessoa.

CONCLUSÃO
Segundo o exposto no decorrer deste trabalho, pode-se descrever que os objetivos
apresentados foram atingidos, pois se obteve a avaliação da condição da água de coco
industrializada. Os parâmetros físico - químicos, puderam ser apontados e assim explanados,
comparando-os entre os resultados das amostras do fabricante e do comerciário.
Após a análise físico - química, foi possível observar na avaliação microbiológica das seis
amostras de água de coco que três das seis amostras encontraram-se contaminadas pela
bactéria Salmonela. Esta, causadora de diversas doenças, como é o caso da diarréia, febre
tifoide, entre outras.
Fortalece-se, então, a seriedade no método de higienização em todas as fases do
manejo do produto no que diz respeito a precaução de contaminações.
Por fim, recomenda-se um exercício de boas práticas aos fabricantes dos alimentos
explanados no atual estudo, por profissionais capacitados, como forma de diminuir as
elevadas cargas de salmonela e matéria orgânica dissolvida ou em suspensão nas amostras
originárias da manipulação desapropriada das águas de coco industrializadas.

[M. Jr.6] Comentário: Na conclusão
não se deve repetir resultados,. Deve-se
colocar a conclusão de maneira mais
direta.
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RESUMO
Opuntia ficus indica L.Mill., pertence à família Cactacea e
é conhecida popularmente como Palma gigante sendo
também chamada de graúda, azeda ou santa. O objetivo
do trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana de
extratos de Opuntia fícus indica. Os frutos da espécie
foram coletados no município de Picuí, PB, secos em
estufa e posteriormente pulverizados. O pó passou por
um processo de maceração em etanol para obtenção do
extrato bruto. Os ensaios biológicos foram realizados “in
vitro” frente aos microrganismos gram negativos
Enterobacter aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa e Gram
positivos, Staphylococcus Coagulase negativa e
Streptococcus pyogenes. As análises foram realizadas de

acordo com a metodologia dos testes de sensibilidade
no meio ágar Muller Hinton através do gotejamento de
10uL de solução em regiões distintas da placa. Para o
procedimento foram preparadas soluções em
concentrações padronizadas para 1%, 2%, 5% e 10%. A
atividade antibacteriana dos extratos da palma foi
aferida observando-se a formação ou não de halos. As
soluções que apresentaram inibição de crescimento dos
microorganismos testados foram as de 2%, 5% e 10%.
Os resultados mostram que Opuntia ficus indica
apresenta atividade antimicrobiana tanto para bactérias
gram positivas quanto para gram negativas.

PALAVRAS-CHAVE: Opuntia ficus indica, microorganismos, antimicrobianos

EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CRUDE EXTRACT OF Opuntia ficus indica
Mill L. (Cactaceae)
ABSTRACT
Opuntia ficus indica L. Mill, belongs to the Cactacea
family and is popularly known as Giant Palm being also
called "graúda", sour or holy. The objective of this work
was to evaluate the antimicrobial activity of extracts of
Opuntia fincus indica. The fruits of the species were
collected in Picuí, PB, dried in an oven and then sprayed.
The dust passed through a process of maceration in
ethanol in order to obtain the crude extract. The
biological tests were carried out "in vitro" against gramnegative micro-organisms Enterobacter aeruginosa,
Escherichia
coli,
Klebsiella
pneumoniae
and
Pseudomonas aeruginosa and Gram-positive, Coagulase
negative Staphylococcus and Streptococcus pyogenes.

The analyzes were performed according to the sensitive
tests methodology in the medium agar Muller Hinton
through dripping 10uL of solution in different regions of
the plate. For the procedure solutions were prepared in
standard concentrations for 1%, 2%, 5% and 10%.The
antibacterial activity from the extracts of palma was
measured by observing the formation or not of halos.
The solutions that showed inhibition of growth in the
microorganisms tested were 2 %, 5% and 10 %. The
results shows that Opuntia fícus indica displays
antimicrobial activity for both gram-positive and gramnegative bacteria.

KEY-WORDS: Opuntia ficus-indica, antimicrobial activity, microorganisms

INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade o homem se utiliza da natureza a fim de obter resultados que
promovam o seu bem-estar e melhorem sua qualidade de vida. Em decorrência desta atividade,
as plantas integraram-se as culturas de várias civilizações servindo-lhes, dentre inúmeros fins,
como fontes alimentícias, ornamentos e agentes de restauração da saúde. O conhecimento
popular sobre esses vegetais foi adquirido e transmitido por milhares de anos através de muitas
gerações. Entretanto, estudos para o desenvolvimento de produtos naturais e fitoterápicos
validados, seguros, eficazes e que apresentem qualidade aliada ao uso sustentável, são cada vez
mais necessários (YUNES, 2001; SIMÕES et al., 2004).
Considerando o Brasil, país onde a diversidade botânica é grandiosa, o uso de plantas e
ervas na medicina popular existe desde tempos remotos. Muitas vezes, a falta de informação
científica e de bases sólidas para a caracterização da eficácia dessas plantas frente a vários
tratamentos médicos, impede seu uso em larga escala. Em geral, as pessoas têm uma tendência
a supervalorizar as plantas com base na crença popular de que “tudo que é natural não faz mal”.
No entanto, tal afirmação não reflete a verdade, pois o conhecimento inadequado da dose, da
parte empregada e das propriedades terapêuticas das plantas, pode acarretar sérios problemas
ao indivíduo. Além disso, existem plantas que são altamente tóxicas mesmo em pequenas doses.
Este fato explica a necessidade do estudo das plantas conhecidas popularmente como
medicinais. Para tanto, é preciso distinguir e selecionar aquelas que se apresentam ativas e
dotadas de razoável grau de segurança, para que possam ser utilizadas como alternativa no
cuidado primário à saúde do homem, aumentando o arsenal terapêutico disponível com
remédios de baixo custo, bem como ampliando a capacidade de atendimento médicofarmacêutico em saúde pública (MACIEL et al., 2002; ARNASON et al., 1994).
Opuntia fícus indica L. Mill. , pertence à família Cactaceae e ao gênero Opuntia. Esta
espécie é conhecida como palma gigante, chamada também de graúda, azeda ou santa. Estimase que existam cerca de 500 mil hectares de palma forrageira no Nordeste, estando boa parte
deste montante concentrado nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte
e Bahia. São plantas de porte desenvolvido e caule menos ramificado, o que lhes transmite um
aspecto mais ereto e crescimento vertical pouco frondoso. Sua raquete pesa cerca de 1 kg,
apresentando até 50 cm de comprimento, forma oval-elíptica ou sub-ovalada e coloração verdefosco. A FAO, Organização para Alimentação e Agricultura, das Nações Unidas, reconhece o
potencial da palma e sua importância para contribuir com o desenvolvimento das regiões áridas
e semi áridas (SCHEINVAR,2001). Talvez, devido a presença de pêlos e pequenos espinhos, essa
fruta ainda não conseguiu ganhar espaço no mercado consumidor brasileiro.
Cada espécie do gênero Opuntia produz frutos de diferentes formas, cores e sabor
delicado. Esse fruto é desperdiçado com o corte da palma forrageira que é uma planta
abundante no Nordeste do Brasil, e enfrenta dificuldades socioeconômicas. O fruto da palma é
conhecido como figo-da-índia e produz praticamente durante o ano todo. A fruta é doce,
suculenta, comestível, com 5-10 cm de comprimento e 8-10 cm de largura, piriforme,
ligeiramente curvada para o umbigo, amarelo-esverdeada, laranja, vermelha ou púrpura com
muita polpa e uma casca fina (LEUENBERGER, 1991). Rico em vitaminas (principalmente C e A), o
figo-da-índia é muito valorizado na medicina natural, sendo recomendado na prevenção de
asma, tosse, verme, problemas na próstata e dores reumáticas, entre outros (BRAVO,1991).

Esse trabalho apresenta a avaliação da atividade antimicrobiana de extratos de Opuntia
fícus-indica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os frutos de Opuntia fícus indica Mill, ainda em estado de maturação, foram coletados
manualmente no sitio Lageado localizado no município de Picuí-PB. Os frutos apresentaram uma
consistência carnosa intensa e passaram por um processo de secagem em estufa à 40ºC por um
período de 24 horas fracionado em três dias. Depois de secos o material obtido foi pesado e
triturado obtendo-se um pó de fina granulação. O pó foi submetido à extração (maceração) por
72 horas em etanol 99,5%. O macerado foi filtrado e o solvente evaporado sob pressão reduzida
em rotaevaporador, obtendo-se assim o extrato bruto dos frutos de Opuntia fícus-indica Mill.
Os ensaios biológicos foram realizados “in vitro” frente aos microrganismos gram
negativos Enterobacter aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas
aeruginosa e Gram positivos, Staphylococcus Coagulase negativo e Streptococcus pyogenes. As
amostras bacterianas utilizadas foram cedidas pelo setor de microbiologia do Centro de Patologia
e Medicina Laboratorial (CPML- Maceió/AL).
Todos os repiques bacterianos passaram por identificação prévia, uma vez que se trata de
isolados de amostras clínicas para controle interno dos reagentes, meios de cultura e provas
bioquímicas utilizadas na rotina microbiológica da instituição supracitada. A seleção dos microorganismos se justifica devido às altas taxas de isolamento provenientes de amostras clínicas
humanas, o que confere maior participação dos mesmos nos processos infecciosos relacionados
aos âmbitos comunitário e nosocomial.
Para os experimentos o meio de cultura utilizado foi Muller Hinton. O preparo desse meio
foi realizado segundo as especificações do fabricante, trinta e oito gramas do pó dissolvidos em
quinhentos mililitros de água destilada homogeneizados sob aquecimento. Em seguida o meio
obtido foi levado para autoclave à 120oC por quinze minutos, retirado e distribuído em placas de
Petri. As placas com meio de cultura passaram por prova de esterilização em estufa por 24 horas
a temperatura de 37°C +/- 2°C, sendo posteriormente armazenadas em geladeira a temperatura
de 2 a 8°C. A viabilidade da utilização do meio Ágar Mueller Hinton para os ensaios é explicada
pelas características de sua composição, visto que as substâncias presentes não interferem no
processo de difusão nem na função biológica das soluções preparadas para fins bacteriológicos,
especialmente em se tratando dos testes de sensibilidade (APPLENTON, 2004).
O inóculo bacteriano foi preparado a partir da suspensão de células de crescimento
recente (24 horas) em solução salina 0,9%, sendo a densidade ótica acertada até turbidez
correspondente a solução de McFarland 0,5 (625 nm, Abs entre 0,08 e 0,1). O número de células
de uma suspensão bacteriana pode ser determinado em aproximação, por comparação com os
padrões de tal escala (APPLENTON, 2004).
Para as análises os testes de sensibilidade a agentes antimicrobianos foram feitos por
meio de gotejamento dos extratos em suas diferentes concentrações no meio ágar Muller Hinton
previamente semeado (Método de difusão Kirby-Bauer modificado). O volume de cada gota foi
equivalente a 10 µL para todas as concentrações e o semeio realizado de forma homogênea e
uniforme com o auxílio de swab estéril sobre a superfície de todo o ágar distribuído na placa,

formando uma “espécie de tapete” bacteriano após o crescimento dos micro-organismos. As
concentrações do extrato bruto utilizadas para os testes foram a 1%, 2%, 5% e 10%.
As leituras dos inóculos foram realizadas após tempo de incubação de 24 a 48 horas a
temperatura de 37°C +/- 2°C. A sensibilidade bacteriana foi aferida observando-se a formação ou
não de halos, sendo descrita como Inibição Presente (IP) e Inibição Ausente (IA). O etanol
absoluto foi utilizado como controle para todas as amostras bacterianas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O extrato bruto obtido do fruto de Opuntia fícus indica Mill teve um rendimento próximo a
45%. A identificação prévia dos microrganismos confirmou as espécies empregadas. A prova de
esterilização das placas permitiu a avaliação da qualidade dos meios de cultura, assim como a
verificação da presença de crescimento de bactérias contaminantes, que podem sugerir
resultados falso-positivos e inviabilizar todo processo. Todas as placas após incubação de 24
horas em estufa a 37°C +/- 2°C se apresentaram livres de contaminantes.
A padronização do inóculo de acordo com a escala McFarland a 0,5% mostrou melhor
reprodutibilidade e validação dos testes de sensibilidade, pois suspensões bacterianas abaixo ou
acima das proporções estabelecidas pela escala citada podem produzir leituras errôneas a
respeito do poder inibitório, reportando um resultado não condizente com o esperado.
O perfil de Efetividade Antimicrobiana do Extrato Bruto Etanólico do Fruto da Palma está
descrito na tabela abaixo:
Tabela 1: Efetividade antimicrobiana do Extrato Bruto Etanólico do Fruto da Palma
CONCENTRAÇÕES
DOEXTRATO BRUTO
CONTROLE
MICRO-ORGANISMOS
ETANÓLICO
Gram negativos

1%

2%

5%

10%

Etanol 99,5%

Enterobacter aeruginosa

IA

IP

IP

IP

IA

Escherichia coli

IA

IA

IP

IP

IA

Klebsiella pneumoniae

IA

IA

IP

IP

IA

Pseudomonas aeruginosa

IA

IP

IP

IP

IA

Gram positivos

1%

2%

5%

10%

Etanol 99,5%

Staphylococcus Coagulase negativo

IA

IA

IP

IP

IA

Streptococcus pyogenes

*

*

*

*

*

Fonte – Laboratório de Microbiologia – Fits
IA: Inibição Ausente; IP: Inibição Presente; *: Não houve crescimento bacteriano. Impossibilidade de
avaliar a formação de halos.

Analisando os dados da tabela 1, observa-se que o extrato bruto etanólico obtido do fruto
da palma inibiu o crescimento de Enterobacter aeruginosa e Pseudomonas aeruginosa nas
concentrações a 2%, 5% e 10%, enquanto que para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e
Staphylococcus Coagulase negativo a inibição ocorreu apenas a 5% e 10%. Para a concentração
de extrato a 1% não houve inibição de crescimento para nenhuma das bactérias testadas. A
bactéria Streptococcus pyogenes não cresceu no meio utilizado, impedindo assim a formação de
halos e a análise antimicrobiana. O etanol absoluto foi utilizado como controle devido a sua alta
taxa de volatilidade. Diante disso, fica evidenciado que a inibição do crescimento bacteriano foi
causada pelas propriedades químicas da palma, pois para todas as bactérias o controle se
mostrou negativo, ou seja, ausência da formação de halos.

CONCLUSÃO
A avaliação da atividade antimicrobiana de Opuntia fícus indica Mill (CACTACEAE) mostra
que para este estudo o extrato bruto etanólico da palma foi efetivo tanto para bactérias Gram
positivas quanto bactérias Gram negativas. Os trabalhos publicados sobre os frutos da palma
relatam suas características físico químicas e o seu valor nutricional, sendo ainda escasso estudos
dos efeitos antimicrobianos. Portanto, o presente trabalho agrega informações adicionais ao
conhecimento desse fruto, colaborando para o desenvolvimento de um possível fitoterápico
utilizando essa espécie vegetal.
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RESUMO
As plantas medicinais são utilizadas pela humanidade
desde os seus primórdios para fins fitoterápicos. O
acesso limitado aos medicamentos alopáticos pela
parcela carente da população intensifica a utilização de
produtos à base de plantas, os quais podem representar
a única forma de tratamento disponível. Um dos
preparos tradicionais mais frequentes na medicina
tradicional é a garrafada, extrato alcóolico formulado
artesanalmente com combinação de plantas medicinais
e eventualmente, elementos de origem animal ou
mineral. No entanto, se o processamento do produto

não for adequado, do ponto de vista higiênico- sanitário,
as garrafadas podem possuir qualidade microbiológica
deficiente podendo veicular patógenos capazes de
promover nos usuários intoxicações, infecções, ou
toxinfecções de gravidade variável. Entre os patógenos
mais comuns, destacam-se as bactérias aeróbias
mesófilas, S. aureus, E. coli, e fungos toxigênicos. A
presença de tais microrganismos em plantas medicinais
é considerada pela Organização Mundial da Saúde como
um risco à saúde pública, podendo em casos extremos,
resultar em óbito.

PALAVRAS-CHAVE: Garrafada, Staphylococcus aureus, Escherichiacoli, fungos, feiras livres.

PREVALENCE OF BIOMARKERS IN QUALITY PREPARATION OF MICROBIOLOGICAL TRADITIONAL
HERBAL MEDICINES TRADED AT PUBLIC MARKETS IN SERIDÓ MICRO-REGION/RN.
ABSTRACT
Medicinal plants are used by mankind since its
inception for herbal purposes. Limited access to
allopathic medicines by the needy portion of the
population intensifies the use of herbal products, they
represent the only available treatment. One of the most
common traditional preparations in traditional medicine
is “garrafada”, alcoholic extract formulated with
handmade herbal combination and any evidence of
animal or mineral. However, if the processing of the

product is not suitable, in terms of hygiene and sanitary
conditions, the potions may carry microbiological
pathogens being a vehicle capable of promoting the
infections or poisoning of varying severity. Among the
most common pathogens, highlight aerobic mesophilic
bacteria, S. aureus, E. coli and toxigenic fungi. The
presence of these microorganisms in medicinal plants is
considered by the World Health Organization as a public
health risk, and may in extreme cases result in death.

KEY-WORDS: Garrafada, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, yeast, open markets.

PREVALÊNCIA DE BIOINDICADORES DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA EM PREPARO
TRADICIONAL À BASE DE PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADO EM FEIRA LIVRE DA
MICRORREGIÃO SERIDÓ/RN.
INTRODUÇÃO
Ao longo da história, as comunidades humanas, - autóctones ou não - têm utilizado com
sucesso espécies vegetais bioativas no tratamento de seus males. Segundo Dantas (2002)
cientistas, médicos e estudiosos afirmam, durante séculos, que nas plantas medicinais reside à
possibilidade de cura para as doenças que afligem a humanidade. Contudo, conforme o autor é
necessário que sejam prospectados os usos, propriedades e aplicações das espécies medicinais,
levando-se em conta a enfermidade a ser tratada.
É fato conhecido que, segundo a Organização Mundial da Saúde(OMS), aproximadamente
80% da população mundial recorre ao uso direto ou indireto de plantas medicinais, sejam estas in
natura ou sob diversas combinações em dependência de sua aplicação terapêutica (CALIXTO,
2000; RAHMAN; SINGHAL, 2002; FUNARI; FERRO, 2005). Tal aceitação global das plantas
medicinais relaciona-se diretamente ao acesso limitado das comunidades carentes aos
medicamentos alopáticos, o que as leva a uma busca por alternativas terapêuticas acessíveis e de
baixo custo (RITTER et al., 2002).
Entre os indivíduos envolvidos na prática da Medicina Tradicional, destacam-se os
“raizeiros”, que detêm conhecimento empírico e especializado no uso de espécies vegetais
bioativas (NOGUEIRA, 2005). Tradicionalmente, os raizeiros produzem diversos preparos
artesanais, dentre os quais se destacam pela sua aceitação popular as garrafadas, definidas por
Camargo (1985) como sendo uma combinação de plantas medicinais em solvente de base
alcóolica, geralmente aguardente ou vinho branco ou mais raramente, água. Adicionalmente
podem ser também acrescentados elementos de origem animal ou mineral.
As garrafadas são comercializadas em feiras livres e anunciadas pelos raizeiros como
produtos “naturais”, que podem ser consumidos “sem problemas por qualquer pessoa”.
Contudo, o consumo de tais produtos, pode representar riscos à saúde humana principalmente
advinda de sua baixa qualidade microbiológica, resultante da ausência de práticas de higiene
adequadas durante o preparo e/ou da inadequação da matéria prima. Adicionalmente, as
condições inadequadas no armazenamento, manipulação, exposição e comercialização do
produto contribuem para a amplificação do problema. Sob tais condições é possível que sejam
veiculados nas garrafadas microrganismos como bactérias aeróbias mesófilas, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus e fungos toxigênicos. O consumo do produto contaminado por altas
densidades populacionais de tais espécies pode resultar em risco à saúde do usuário, com o
desenvolvimento de infecções, intoxicações ou toxinfecções de gravidade variável, podendo
resultar em casos extremos em óbito (FRANCO; LANDGRAF, 2008; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2007).
Este trabalho tem como objetivo determinar em amostras de garrafadas comercializadas
na feira livre de Currais Novos/RN, as densidades de Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
bactérias aeróbias mesófilas, bolores e leveduras, classificando-as como adequadas ou não ao

consumo humano de acordo com os limites recomendados pela OMS para materiais à base de
plantas, destinados ao uso interno.
MATERIAL E MÉTODOS
• Local da coleta e número de amostras.
A área estudada correspondente à feira livre do município de Currais Novos, situado na
mesorregião Central Potiguar e na microrregião Seridó Oriental, sob as coordenadas 6°15’39,6”
Sul, 36°30’54” Oeste, Estado do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2005). As coletas ocorreram no
mês de abril de 2013.
Foram coletadas cinco amostras de garrafadas, sendo as amostras selecionadas
aletoriamente pelo próprio comerciante. Posteriormente, o material foi encaminhado ao
Laboratório de Microbiologia/Biologia Molecular (MICROBIO) do IFRN/Campus Currais Novos
onde foi analisado.
• Preparo das Amostras e Diluições Seriadas
Parcelas de 25 mL de cada amostra foram individualmente adicionadas a 225 mL de Solução
Salina Peptonada estéril, sendo homogeneizadas por agitação, obtendo-se a diluição
correspondente a 10-1. A partir desta, 1 mL foi transferido para tubo de ensaio contendo 9 mL de
solução salina peptonada estéril, sendo também homogeneizada, obtendo-se a 10-2. A operação
se repetiu sucessivamente até conseguir a diluição correspondente até 10-6.
• Detecção e quantificação de S. aureus: Contagem Direta em Placa
As diluições foram semeadas em duplicata, objetivando alcançar a confiabilidade exigida nos
resultados obtidos. A partir de cada uma das diluições, 0,1 mL foi transferido e semeado em
superfície (spread plate) individualmente, para placas de petri contendo ágar seletivo e
diferencial Manitol Salgado (ABBA et al.,2009; WANNIPA et al., 2007). Posteriormente, as placas
foram incubadas na posição invertida a 35-37°C/24±2h. Cumprido o período de incubação, as
colônias foram selecionadas com base em sua morfologia, sendo consideradas típicas as que
apresentaram as seguintes características: tamanho pequeno, circulares, convexas e de cor
amarelo brilhante. Quatro colônias típicas de cada placa foram selecionadas e transferidas para
tubos de ensaio contendo 15 mL de caldo BHI, sendo incubadas a 35-37°C/24±2h. Depois de
incubados, os tubos foram submetidos à fervura em banho maria por 15 minutos e após o
resfriamento, alíquotas 0,1µL foram individualmente transferidos para “poços” previamente
perfurados em placas de petri, contendo cerca de 15 mL de ágar DNAse com verde de metila. As
placas foram incubadas a 50°C por duas horas. O desenvolvimento de zonas de clarificação ao
redor dos “poços” foi considerado resultado positivo para a presença da espécie, tendo em vista
a existência de correlação precisa entre as atividades coagulase + e DNAse +. O teste da
termonuclease é recomendado como prova adicional e confirmatória, realizada posteriormente
ao teste coagulase, para confirmação bioquímica de S. aureus (BRASIL, 2003; SILVA et al., 2007).
• Detecção e quantificação de E. coli: Contagem Direta em Placa.
Os procedimentos foram realizados em duplicata e a partir de cada diluição, foi transferido 1
mL para duplicatas de placas de Petri estéreis, após o que adicionou-se aproximadamente 14 mL

de ágar vermelho violeta bile/4-metilumbeliferil-ß-Dglicuronídeo (MUG VRB ágar), previamente
fundido a 46 – 48°C. Através de movimentos circulares suaves, o material foi homogeneizado e
deixado em repouso até total solidificação do meio. Após a solidificação, as placas foram
incubadas em posição invertida a 35±2°C por 24 a 48 horas.
• Detecção e quantificação de aeróbios mesofilos: Contagem Direta em Placa
As diluições foram semeadas em duplicata e a partir destas 0,1 mL foi transferido e semeado
em superfície (spread plate) individualmente, para placas de petri contendo aproximadamente
16 mL de Agar Contagem de Placas (PCA) após o que as placas foram incubadas na posição
invertida a 35-37°C/24h.
• Detecção e quantificação de Bolores e leveduras: Contagem Direta em Placa
Realizadas diluições decimais seriadas foi semeado (spread plate) 0,1 mL em duplicatas de
placas de petri contendo Agar Batata Dextrosado (PDA), acidificado com ácido Tartárico a 10%.
Posteriormente, as placas foram incubadas em posição normal em estufa BOD a 25±1°C/5 dias.
• Contagem de colônias
Após o período de incubação, foram selecionadas para quantificação as placas sequenciais
que continham entre 25 e 250, em casos com menos de 25 colônias é apresentada a contagem
estimada conforme instruções contidas em SILVA (2007). A contagem direta em placa foi
efetuada com uso de contador de colônias digital, e quando necessário, com uso de lupa (4X). Os
resultados foram expressos em UFC/g.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As amostras coletadas correspondiam a extrato alcoólico (vinho) composto com a adição
das seguintes espécies vegetais: Amburana cearensis (Cumaru) Anacardium occidental (Cajú),
Ximenia americana (Ameixa), Lamium album (urtiga branca), Schinus sp. (aroeira), Caesalpinia
Ferrea (Jucá), Phyllanthus niruri (quebra pedra), Anadenanthera Colubrina sp. (angico). O produto
encontrava-se envasado em garrafa pet de 500 ml reutilizada, com rótulo de papel impresso
(Figura 1). A fabricação do produto não era realizada na feira livre, mas sim em fábrica caseira
situada no município de Currais Novos/RN.

Figura 1 – Amostra de garrafada coletada na feira livre de Currais Novos.
Os resultados obtidos com as análises microbiológicas estão descritos na tabela 1.
Tabela 1 – Resultados das análises microbiológicas das amostras de garrafada comercializadas
na feira livre de Currais Novos, RN.
Densidades populacionais observadas dos bioindicadores pesquisados.
Amostras
Bolores e leveduras
Aeróbios
S. aureus
E. coli
(UFC/g)
Mesófilos
(UFC/g)
UFC/g)
(UFC/g)
1
2,5 x 106
4
5
3
2
4 x 10 (est.)
5 x 10 (est.)
10 (est.)
4
5
3
10 (est.)
6,5 x 10 (est.)
4
1,5 x 104(est.)
2,5 x 106
102(est.)
5
2,3 x 105
est. = contagem estimada.
Atualmente, inexiste em nosso país legislação voltada ao estabelecimento de parâmetros
microbiológicos de aceitabilidade para produtos da medicina tradicional. Desse modo, não existe
limite legal para a presença de contaminantes microbianos em garrafadas comercializadas em
feiras livres. Contudo, a ausência da legislação não extingue o perigo e contribui para o
agravamento dos riscos à saúde do consumidor, uma vez que não estão disponíveis os prérequisitos legais necessários a uma fiscalização adequada dos produtos. Neste contexto, optamos
pela adoção dos níveis recomendados pela OMS para materiais à base de plantas destinados ao
uso interno.

Figura 2 - Índices de adequação e inadequação geral das amostras analisadas (%).
As bactérias aeróbias mesófilas estavam presentes em 100% das amostras, com
densidade média observada correspondente 1,3 x 106 UFG/g (Tabela 1). Em todos os casos, o
limite de tolerância recomendado pela OMS, equivalente a 105 UFG/g foi superado, o que
classifica as amostras como inadequadas ao uso interno perante este grupo de microrganismos.
O grupo das bactérias aeróbias mesófilas é comumente utilizado como bioindicador da
qualidade sanitária de alimentos, apontando as condições gerais de contaminação ambiental ou
da matéria prima. Altas densidades em alimentos não perecíveis apontam para falhas de higiene
em sua cadeia produtiva. Adicionalmente, devemos considerar o fato de que tais espécies
reproduzem-se adequadamente a 36,5°C, temperatura corporal humana média. A presença de
populações elevadas de aeróbios mesófilos indica que existiram as condições básicas para a
proliferação de espécies patogênicas para homem, que idealmente reproduzem-se na mesma
faixa de temperatura (FRANCO; LANDGRAF, 2008).
A presença de bolores e leveduras em alimentos indica contaminação advinda do meio
ambiente ou resultante de manipulação em condições higiênico-sanitárias insatisfatórias.
Encontramos em 60% do material examinado bolores e leveduras com densidade média de 1,3 x
104 UFC/g, superando o limite máximo de 103 UFC/g em 100% dos casos analisados (figura 2). O
resultado observado pode resultar tanto do uso de matéria prima de baixa qualidade, quanto da
inadequação higiênico-sanitária presente em uma ou mais fases da cadeia produtiva. Altas
densidades de bolores encontradas em plantas medicinais devem ser consideradas um indicativo
em potencial para a contaminação por micotoxinas, que podem causar efeitos agudos e crônicos
em humanos e animais, afetando a integridade e funcionamento de diversos órgãos e sistemas
(NUNES, 2003). Entre os principais gêneros de fungos toxigênicos presentes em plantas
medicinais, destacam- se: Fusarium, Aspergillus, Penicillium (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2007).
As densidades observadas de bolores e leveduras nas amostras testadas são condizentes
com os resultados e observações realizados por Rocha, Medeiros e Silva (2010), que relataram a

baixa qualidade microbiológica de amostras de matéria prima provenientes da mesma feira livre.
Adicionalmente, os autores também descrevem marcantes inadequações de cunho higiênicosanitário capazes de afetar de forma negativa a qualidade microbiológica do material analisado.
S. aureus foi detectado em 20% das amostras analisadas, com densidade média observada
equivalente a 2 x 102 UFC/g. A sua detecção indica deficiências na higiene ocorridas ao longo de
uma ou mais fases da cadeia produtiva. O microrganismo é reconhecido como bioindicador de
baixa higiene, quando presente em alimentos, superfícies e utensílios de trabalho (FRANCO;
LANDGRAF, 2008). Embora a Organização Mundial da Saúde não estabeleça limites para a
presença em plantas medicinais e derivados, é importante ressaltar que S. aureus é apontado
dentre todas as espécies pertencentes ao Gênero Staphylococcus como a mais patogênica para
humanos. Desse modo, o microrganismo é mundialmente implicado em surtos de doenças de
natureza estafilocócica (FRANCO; LANDGRAF, 2008; SILVA et al., 2007).
Dado o seu alto potencial toxigênico, a presença de S. aureus em preparo tradicional deve
ser encarado como um risco à saúde dos usuários. Em temperatura ambiente é possível que o
microrganismo produza toxinas de natureza proteica (A, B, C 1 , C 2 , C 3 , D e E), algumas das quais
termorresistentes e quimiorresistentes. Capazes de gerar sintomatologia em humanos em
concentrações baixas, da ordem de 0,015 a 0,375 µg/Kg de peso corporal, possuem dentre outras
ação emética e diarreica, podendo causar náuseas, vômitos, câimbras abdominais, diarreia, dores
de cabeça, queda de pressão arterial e sudorese. Se consumida em grande quantidade o
indivíduo pode apresentar febre. Quando se trata de indivíduos debilitados, a intoxicação pode
resultar em óbito (FRANCO; LANDGRAF, 2008).
Detectou-se E. coli em 20% das amostras, com densidade média de 2 x 10 UFG/g
superando o limite legal adotado, equivalente a 10 UFG/g. A presença da espécie no material
testado é bioindicadora de contaminação fecal e levanta a possível presença de patógenos
veiculados pela rota fecal-oral, tais como certos vírus, bactérias, cistos de protozoários e ovos de
helmintos. Adicionalmente é necessário considerarmos que não se pode eliminar a probabilidade
da presença de cepas patogênicas de E. coli, EPEC, EIEC, EHEC, EAggEC e ETEC, esta última
produtora de enteroxina termoestável (FRANCO; LANDGRAF, 2008; ROCHA; MEDEIROS; SILVA,
2010; SILVA et al., 2007).
CONCLUSÃO
Perante os resultados obtidos, consideramos 100% das amostras analisadas inadequadas
ao consumo humano, representando risco à saúde do usuário. Os dados refletem as condições
higiênicas inadequadas durante uma ou mais fases da sua cadeia produtiva, incluindo as fases de
armazenamento e exposição ocorridas na feira livre de Currais Novos, RN.
A ausência de legislação nacional específica, voltada ao estabelecimento de parâmetros
de qualidade e segurança microbiológica para plantas medicinais e preparos tradicionais
comercializados em feiras livres, inviabiliza as atividades de fiscalização da qualidade do produto,
expondo a saúde dos consumidores a riscos de gravidade variável. É necessário que o vácuo legal
seja contornado, com a elaboração e aplicação urgentes da legislação necessária.

Recomendamos que sejam desenvolvidas atividades educativas junto aos comerciantes,
objetivando a implantação de rotinas de Boas Práticas na manipulação dos produtos e insumos
da medicina tradicional.
À Administração municipal, cabe efetuar melhorias na infraestrutura de apoio da feira
livre, viabilizando o seu bom funcionamento. Desse modo, em conjunto, espera-se que seja
alcançada uma melhor qualidade nos produtos da medicina tradicional, protegendo a saúde dos
usuários de insumos da medicina tradicional.
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RESUMO
O presente trabalho objetivou analisar a qualidade
fitossanitária das polpas de açaí vendidos em
supermercados na cidade de João Pessoa – PB. Para isto
foram realizadas análises microbiológicas para a
identificação da existência de Salmonella nas polpas. Foi
estabelecido um universo amostral, contendo 10
exemplares advindos de supermercados da referida
cidade. Tais amostras foram incubadas em laboratório
utilizando-se meios de cultura adequados ao
crescimento microbiológico, em conformidade com os
parâmetros estabelecidos pela American Public Health
Association – APHA (1992) e Brasil (1999) que definem a
leitura de Salmonella spp. Os resultados obtidos

evidenciaram que somente 20% do corpo amostral não
demonstrou a presença de Salmonella spp, enquanto
que 80% da amostras configuraram a presença da
bactéria infringindo assim aos critérios legais
previamente estabelecidos na Resolução RDC nº 12, de
2 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária e evidenciando assim a baixa qualidade
sanitária do alimento em estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Polpa de açaí, Salmonella spp., Qualidade sanitária.

SEARCH Salmonella sp. IN PULP ACAI COMMERCIALLY SUPERMARKET IN THE MUNICIPALITY OF JOÃO
PESSOA - PB

ABSTRACT
This study aimed to analyze the health status of acai
pulp sold in supermarkets in the city of João Pessoa - PB.
For this microbiological analysis to identify the presence
of Salmonella in the pulps were performed. A sampling
universe was established, containing 10 copies of
supermarkets coming to that city. These samples were
incubated in the laboratory using suitable to microbial
growth in accordance with the parameters established
by the American Public Health Association , APHA (1992)
and Brazil (1999) that defines the reading of Salmonella
culture media. The results showed that only 20 % of the

KEY-WORDS: Acai pulp, Salmonella sp., Sanitary quality

sample body has not demonstrated the presence of
Salmonella spp., while 80 % of the samples have shaped
the presence of bacteria breaking thus the legal criteria
previously established in Resolution RDC No. 12, dated
January 2, 2001 , National Agency for sanitary
Surveillance and thus evidencing the low sanitary quality
of food in the study.

PESQUISA DE Salmonella sp. EM POLPAS DE AÇAÍ COMERCIALIZADAS NOS SUPERMERCADOS
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA- PB
INTRODUÇÃO
Com as mudanças nas últimas décadas nos costumes e hábitos das populações o modo como se
alimentam mudou bruscamente. Antigamente predominava o consumo de alimentos naturais e
não industrializados. Em decorrência a indústria alimentícia tem buscado meio de proporcionar
aos consumidores meios práticos e rápidos de preparar seus alimentos.
As polpas de frutas industrializadas atendem a essa exigência do mercado. Com sabor e
aparência muito próxima dos sucos naturais, elas são bem aceitas e em decorrência disso seus
consumo é alto. Segundo a legislação brasileira do Ministério da Agricultura, polpa é o produto
não fermentado, não concentrado ou diluído, obtido pelo esmagamento de frutos polposos
(BRASIL, 2000).
O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma Arecaceae típicado Norte do Brasil, cujos frutos são
pequenos, arredondados e de coloração roxo-escuro em função da presença de pigmentos
naturais denominados de antocianinas (TATENO, 2001). A partir do seu fruto pode ser produzidos
sorvetes, sucos, cremes, iogurtes e licores. Seu suco é consumido principalmente por
desportistas visto que é considerada uma bebida energética.
O suco de polpa do açaí pode sofrer contaminação desde o processo de fabricação em que o
fruto é manipulado diversas vezes, o que propicia o contágio e crescimento de micro-organismos
associados ao fruto (ALEXANDRE, CUNHA e HUBINGER, 2004).
Apesar de o consumo de suco de polpa de fruto não ser tão perigoso no que diz respeito a
existência de micro-organismos patógenos. Há que se dizer que na literatura se encontra
problemas recentes com alimentos contaminados com Salmonella e outras bactérias
patogênicas. No ano 2000 segundo Nadvorny et. al, ocorreram no Rio Grande do Sul, 99 surtos de
doenças transmitidas por alimentos, sendo 74 destes provocados por Salmonella sp, o que
também acontece em outros estados brasileiros. O que demonstra a necessidade de evitar as
contaminações por essa bactéria. No Brasil a legislação, RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001
estabelece os padrões microbiológicos para alimentos, estabelece ausência de Salmonella em
25g.
O presente trabalhou objetivou avaliar a qualidade das polpas de açaí vendidas nos diversos
supermercados da cidade de João Pessoa- PB, através da pesquisa de Salmonella no alimento em
estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS.
Foram analisadas 10 amostras de polpas de açaí vendidas em supermercados em João Pessoa – PB,
durante o mês de agosto de 2013. As amostras foram acondicionadas em freezers no Laboratório de
Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba do câmpus João Pessoa.
Posteriormente, em um período máximo de 24 horas foram retiradas e degeladas a temperatura
ambiente para as análises laboratoriais.
A análise foi feita com 25 gramas da polpa de açaí, processado em um liquidificador com 225 mL de água
peptonada estéril (diluição 10–1). A partir dessa diluição, foram feitas as diluições seriadas até 10 –3 com o
mesmo diluente. Posteriormente foram inoculadas em placas de petri com ágar propício para o
crescimento da Salmonella a temperatura de 35°C por 24 horas. Os procedimentos adotados estão em
conformidade com a metodologia adotada pela APHA (American Public Health Association).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os resultados obtidos através das análises (Tabela 1) pudemos constatar que somente 20%
(vinte por cento) das amostras indicaram ausência da bactéria, acatando as exigências da
legislação que preconiza ser imperiosa a inexistência de Salmonella sp. em alimentos para que
estes estejam próprios ao consumo humano, enquanto que 80% (oitenta e sete por cento)
apresentaram contaminação por Salmonella sp. confrontando diretamente o disposto na
Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001).
Os resultados obtidos podem também ser demonstrados individualmente e em conformidade
com os níveis de diluição a que foram submetidos, demonstrando assim o perigo a que as
pessoas diariamente se expõem, segundo Tabela 1, onde apresenta apenas 2 (duas) amostras
com resultado negativo a presença de Salmonella spp. em todas as diluições.

Observou-se no momento da coleta das amostras, que estas são comercializadas nos
supermercados de João Pessoa em embalagens plásticas individuais que não protegem o
alimento contra a incidência direta de luz e ainda de outros fatores externos que possam intervir
diretamente na qualidade fitossanitária do alimento em questão, saliente-se que as polpas de
açaí vendidos separadamente são diretamente manipulados pelos consumidores sem qualquer
outro tipo de proteção e que podem disseminar agentes patógenos pelo contato direto e ainda
ocorre a quebra de resfriamento que possibilita o crescimento da bactéria em estudo.

Tabela 1 – Resultado individual das amostras de polpa de açaí
AMOSTRA

DILUIÇÃO 10-1

DILUIÇÃO 10-2

DILUIÇÃO 10-3

AMOSTRA 1

Presente

Presente

Presente

AMOSTRA 2

Presente

Presente

Presente

AMOSTRA 3

Presente

Presente

Presente

AMOSTRA 4

Presente

Presente

Presente

AMOSTRA 5

Presente

Presente

Ausente

AMOSTRA 6

Ausente

Ausente

Ausente

AMOSTRA 7

Ausente

Ausente

Ausente

AMOSTRA 8

Presente

Presente

Ausente

AMOSTRA 9

Presente

Presente

Presente

AMOSTRA 10

Presente

Presente

Ausente

Fonte – Laboratório de análises microbiológica de água do IFPB

Figura 1 – Resultados das análises feitas.
De acordo com a pesquisa de Cayres et. al, os resultados das análises de polpa de açaí vendidas
no Rio de Janeiro deram negativos para a presença de Salmonella, as 48 amostras analisadas não

demonstraram contaminação pela referida bactéria. Essa discrepância nos resultados das
diferentes localidades pode ser explicada pelos cuidados com o resfriamento da polpa de açaí e
as diferenças climáticas, como pelos cuidados na manipulação do fruto no seu processo
produtivo.
Torna-se imperativo a prática de medidas higiênicas e sanitárias que sejam capazes de evitar que
esses alimentos contaminados sejam expostos para o consumo da população.
CONCLUSÃO
Com resultados obtidos podemos perceber que apenas 2 (duas) amostras, o que corresponde a
20% (vinte por cento), se encontravam aptas ao consumo humano por inexistir a contaminação
com a bactéria Salmonella spp., e que 14 (quatorze), equivalente a 80% (oitenta por cento) das
amostras se encontravam contaminadas e mesmo assim estavam disponíveis à compra e
consumo de qualquer pessoa.
Durante a coleta das amostras foram notados, em alguns supermercados, más condições na
exposição dos produtos o que os torna susceptíveis á multiplicação dos micro-organismos
causando uma deficiência nos padrões higiênicos e aumentando o risco de doenças para
população.
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RESUMO
Estudo tem sido realizado na seleção de
microorganismos produtores de biossurfactantes para
as indústrias alimentícias e petroquímicas, com
vantagens em relação aos surfactantes sintéticos sobre
o uso em biorremediação. Os biossurfactantes
necessitam de uma produção cuidadosa e planejada,
com a utilização de substratos de baixo custo. Assim
cresce o estímulo no uso de substratos alternativos da
agroindústria como a farinha da casca de tucumã
(Astrocarium aculeatum Meyer) e utilização de fungos
amazônicos no tratamento de resíduos poluidores

ligados a qualidade ambiental. Nos testes em
fermentação submersa e semi-sólida, foram realizados
bioensaios individuais com os fungos Pycnoporus
sanguineus, FBL e FV-12 e em consórcios C1
(Pyc+FBL+FV-12), C2 (Pyc+FBL) e C3 (Pyc+FV-12). De
modo geral, nos bioensaios em fermentação submersa e
semi-sólida utilizando os fungos individuais e os
consórcios de fungos C1, C2 e C3 mostraram-se capazes
de produzir biossurfactantes em meio de cultura
suplementado com farinha da casca de tucumã.

PALAVRAS-CHAVE: Biossurfactantes, Biorremediação, Fungos Amazônicos.

MIDDLE OF CULTURA SUPLEMENTADO WITH FLOUR OF THE PEEL OF TUCUMÃ (Astrocaryum
aculeatum Meyer) FOR BIOSURFACTANTS PRODUCTION BY FUNGI AMAZON
ABSTRACT
Studies has been conducted in the selection of
biosurfactant producing microorganisms for food and
petrochemical industries , with advantages over the use
of synthetic surfactants in bioremediation . The
biosurfactants require careful production and planned
with the use of low cost substrates . So grows the
stimulus in the use of alternative substrates such as
agribusiness peel flour tucuma ( Astrocarium aculeatum
Meyer ) and use of Amazonian fungi in the treatment of
polluted waste linked to environmental quality . In tests

on semi-solid and submerged fermentation individual
bioassays were performed with fungi Pycnoporus
sanguineus , FBL and FV -12 and C1 consortia ( FBL Pyc +
+ VF -12 ) , C2 ( FBL + Pyc ) and C3 ( + Pyc VF -12). In
general , the bioassays in submerged fermentation and
semi - solid using individual molds and fungi consortia
C1 , C2 and C3 were capable of producing biosurfactants
in culture medium supplemented with peel flour
tucumã.

KEY-WORDS: Biossurfactantes, Biorremediação, Fungi Amazon.

MEIO DE CULTURA SUPLEMENTADO COM FARINHA DA CASCA DE TUCUMÃ ( Astrocaryum
aculeatum Meyer) PARA PRODUÇÃO DE BIOSSURFACTANTES POR FUNGOS AMAZÔNICOS
• INTRODUÇÃO
Pesquisas que buscam alternativas nos tratamentos aos impactos ambientais causados pelo ser
humano estão sendo realizadas como alternativas de reduzirem os problemas ambientais gerados. O
interesse industrial por tecnologias alternativas aos processos químicos convencionais vem aumentando
gradativamente em diversas áreas, com vistas à obtenção de alternativas limpas para o desenvolvimento
de produtos e processos (CORTEZ & ROBERTO, 2008). A grande variedade e quantidade de resíduos
orgânicos são geradas anualmente pela atividade agroindustrial humana.
Os resíduos agroindustriais surgem como substratos de baixo custo bastante promissores
(MUKHERJEE et al., 2006). Desde 1986, existe uma série de pesquisas sendo desenvolvidas no país a fim
de agregar valor aos produtos e subprodutos da agricultura, principalmente pelo aumento da geração de
resíduos agroindustriais. A utilização de resíduos da agroindústria brasileira, além de fornecer diferentes
alternativas de substratos para a fermentação, também ajuda nos problemas de poluição (PANDEY et al.,
1999). Segundo Abarca (1999), o setor agroindustrial não é reconhecido pela sociedade como um setor
que afeta o meio ambiente. Assim surge a espécie pertencente à família da Arecaceae (Palmeiras),
conhecida popularmente pelo nome de “tucumanzeiro” (CAVALCANTE, 1991). Os frutos servem para a
alimentação humana e animais domésticos (CLEMENT et al., 2005), dos quais o mesocarpo (polpa) é
considerado uma fonte alimentícia altamente calórica (MORAIS e DIAS, 2001), devido ao elevado
conteúdo de lipídios, apresenta ainda quantidade expressiva do precursor da vitamina A (YUYAMA, 2008;
YUYAMA, 2005; CHAVES e PECHNIK, 1947), teores satisfatórios de fibra (SILVA et al., 1998) e vitamina E
(LUBRANO et. al, 1994; BROCHIER, 2000). O óleo considerado comestível, de cor amarela extraído do
mesocarpo (CAVALCANTE, 1991) possui características organolépticas e nutritivas de alto valor para a
indústria de alimentos e cosmética (ELOY, 2001). É uma árvore típica da região amazônica e seu fruto é
bastante consumido.
O interesse em se utilizar biossurfactantes é crescente, devido às vantagens que estes compostos
apresentam em relação aos seus similares quimicamente sintetizados, e também pelo fato de sua
aceitabilidade para aplicação em várias indústrias, tais como a indústria farmacêutica, de cosméticos, de
petróleo e indústrias alimentícias (GIRO et al., 2008). As aplicações mais promissoras são as de limpeza de
óleo em tanques de navios e biorremediação em derramamento de óleos e petróleo (SULLIVAN, 1998). De
acordo com Gruber et al. (1993), o pré-requisito para a produção de biossurfactantes é a obtenção de
produtos com grande atividade, produzidos a partir de substratos baratos através de processos
economicamente viáveis e com alto rendimento.
Atualmente, muitos estudos têm sido realizados na seleção de microorganismos produtores de
biossurfactantes para as indústrias alimentícias e petroquímicas, em especial, na recuperação de óleos, de
hidrocarbonetos derivados do petróleo, com vantagens em relação aos surfactantes sintéticos sobre o uso
em Biorremediação, na extração, na emulsificação de óleos e no transporte do óleo bruto (KIM et al.,
2000). Com isso, cresce o estímulo aos estudos de aplicação de microrganismos no tratamento de
resíduos poluidores de forma que não altere a qualidade de vida da população, que está intrinsecamente
ligada à qualidade ambiental (TAMBOURGI et al., 2008). A maioria dos surfactantes disponíveis é derivada
do petróleo. Entretanto, a nova legislação de proteção ao meio ambiente bem como a proteção ambiental
tem levado os consumidores a buscar os surfactantes naturais como alternativa aos produtos existentes
(RUFINO et al., 2007). Desta forma, os biossurfactantes podem ser utilizados para aumentar a interação
água/óleo, acelerar a degradação de vários óleos por microorganismos, aumentar a capacidade de

emulsificação e dispersão de hidrocarbonetos em água, além de serem empregados na limpeza de
reservatórios de óleos e na recuperação melhorada de petróleo (RYCHESCK et al., 2004). Estudos estão
sendo direcionados para o desenvolvimento de tecnologias buscando melhorar as linhagens e processos
de produção, devido à vasta aplicabilidade dos biossurfactantes (NITSCHIKE e PASTORE, 2002).
Nesse contexto a região do baixo amazonas em uma biodiversidade fúngica em sua magnitude
ainda inexplorada apresenta possibilidades de aplicação nos mais diversos setores industriais, inclusive na
produção de biossurfactantes utilizando substrato como a farinha da casca de tucumã (Astrocarium
aculeatum Meyer).

• METERIAIS E MÉTODOS
• OBTENÇÃO DO FUNGO: Foram utilizados os fungos Pycnoporus sanguineus, FBL e FV-12 da classe
dos Basidiomicetos armazenados na coleção de do laboratório de Biologia do Centro de Estudos
Superiores de Parintins – CESP, sendo cultivados durante 5 dias em placa de Petri ou até total
preenchimento da placa contendo meio BDA (Batata, Dextrose e Agar) para serem utilizados nos testes
como mostra a figura 01 (a), (b) e (c).

(a)

(b)

(c)

Figura 01: (a) Pycnoporus sanguineus, (b) FBL, (c) FV-12.
• MEIO DE CULTURA E INOCULO: Foram utilizados como substratos de crescimento fúngico matéria
prima regional da farinha da casca de tucumã, sendo os frutos adquiridos na feira do Município de
Parintins, onde foram lavadas, retiradas suas cascas e posteriormente secados em estufa, realizado o
processo de secagem, as cascas secas foram trituras em moinho de faca para obtenção da farinha e
utilizada para o crescimento fúngico nas Fermentações. Como controle utilizou-se água para fermentação
submersa e meio BDA (Batata, Dextrose e Agar) para fermentação semi-sólida.
• TESTES EM FERMENTAÇÃO SUBMERSA - FS: O meio de cultivo foi constituído por 40g de resíduos
sólidos da farinha de tucumã (FT) em 1.000 ml de água destilada, posteriormente esterilizado em
autoclave a 1 atm por 20 minutos. Erlenmeyer de 125 ml receberam 50 ml de meio de cultivo e 01
amostra dos microorganismos em estudo, onde foram incubados à 30º C em condição estacionária
durante 30 e 60 dias. Após os períodos determinados de fermentação, as amostras foram filtradas e uma
alíquota do caldo obtido foi utilizada para verificação de produção de biossurfactante, todos os testes
foram realizados em triplicata.

• TESTES EM FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA- FSS: O meio foi constituído por 40g do resíduo sólido
da farinha da casca de tucumã (FT) em 1.000 ml de água destilada e 30g de Agar e autoclavados em
autoclave a 1 atm durante 20 minutos. Os testes foram realizados em placas de Petri contendo 15 ml de
meio alternativo e 01 amostra fúngica. As placas de Petri foram previamente esterilizadas a 121º C por 20
minutos em autoclave. O cultivo foi conduzido em condições estáticas por 30 e 60 dias. Após os períodos
determinados, as amostras foram filtradas com água destilada, centrifugadas em tubos Falcon a 4.000
rpm por 10 minutos e uma alíquota do caldo obtido foi utilizada para verificação de produção de
biossurfactante, todos os testes foram realizados em triplicata.
• TRATAMENTO COM CONSÓRCIO DE FUNGOS: Tratamento consistiu em realizar crescimento dos
fungos concomitantemente obedecendo aos seguintes esquemas: Na Fermentação submersa e semisólida a inoculação do segundo fungo ocorria após 72 horas da inoculação inicial. Após o período de
encubação de 30 dias e 60 dias foram retiradas alíquotas para determinação da produção de
biossurfactantes.
• COTROLE BIÓTICO E ABIÓTICO: Foram inoculados os microorganismos sem o substrato contendo
a farinha da casca de tucumã, na qual em fermentação submersa utilizou-se água e na fermentação semisólida o constituinte Agar, dessa forma pode-se verificar a influência do resíduo da farinha da casca de
tucumã nos tratamentos para produção de biossurfactantes.

• DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOSURFACTANTES: As atividades de emulsificação foram

determinadas conforme os passos mostrados na figura 02, através de agitação vigorosa em agitador
magnético contendo 3,5 ml de caldo de cultura previamente filtrado em lã de vidro e 2,0 ml de
hidrocarboneto de tolueno. Após uma hora, a densidade óptica da emulsão óleo em água foi medida em
espectrofotômetro a 610 nm e relatada como atividade de emulsificação (absorbância). Após 24 horas, as
emulsões água em óleo foram expressas em centímetros relativos à altura do halo e compactação máxima
das bolhas formadas e relatada como índice de emulsificação (CARVALHO et. al., 1997).
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Figura 02: Etapas de Produção de biossurfactantes.

• RESULTADO E DISCUSSÃO
O teste em Fermentação Submersa (FS) apresentou resultados satisfatórios nos períodos de 30 e
60 dias para os fungos individuais e também para os consórcios, no que diz respeito à formação do halo e
absorbância, destacando os resultados obtidos com os fungos Pycnoporus sanguineus e FV-12 em cultivo,
uma vez que de acordo com Couto & Sanromán (2006) a técnica de fermentação submersa possui relativa
facilidade de cultivo em grande escala, já que garante a homogeneidade do meio e facilidade no controle
dos parâmetros do processo.
A Fermentação Submersa (FS) em meio suplementado com farinha da casca de tucumã com os
fungos individuais no período de 30 dias de incubação o maior índice de emulsificação que é o
crescimento do halo formado, ocorreu para o fungo FV12, seguindo do fungo P. sanguineus e FBL. Para o
período de 60 dias o maior halo formado se repetiu para o fungo FV12, posteriormente o fungo FBL,
seguindo do P. sanguineus. O controle foi realizado em água o P. sanguineus apresentou o melhor
resultado no crescimento do halo, seguido do fungo FBL e FV-12.
Para os testes em Fermentação Semi-Sólida (FSS) em 30 dias o maior crescimento do halo foi
obtido com o fungo P. sanguineus e FV-12 com respectivamente, seguindo do fungo FBL. Para o período
de 60 dias o melhor resultado foi confirmado também com o fungo P. sanguineus, seguido do fungo FV-12
e o FBL. Com os resultados obtidos percebemos que nos testes individuais o melhor resultado na
fermentação semi-sólida foi com os fungos P. sanguineus e FV-12.
Com os resultados obtidos nos testes individuais as cepas dos fungos em fermentação submersa
para os períodos de 30 e 60 dias o fungo que melhor se destacou foi o FV-12 foi e na fermentação semisólida para 30 e 60 dias com o fungo P. sanguíneos.
A comparação e destaques dos resultados obtidos no Índice de emulsificação são analisados
conforme mostra a figura 03.

Figura 03: Índice de emulsificação (cm) da produção de biossurfactantes por de fungos
individuais Pycnoporus sanguineus, FBL e FV-12.

A absorbância realizada em espectrofotômetro permitiu avaliar o melhor índice de emulsificação.
Em fermentação submersa nos períodos de 30 e 60 dias ocorreu para o fungo FV-12. No controle o fungo
FV-12 demonstrou melhor resultado com 0.86 abs. Na fermentação semi-sólida o fungo P. sanguineus
teve o melhor destaque com 0, 53 abs. e FV-12 com 0,44 abs. Para o período de 60 dias o fungo P.
sanguineus obteve 0,17 abs., seguido do fungo FV-12 com 0.17 abs. A atividade de emulsificação confirma
os resultados apresentado no índice de emulsificação, onde os fungos FV-12 e P.sanguineus obtiveram os
melhores resultados.

Figura 04: Atividade de Emulsificação Abs. (U.A.E: Unidade de Atividade de Emulsificação)
expressa em espectrofotômetro a 610 nm.
Para os testes realizados em Fermentação Submersa (FS) utilizando as cepas entre consórcios de
fungos, a maior atividade de emulsificação, no período de 30 dias ocorreu no consorcio C1
(Pyc+FBL+FV12) e no período de 60 dias no consorcio C3 (Pyc+FV12). Os consórcios com resultados
significativos nos testes em 30 dias ocorreram para as linhagens do consorcio C1 (Pyc+FBL+FV12) com
3,52 cm de halo e 1,07 de abs., seguido do consorcio C3 (Pyc+FV-12) apresentando 3,38 cm de halo e 0,88
de abs. No período de 60 dias os melhores resultados foram para os consórcios C3 (Pyc+FV-12) com 3,75
cm de halo formado e 1,19 de absorbância, sendo o maior índice, seguindo respectivamente do C2
(Pyc+FBL) com 3,73 cm de halo e 1,07 de abs. e o consorcio C1 (Pyc+FBL+FV1) (3,46 cm) de halo formado e
1,08 de abs. Na comparação com o controle, os testes com os consórcios C2 e C3 foram os que mais
apresentaram resultados significativos.
A fermentação semi-sólida se obteve um resultado inferior quando comparado à fermentação
submersa, no entanto todos os fungos foram capazes de produzir biossurfactantes. O índice e atividade de
emulsificação no período de 30 dias os que mais se destacaram foram, respectivamente, o consórcio C1
(Pyc+FBL+FV-12) com halo de 2,97 cm e 0,48 de abs., seguindo do C2 (Pyc+FBL) com 2,84 cm de halo e
0,50 de abs. e o C3 (Pyc+FV-12) com 2,80 cm de halo e 0,55 de abs. No período de 60 dias o consórcio C2
(Pyc+FBL) e C3 (Pyc+FV-12) apresentaram os melhores índices de emulsificação, ambos com 2,80 de halo
formado e abs. de 0.15 e 0.16, respectivamente, seguindo do C1 (Pyc+FBL+FV-12) com 2,76 de halo e 0,15

de abs. O controle foi realizado em meio de cultivo BDA onde todos os consórcios estiveram equivalentes
com os resultados obtidos.
A comparação dos resultados obtidos no índice e atividade de emulsificação com os consórcios é
obtida na analise das figuras 05 e 06.

Figura 05: Índice de Emulsificação (cm) na produção de biossurfactantes por consórcios
de fungos C1 (Pyc+FBL+FV-12), C2 (Pyc+FBL), C3 (Pyc+FV-12).

Figura 06: Atividade de Emulsificação Abs. (U.A.E: Unidade de Atividade de Emulsificação)
em espectrofotômetro a 610 nm na produção de biossurfactantes por consórcios.

Tratamentos biológicos utilizando consórcios de microorganismos vêm sendo apresentado como
uma poderosa alternativa biotecnológica, sendo viável no processo de biorremediação (KUNZ et. al.;
2002), servindo como alternativa para produção de biossurfactantes. As amostras fungicas submetidas ao
consórcio em fermentação submersa estacionária incubada durante 60 dias com o consórcio C3 foram os
que apresentaram os melhores resultados no que tange a produção de biossurfactantes conforme mostra
o índice e atividade de emulsificação.
Todos os fungos amazônicos testados apresentaram potencial para produção de biossurfactantes
nos períodos de 30 e 60 dias, sendo que os testes em fermentação submersa entre os “consórcios” foram
o que mais se destacaram na formação no índice de emulsificação com a formação do halo e atividade de
emulsificação medida com a absorbância.
Nos testes utilizando a farinha da casca de tucumã como substrato foram satisfatórios, uma vez
que o meio de cultura surge como alternativa de cultivo se considera que a função biológica do
biossurfactante é proporcionar a assimilação do óleo vegetal disperso no meio, pois segundo Bognolo et
al. (1999), os biossurfactantes apresentam como característica a detergência, que permite quebrar as
moléculas dos óleos, tornando-os assimiláveis pelos microrganismos e assim influenciando na produção
de biomassa e consequentemente numa expressiva produção de biomoléculas, havendo a liberação
extracelular do mesmo.

• CONCLUSÃO
De uma maneira geral, as linhagens fúngicas utilizadas neste trabalho foram capazes de produzir
biossurfactantes em meio de cultura suplementado com farinha da casca de tucumã (Astrocarium
aculeatum Meyer). O meio influenciou o processo de produção de biossurfactantes, visto que apresenta
requisitos nutricionais para o crescimento fúngico, surgindo como alternativa em substrato para cultivo de
fungos na produção de biossurfactantes.
Conforme os dados obtidos na fermentação submersa e semi-sólida as linhagens fungicas FV-12 e
Pycnoporus sanguineus promoveram os melhores índices e atividades de emulsificação nos períodos de
30 e 60 dias na produção de biossurfactantes.
A utilização de consórcio de microorganismos fúngicos apresenta-se como uma poderosa
alternativa biotecnológica, demonstra-se técnica e economicamente viável no processo de produção de
biossurfactantes em meio de cultura suplementado com farinha da casca de tucumã, destacando o

fungo Pycnoporus sanguineus e o fungo FV-12 na produção de biossurfactantes quanto à
formação do halo e absorbância durantes os períodos de 30 e 60 dias.

Todos os fungos amazônicos testados apresentaram potencial para produção de biossurfactantes
nos períodos de 30 e 60 dias, sendo que os testes em fermentação submersa entre os “consórcios” foram
o que mais se destacaram na formação halo e absorbância.
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RESUMO
Os contaminantes biológicos tornam-se um agravante
para saúde pública no Brasil, eles estão presentes na
água e/ou nos alimentos, causando inúmeras doenças
a população. As indústrias farmacêuticas têm
produzido novos antibióticos em alta escala, porém
nas últimas décadas a resistência de micro-organismos
para essas drogas aumentou consideravelmente. Com
isso o presente estudo teve como objetivo medir o
halo de inibição dos antibióticos comerciais (Penicilina
e Vancomicina) sobre o crescimento das bactérias
Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella
choleraesuis. A atividade antimicrobiana da penicilina
(10 µg) em cepas testes de E. coli e da vancomicina (30
μg) sobre S. aureus e S. Choleraesuis foi realizada pelo

método de difusão de discos. As cepas de Escherichia
coli testadas à Penicilina mostraram-se resistentes, não
apresentando halo de inibição. Enquanto que a S.
Choleraesuis apresentou um halo de inibição de 13
mm, sendo classificado como intermediário. O
contrário foi observado para a cepa de S. Aureus que
apresentou sensibilidade à vancomicina com halo de
inibição de 16 mm. Dessa forma, conclui-se que a
penicilina não apresenta-se tão eficiente frente as
bactérias
Gram-negativas,
enquanto
que
a
vancomicina demonstrou um excelente potencial de
inibição sobre o micro-organismo Gram-positivo
testado.

PALAVRAS-CHAVE: contaminantes biológicos, halo de inibição, orégano.

SUSCEPTIBILITY OF ANTIBIOTICS THE PATHOGENIC BACTERIA COMMERCIAL
ABSTRACT
Biological contaminants become aggravating to public
health in Brazil , they are present in the water and / or
food , causing numerous diseases the population . The
pharmaceutical companies have produced new
antibiotics for high scale , but in recent decades the
resistance of microorganisms to these drugs has
increased considerably . Thus the present study aimed
to measure the inhibition zone of commercial
antibiotics ( penicillin and vancomycin ) on the growth
of the bacteria Escherichia coli , Staphylococcus aureus
and Salmonella choleraesuis . The antimicrobial
activity of penicillin ( 10 mg) in strains of E. coli tests

and vancomycin ( 30 mg ) of S. aureus and S.
Choleraesuis was performed by disc diffusion method .
Strains of Escherichia coli Penicillin tested were
resistant , showing no inhibition zone . While S.
Choleraesuis showed a halo of inhibition of 13 mm and
is classified as intermediate . The opposite was
observed for the strain of S. aureus that showed
sensitivity to vancomycin with inhibition zone of 16
mm . Thus , it is concluded that penicillin has not
become as efficient against Gram-negative bacteria ,
while vancomycin showed excellent potential for the
inhibition of Gram- positive micro- organism tested .

KEY WORDS: biological contaminants, inhibition halo, oregano.

SUSCEPTIBILDIADE DE BACTÉRIAS PATOGENICAS A ANTIBIÓTICOS COMERCIAIS
INTRODUÇÃO
Os contaminantes biológicos tornam-se um agravante para saúde pública no Brasil, eles
estão presentes na água e/ou nos alimentos, causando inúmeras doenças a população. A
transmissão pode ocorrer de forma direta (com a ingestão de água ou alimentos) ou indireta (no
preparo de alimentos, na higiene pessoal ou na agricultura). São inúmeros os micro-organismos
(m.o) presentes nos alimentos e na água contaminadas responsáveis por diversas doenças, dentre
eles destacam-se as bactérias Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis
(SOUSA, 2006).
A Escherichia coli é uma bactéria Gram-negativa e pertence ao grupo dos Coliformes, os
quais são membros da microbiota intestinal normal do homem e de amimais, além de serem
causadores de diarreias. A contaminação por E. coli em um alimento se dá pela avaliação de dois
aspectos. Um deles é que este possui uma enterobactéria, uma vez detectada no alimento, indica
que este possui uma contaminação microbiana de origem fecal, por tanto, está em condições
higiênico-sanitárias inadequadas, e o outro, é que cepas de E. coli são consideravelmente
patogênicas para o homem (FRANCO, 2002).
O gênero Staphylococcus, é geralmente formado por bactérias Gram-positivas e de forma
esférica. São bactérias capsuladas, não esporuladas, anaeróbios facultativos e imóveis (ARAUJO,
2013). São geralmente encontrados na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis, no entanto,
podem provocar doenças (SANTOS, 2007). O tipo Staphylococcus aureus está entre os principais
patógenos encontrados, sendo ainda considerado um dos mais resistentes aos antibióticos
comerciais disponíveis (FARIA et al., 2012).
A Salmonella é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, sendo componente
da subclasse γ das Proteobactérias. Baseado em sua morfologia e sua composição bioquímica, este
gênero pertence a um grupo homogêneo de bacilos de reação Gram-negativa, anaeróbios
facultativos, não formadores de esporos, normalmente móveis e com flagelos perítricos
(ARAUJO, 2013).
As indústrias farmacêuticas têm produzido novos antibióticos em alta escala, porém nas
últimas três décadas a resistência de m.o para essas drogas aumentou consideravelmente. Em
geral, as bactérias possuem habilidade genética para transmitir e adquirir resistência para essas
drogas, que são utilizadas como agentes terapêuticos. O problema da resistência microbiana e a
perspectiva para o uso de drogas antimicrobianas no futuro é ainda indecisa. Portanto, ações
devem ser tomadas para reduzir o uso indiscriminado de antibióticos, e pesquisas realizadas para a
melhor compreensão do mecanismo genético de resistência.
Deste modo o presente estudo teve como objetivo medir o halo d

e inibição dos antibióticos comerciais (Penicilina e Vancomicina) sobre o crescimento das
bactérias Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Salmonella
choleraesuis (ATCC 12011).
MATERIAL E MÉTODOS
A atividade antimicrobiana dos antibióticos comerciais foi avaliada utilizando-se o método
de difusão de discos (BAUER et al, 1966). As cepas teste de Escherichia coli (ATCC 25922),
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Salmonella choleraesuis (ATCC 12011) foram ativadas em
caldo Brain Heart Infusion (BHI) e após 24 horas de incubação foi realizado a padronização do
inóculo com a escala 0,5 de Mac Farland (10-8 micro-organismos/ mL).
A avaliação da susceptibilidade das cepas testes de E. coli e S. choleraesuis ao antibiótico
comercial Penicilina (10 µg) e do S. aureus à Vancomicina (30 μg), foi realizada pelo método de
difusão de discos conforme descrito abaixo.
Com auxílio de um swab, o inóculo (0,1mL) de cada bactéria teste, foi semeado sobre a
superfície das placas de ágar Mueller-Hinton. Em seguida, sobre este, foram aderidos pequenos
discos de papel filtro impregnados com 10 µL do antibiótico, com o auxílio de uma pinça
previamente flambada. Os discos foram pressionados levemente contra a superfície do meio. As
placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas e posteriormente foi realizado a leitura do halo de
inibição com uma régua milimetrada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta dados referentes à ação antibacteriana dos antibióticos penicilina e
vancomicina avaliadas pelo método de difusão de discos.
TABELA 1 - Halos de inibição dos antibióticos (Penicilina e Vancomicina) frente à Escherichia coli
(ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Salmonella choleraesuis (ATCC 12011).

Antimicrobianos

E. coli

Halos de inibição (mm)
S. Aureus
S. choleraesuis

Penicilina (10 μg)

0

-

13

Vancomicina (30 μg)

-

16

-

Nota: Análises realizadas em duplicata.
Fonte – Pavilhão tecnológico –UFMA-Campus São Luís

Pode-se observar que as cepas de Escherichia coli testadas à penicilina mostraram-se
resistentes, apresentando halo de inibição de 0 mm (Figura 1).

FIGURA 1 – Halo de inibição da Penicilina sobre E. coli (ATCC 25922)
Fonte – Pavilhão tecnológico –UFMA-Campus São Luís

Serra e Dias (2009) também observaram resistência de cepas de Escherichia coli à
antibióticos comerciais, como a cefalotina (30 µg) e gentamicina (30 µ).
Os halos de inibição dos antibióticos comerciais sobre o S. aureus (Figura 2), apresentaram
resultados mais expressivos, apresentando halos de inibição de 16 mm.

FIGURA 2 - Halo de inibição da Vancomicina sobre S. Aureus (ATCC 25923)
Fonte – Pavilhão tecnológico –UFMA-Campus São Luís

Atualmente, S. aureus resistente à vancomicina é o maior patógeno nosocomial em
infecções hospitalares e é responsável por inativar a ação de vários antibióticos, tornando
multirresistência, um grande problema de saúde (SILVA et al., 2007).
A penicilina, por sua vez, apresentou relativo efeito inibitório sobre a Salmonella
choleraesuis conforme evidencia figura 3, apresentando halo de inibição de 13 mm.

FIGURA 3 - Halo de inibição da penicilina sobre Salmonella choleraesuis (ATCC12011)

Fonte – Pavilhão tecnológico –UFMA-Campus São Luís

Segundo Depizzol (2006) a maioria das bactérias Gram-negativas são resistente à penicilina
G por ser impermeável à droga, ou por apresentar alteração em proteínas de ligação à penicilina.
No caso das sulfonamidas, os micro-organismos podem também apresentar uma menor
permeabilidade à droga.
TABELA 2 - Zona de inibição em mm dos antibióticos
Resistente

Classificação
Intermediário

Sensível

Penicilina

<11

12 - 21

>22

Vancomicina

<9

10 - 11

>12

Antibacteriano

* Adaptado do NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards)
Fonte- Depizzol (2006)

Mediante dados expostos na tabela 1 e 2, a E. coli pode ser classificada como resistente por
não apresentar halo de inibição, a Samonella apresentou halos de inibição de 13 mm sendo
classificada como intermediário e o S. aureus como sensível por apresentar halo de inibição de
16mm, suas classificações como m.o Gram- negativos e Gram- positivos podem ser levados em
consideração para justificar tal resultado.

Em geral, as bactérias Gram-negativas (como é o caso da E. coli e da S. choleraesuis) têm a
habilidade genética de adquirir e de transmitir resistência às drogas utilizadas como agentes
terapêuticos diferente dos m.o Gram-positivos, como observado no resultado do S. aureus.
Medidas para enfrentar o problema são necessárias, entre elas, o controle no uso de
antibióticos, o desenvolvimento de pesquisas para uma melhor compreensão dos mecanismos
genéticos de resistência microbiana e estudos acerca de novas substâncias antimicrobianas,
sintéticas, semissintéticas ou naturais para reverter tal problemática (VICTORIA, 2010).
É importante destacar as desvantagens dos antibióticos comerciais, pelo fato de serem
utilizados de forma indiscriminada, fazendo com que os micro-organismos acabem sintetizando
seus componentes e criando resistência ao mesmo.
CONCLUSÃO
Conclui-se que a penicilina não apresenta-se tão eficiente frente as bactérias Gramnegativas, enquanto que a vancomicina demonstrou um excelente potencial de inibição frente o
micro-organismo Gram-positivo testado.
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RESUMO

Tanase é uma enzima que catalisa a hidrólise de taninos
hidrolisáveis e pode ser utilizada em diversas áreas
industriais, como alimentícia e farmacêutica. A
otimização da produção de tanase é muito importante
no que diz respeito às suas aplicações. Neste sentido, o
presente trabalho teve como objetivo investigar
variáveis que afetam de forma significativa a produção
de tanase por meio do planejamento experimental
Plackett-Burman. Após produção enzimática, verificouse que a temperatura de incubação e concentração de

ácido tânico afetaram significativamente a atividade
enzimática, ambos com efeitos positivos. Durante a
fermentação houve uma variação de atividade
enzimática entre 52,254 e 151,143 U/mL. O
planejamento possibilitou estudar simultaneamente
várias variáveis com economia de tempo, eficácia e
produziu informações sobre cada componente.

PALAVRAS-CHAVE: Aspergillus carbonarius, fermentação submersa, Plackett-Burman Design, tanino acil
hidrolase.

APPLICATION OF PLACKETT-BURMAN DESIGN FOR SELECTION OF SIGNIFICANT VARIABLE IN
TANNASE PRODUCTION BY Aspergillus carbonarius UNDER SUBMERGED FERMENTATION
ABSTRACT
Tanase is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of hydrolysable tannins and can be used in various industrial fields
such as food and pharmaceutical industries. The Optimization of tannase production is very important with regard to
their applications. In this sense, the present study aimed to investigate variables that significantly affect the
production of tannase through Plackett-Burman experimental design. After enzyme production, it was found that
the temperature of incubation and concentration of tannic acid significantly affect enzymatic activity, both with
positive effects. During fermentation there was a variation in enzyme activity between 52.254 and 151.143 U/mL.
The planning enabled simultaneously consider several variables with time, efficiency and economy produced
information about each component.
KEY-WORDS: Aspergillus carbonarius, Plackett-Burman Design, submersed fermentation, tannin acyl hydrolase.

APLICAÇÃO DE PLACKETT-BURMAN DESIGN PARA SELECIONAR VARIÁVEIS SIGNIFICATIVAS NA
PRODUÇÃO DE TANASE POR Aspergillus carbonarius EM FERMENTAÇÃO SUBMERSA
INTRODUÇÃO
Tanino acil hidrolase (E.C. 3.1.1.20), conhecida como tanase, é uma enzima extracelular,
induzível, produzida na presença de ácido tânico por bactérias, fungos e leveduras (AGUILAR et
al., 1999). Essa enzima hidrolisa os ésteres e ligações laterais de taninos hidrolisáveis (BANERJEE
et al., 2001). O ácido tânico é um típico tanino hidrolisável, que pode ser hidrolisado pela tanase
em ácido gálico e glicose (HELBIG, 2000). Essa enzima é amplamente utilizada na indústria de
alimentos, sucos, cervejarias, farmacêutica e química. Ela é principalmente aplicada para
produção de ácido gálico, chás instantâneos, na estabilização da cor do vinho, refrigerantes a
base de café, processo de tratamento de couro, remoção de adstringência em produtos vegetais
e para tratamento de efluentes na indústria de couros (LEKHA; LONSANE, 1997).
Existem vários fatores que afetam a produção enzimática, por isso, faz-se necessário um
planejamento experimental para verificar as condições ótimas, pois as mesmas podem variar
entre diferentes micro-organismos, bem como as diferentes enzimas (BRAVO et al., 2000). O
planejamento experimental do tipo Plackett-Burman é muito útil e frequentemente utilizado nas
indústrias, pois é possível observar os principais efeitos, com a mesma precisão (ANTONY, 2008).
A seleção dos fatores mais importantes e que são significativos na produção de um determinado
produto é sempre confrontados com grande número de processos, ou variáveis de um projeto
fatorial. Sendo assim, é importante ter a vantagem de minimizar o que afeta a qualidade do
produto final, para o desempenho experimental de grande número de variáveis onde o PlackettBurman torna-se apropriado para identificar os fatores mais significativos (EL-REFAI; FANG,
2010).
O planejamento experimental do tipo Plackett-Burman (PLACKETT; BURMAN, 1946) é
muito útil na seleção dos fatores mais importantes e que são significativos na produção de um
determinado produto (KIRAN et al., 2010). Este modelo é adequado para situações exploratórias
e pesquisas economicamente enxutas (redução de perdas e desperdício), pois com n
experimentos permite-se investigar n-1 fatores. Ademais, o modelo pode utilizar fatores
fantasmas, os quais fazem o papel de variáveis inertes e servem para fazer a estimativa do erro
experimental associado aos contrastes (BARROS NETO et al., 2003).
Visando a obtenção de condições ótimas para a máxima excreção da tanase, o
desenvolvimento de alguns ensaios é obrigatório. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho
foi Identificar fatores que influenciam a produção de tanase através de planejamento
experimental do tipo Plackett-Burman.
METODOLOGIA
Micro-organismos e manutenção
O fungo Aspergillus carbonarius foi previamente isolado do jamelão (Syzygium cumini (L.)
Skeels) e encontra-se preservado em frascos de penicilina contendo água destilada esterilizada
sob refrigeração.

Preparo do inóculo
Para ativá-lo foi feito o repique em meio BDA, pH 6,8 e incubados em B.O.D a 28 °C
durante 11 dias, sem agitação. Após este período, discos com micélio foram utilizados para a
fermentação.
Produção enzimática sob Fermentação Submersa
A produção enzimática ocorreu em frascos erlenmeyers de 125 mL contendo 50 mL de
meio de fermentação baseado no caldo Czapeck-Dox (g/L): NaNO 3 (3); KCl (0,5); MgSO 4 .7∙H 2 0
(0,5); FeSO 4 .7∙H 2 O (0,01); K 2 HPO 4 ∙3∙H 2 0 (1,301). Para verificar fatores, ou variáveis
independentes, que influenciam a produção enzimática, na fermentação submersa, foram
estudadas as variáveis: pH inicial, temperatura, concentração de ácido tânico, tempo de
fermentação e extrato de levedura. A variável resposta foi a produção de tanase extracelular.
Todas as variáveis seguiram o planejamento experimental. Foi proposto um Planejamento
Plackett-Burman composto por 12 ensaios para selecionar as variáveis no que diz respeito aos
seus efeitos principais e não os efeitos de interação. Os níveis foram codificados como -1 e +1
(Tabela 1). Os valores reais são dados na tabela 2. Todos os experimentos foram realizados
aleatoriamente. A resposta avaliada foi a atividade enzimática e os resultados obtidos foram
tratados no software Statistica 7.0 (StatSoft Inc, USA). Após a formulação dos meios estes foram
autoclavados a 121 °C por 15 min. Após o arrefecimento dos frascos à temperatura ambiente, o
ácido tânico foi adicionado após ser esterilizado em membrana de 0,2 µm, o conteúdo inoculado
com 2 discos de micélio com 1,3 cm de diâmetro e então incubados a 28 °C. O pH inicial do meio
foi ajustado com NaOH ou H 3 PO 4 a 1 M.
Tabela 1 - Fatores e seus valores reais e codificados
Fatores
pH inicial
Temperatura de incubação (°C)
Ácido tânico (%, p/v)
Tempo de fermentação (h)
Extrato de levedura (%, p/v)

Menor nível (-1)
4
28
1
48
0,1

Maior nível (+1)
6
32
5
96
0,6

Tabela 2 – Valores reais das variáveis utilizadas no planejamento estatístico de Plackett-Burman.
ENSAIO

pH inicial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6
6
4
6
6
6
4
4
4
6
4
4

Temperatura de
incubação (°C)
28
32
32
28
32
32
32
28
28
28
32
28

Ácido tânico
(%, p/v)
5
1
5
5
1
5
5
5
1
1
1
1

Tempo de
fermentação (h)
48
96
48
96
96
48
96
96
96
48
48
48

Extrato de levedura
(%, p/v)
0,1
0,1
0,6
0,1
0,6
0,6
0,1
0,6
0,6
0,6
0,1
0,1

Extração enzimática
Para obtenção da enzima extracelular, as células fúngicas foram removidas por
centrifugação a 4000 rpm por 15 minutos, após o período de fermentação, e o sobrenadante
obtido denominado como extrato enzimático bruto foi congelado e utilizado para ensaios de
atividade.
Atividade enzimática
A atividade da tanase foi estimada pelo método de Sharma et al. (2000) modificado por
Pinto (2003), utilizando rodanina etanólica e ácido tânico como substrato. A atividade foi feita em
triplicata, com tubos designados de testes e controles. Foram adicionados em todos os tubos de
ensaio 250 µL de substrato e 250 µL de extrato enzimáticos apenas nos tubos testes, em seguida
foram levados a banho-maria à 30 ˚C por 5 min. Após 5 minutos, adicionou-se 300 µL de rodanina
etanólica. Os tubos foram novamente levados ao banho-maria e ao passar 5 minutos foram
adicionados 200 μL de hidróxido de potássio. Estes foram mantidos à 30 ˚C por 5 min. Passado o
tempo estimado, foram adicionados 250 µL de extrato enzimático nos tubos controles e 4 ml de
água destilada em todos. Posteriormente foram levados a 30 ˚C por 10 min e feita a leitura em
espectrofotômetro a 520 nm.
Análise estatística
Após obtenção dos resultados, os mesmos passaram por uma Análise de Variância
(ANOVA) através do programa Statistica 7.0, para indicar as variáveis com efeitos
estatisticamente significativos (p<0,05) e o ajuste do modelo aos dados experimentais. Todos os
ensaios foram realizados aleatoriamente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um conjunto de 12 ensaios, em diferentes condições, foi conduzido para identificar os
fatores que afetam significativamente a produção de tanase por Aspergillus carbonarius
fermentação submersa. Os experimentos forneceram informações importantes relacionadas à
atividade enzimática. As médias dos resultados obtidos no planejamento estatístico de PlackettBurman são mostrados na tabela 3.
A produção de tanase com o planejamento de Plackett-Burman mostrou uma variação de
atividade enzimática (52,254 a 151,143 U/mL), o que indica a importância da otimização da
produção para atingir rendimentos mais elevados. Foi verificado que um meio com a composição
próxima do ensaio 6 deverá estar perto do ponto ótimo.
A significância da equação do modelo (Equação 1), avaliada pela análise de variância
(ANOVA) (Tabela 4) revelou que a regressão foi significativa e a temperatura de incubação e a
concentração do ácido tânico afetaram significativamente a produção da tanase por Aspergillus
carbonarius. Sendo os outros fatores não significativos, os mesmos foram removidos da equação.
Ademais, o ajuste do modelo foi medido pelo coeficiente de determinação (R2), o qual teve um
valor de 0,81 indicando que 81 % da variação total na atividade residual foi explicada pelo
modelo ajustado.

Tabela 3 – Resultados para a produção de tanase por Aspergillus carbonarius obtidos no
planejamento estatístico de Plackett-Burman.
ENSAIO

pH
inicial

Temperatura
de incubação
(ºC)

Ácido
tânico
(%, p/v)

Tempo de
fermentação
(h)

Extrato de
levedura
(%, p/v)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1

-1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
1
-1

1
-1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1
-1

-1
1
-1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1
-1

-1
-1
1
-1
1
1
-1
1
1
1
-1
-1

Atividade
enzimática
± Desvio-padrão
(U/mL)
89,013
94,664
134,559
65,000
86,537
151,143
98,666
52,254
55,967
57,947
57,452
62,403

Atividade enzimática (U/mL) = 83,80 (± 5,55) – 20,03 ∙ TI ± (5,55) + 14,64 ∙ AT ± (5,55)
equação (1)
Onde, TI é a temperatura de incubação e AT é a concentração de ácido tânico.
Tabela 4 – Análise de Variância para o delineamento estatístico de Plackett-Burman.
Fonte de variação

Soma dos
Graus de
Quadrados
Liberdade
Regressão
9209,57
5
Resíduo
2218,83
6
Total
11428,40
2
*: Estatisticamente significativo. R = 0,81. Nível de confiança 95 %.

Média dos
quadrados
1841,91
369,81

F-Value

p-Value

4,98

0,04

Os resultados apresentados em forma de gráfico de Pareto (Figura 1) para o efeito de
parâmetros individuais comprovam que a temperatura de incubação, o pH inicial e concentração
de ácido tânico tiveram efeitos positivos na produção enzimática, se seus valores aumentarem,
haverá um aumento no valor da resposta desejada. Ao contrário, as variáveis tempo de
fermentação e concentração de extrato de levedura tiveram seus efeitos negativos e deve ter
seus valores diminuídos para aumentar a produção enzimática. No entanto, somente a
temperatura de incubação e ácido tânico foram estatisticamente significativos.

(2)T emperatura de incubação (ºC)

3,6089

(3)Ácido tânico (%)

(4)T empo de fermentação (h)

(1)pH inicial

(5)Extrato de levedura (%)

2,637307

-1,49283

1,245718

1,069228

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Figura 1 - Efeitos dos fatores na produção enzimática de acordo com planejamento estatístico de
Plackett-Burman.
Atualmente o planejamento experimental do tipo Plackett-Burman já vem sendo utilizado
por outros pesquisadores para verificar fatores importantes na produção de tanase. Vallejo et al.
(2012) utilizaram o Plackett-Burman para a seleção de componentes relevantes do meio e
condições de cultura para produção de celulase, xilanase, poligalacturonase e tanase produzidas
por Aspergillus awamori, fermentando-se bagaço de uva tinta. Os autores verificaram que o
aumento no pH inicial foi favorável, no entanto, o aumento na temperatura, tempo de
fermentação e a concentração de fosfato de sódio foram desfavoráveis. O aumento do teor de
umidade inicial foi relevante e teve efeito positivo, e o aumento em frutose exerceu um efeito
relevante e negativo.
Rodriguez-Duran et al. (2011) investigou a produção da tanase, em fermentação em
estado sólido, utilizando Aspergillus niger por meio do delineamento estatístico de PlackettBurman. Foram avaliadas 10 variáveis: pH inicial, temperatura de incubação, concentração de
ácido tânico, idade do inóculo, taxa de aeração e sais (5 tipos diferentes). Dentre as variáveis
investigadas foram encontradas 3 que influenciaram significativamente a produção da tanase: a
concentração de ácido tânico, o pH inicial e a temperatura de incubação).
Mohan et al. (2013) estudaram o efeito dos componentes do meio para a produção de
tanase utilizando Aspergillus foetidus (MTCC 3557). Verificou-se que a concentrações de ácido
tânico, fosfato de potássio, sulfato de magnésio e sulfato ferroso foram considerados os mais
significativos para a produção enzimática. Na pesquisa, os autores encontraram valores que
variaram de 36,76 a 120,40 U/mL.
Ademais, Mohan et al. (2013) verificaram, em outro trabalho, através do planejamento de
Plackett-Burman, nutrientes importantes que influenciaram a produção de tanase por Aspergillus
flavus (MTCC 3783) usando pó de semente de tamarindo como substrato em fermentação
submersa. A partir dos resultados, que variaram entre 30,20 e 90,76 U/mL, foram identificados
como relevantes o ácido tânico, sulfato de magnésio, sulfato ferroso e sulfato de amônio.
Pode-se verificar que o Planejamento de Plackett-Burman possibilita um estudo
simultâneo de várias variáveis com economia de tempo, eficácia e produz informações sobre
cada componente.

CONCLUSÃO
O planejamento de Plackett-Burman foi aplicado para selecionar fatores significativos
para futura otimização da produção de tanase por Aspergillus carbonarius em fermentação
submersa. A partir dos dados analisados verificou-se que as variáveis relevantes para a produção
enzimática foram a temperatura de incubação e a concentração de ácido tânico, ambos com
efeitos positivos. É importante ressaltar que o aumento na produção de tanase (52,254 a 151,143
U/mL) por A. carbonarius foi obtido pela manipulação das condições de cultivo.
Verificou-se que o planejamento utilizado neste trabalho foi uma ferramenta importante
para se chegar às condições necessárias para aumentar a produção enzimática em um processo
fermentativo em desenvovimento.
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RESUMO

As enzimas tem sido um dos principais alvos das
pesquisas biotecnológicas, pois estão presentes em
todos os sistemas biológicos, são produzidas por todos
os organismos vivos e atuam no aumento da velocidade
das reações químicas de forma versátil e equivalente
para cada tipo de reação orgânica, e também por
possuir um potencial de aplicação na substituição de
processos químicos convencionais. Neste estudo a
produção de tanase foi investigada em diferentes
protocolos de fermentação (submersa, pastosa e sólida).
Nas fermentações foram utilizados tanto o ácido tânico
quanto as sementes de romã como fonte de carbono.

Após produção enzimática e análise observou-se que o
melhor método de fermentação nas condições
efetuadas foi por meio submerso, onde esta apresentou
uma produção de 7,87 vezes maior quando comparada
ao método de fermentação sólida. Entretanto, novos
estudos são necessários para um melhor entendimento
de parâmetros que estão relacionados à produção.

PALAVRAS-CHAVE: Aspergillus tamarii, tanino acil hidrolase, fermentação submersa.

PRODUCTION OF TANNASE BY Aspergillus tamarii ADOPTING DIFFERENT FERMENTATION
METHODS
ABSTRACT
Enzymes has been a major target of biotechnological
research, since they are present in all biological systems,
are produced by all living organisms and act to increase
the rate of chemical reactions and equivalent for each
type of organic reaction, and also for having a potential
application in replacing conventional chemical
processes. In this study, production of tannase was
investigated in various fermentation protocols
(submerged fermentation, slurry state fermentation and
solid state fermentation). Tannic acid and pomegranate

seeds were used in both fermentations as a source of
carbon. After analysis and enzyme production was
observed that the best method of fermentation was
carried out under the conditions by submerged
fermentaiton, where it showed a production of 7.87
times higher compared to the solid fermentation
method. However, further studies are needed to better
understand the parameters that are related to
production.

KEY-WORDS: Aspergillus tamarii, tannin acyl hydrolase, submersed fermentation.

PRODUÇÃO DE TANASE POR Aspergillus tamarii EM DIFERENTES MÉTODOS DE FERMENTAÇÃO
INTRODUÇÃO
Tanino acil hidrolase (TAH, E.C. 3.1.1.20), conhecida por tanase, é uma enzima
responsável pela quebra das ligações de taninos hidrolisáveis, como o ácido tânico,
transformando-o em glicose e ácido gálico, o que induz a utilização de resíduos agroindustriais
que possuem um alto teor de taninos a serem utilizados na sua produção enzimática. Com a
grande utilização de tanases e seus compostos como o ácido gálico, na produção de diversos
bioprocessos em indústrias farmacêuticas, alimentícias, de bebidas e químicas, sua produção
torna-se cada vez mais atraente no mercado. A aplicação da tanase, por exemplo, na produção
de alimentos e bebidas contribui para a remoção dos taninos como adstringência resultante da
reação destes com proteínas (BHAT et al., 1998; BANERJEE et al., 2001; PINTO et al., 2001). No
entanto, sabe-se que sua produção ainda possui um alto custo, o que impulsiona pesquisas e
estudos a serem ainda mais frequentes e longínquos.
Segundo estudos, há na natureza várias espécies vegetais que possuem taninos, e a
escolha dos resíduos a serem utilizados no presente trabalho foi feita a partir de pesquisas que
comprovaram a existência dos mesmos nos vegetais, e seu teor. O cultivo da Romã é realizado
em mais de 100 países do mundo. Dos países do Mediterrâneo, atravessou o Atlântico e acabou
aportando no Brasil, onde encontrou todas as condições favoráveis para um crescimento
vegetativo, florescimento, frutificação e produção de frutos de primeira qualidade. O maior
interesse no mundo está no seu cultivo para o consumo como fruta fresca e também tem a sua
aplicação em clínicas especializadas no campo da medicina moderna e para receitas
especializadas.
A utilização de resíduos, provenientes de indústrias processadoras de frutas e grãos, em
bioprocessos pode consistir em uma alternativa para promover a redução dos custos de
produção da enzima e evitar problemas de poluição que possam causar ao meio ambiente
(MACEDO et al., 2005; PINTO et al., 2005). Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi
produzir tanases a partir de diferentes métodos de fermentação, utilizando resíduo
agroindustrial.
METODOLOGIA
Material Vegetal
As frutas da Romã foram adquiridas no mercado local e levadas ao Laboratório de
Química no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus
Barreiros. As mesmas foram higienizadas e separadas (cascas e sementes). Em seguida, foram
triturados e mantidos em estufa para secagem à 60 ˚C durante 24 h.
Micro-organismo e manutenção
O micro-organismo Aspergillus tamarii, anteriormente isolado do jamelão (Syzygium
cumini (L.) Skeels) pelo grupo de pesquisa, encontra-se armazenado sob refrigeração em frascos
de penicilina contendo água destilada esterilizada.

Preparo do Inóculo
Para ativá-lo foram feitos repiques em meio BDA, pH 6,8 e mantiveram-se incubados em
B.O.D a 28 °C durante 10 dias.
Produção Enzimática Sob Fermentação Em Estado Sólido, Submerso e Pastoso
Foi realizada utilizando semente de romã (Punica granatum L.) como uma das fontes de
carbono.
Produção enzimática sob Fermentação em Estado Sólido
Para a Fermentação sólida foram utilizados 30 g de resíduo, 0,6 g de ácido tânico, 30 mL
de meio Czapeck-Dox (g/L: NaNO 3 , 3; KCl, 0,5; MgSO 4 7H 2 O, 0,5; FeSO 4 7H 2 O, 0,01, K 2 HPO 4 3H 2 O,
1,301), pH 5,0, e mantido a 30 °C durante 48 h.
Produção enzimática sob Fermentação em Estado Submerso
Foram adicionados 9 g de resíduo, 6 g de ácido tânico, 300 mL de meio Czapeck-Dox e 270
mL de água destilada, pH 5,0, mantidos por 48 h a 30 °C.
Produção enzimática sob Fermentação Pastosa
Já para a fermentação pastosa, foram utilizados 30 g de resíduo, 6 g de ácido tânico, 30
mL de meio Czapeck-Dox e 270 mL de água destilada, pH 5,0, mantido por 48 h a 30 ° C.
Extração Enzimática
Para a extração da enzima da fermentação sólida e pastosa, foram adicionados aos meios
300 mL de tampão citrato 0,05 M, no pH 5,0, mantidos sob agitação a 180 rpm por 1 h e então
levados à centrífuga, onde foram mantidos a 4000 rpm durante 15 minutos. Para a extração
enzimática da fermentação submersa, o extrato bruto foi filtrado, centrifugado e congelado.
Atividade enzimática
A atividade da tanase foi estimada pelo método de Sharma et al. (2000) modificado por
Pinto (2003), utilizando rodanina etanólica e ácido tânico como substrato. A atividade foi feita em
triplicata, com tubos designados de testes e controles. Foram adicionados em todos os tubos de
ensaio 250 µL de substrato e 250 µL de extrato enzimáticos apenas nos tubos testes, em seguida
foram levados a banho-maria à 30 ˚C por 5 min. Após 5 minutos, adicionou-se 300 µL de rodanina
etanólica. Os tubos foram novamente levados ao banho-maria e ao passar 5 minutos foram
adicionados 200 μL de hidróxido de potássio. Estes foram mantidos à 30 ˚C por 5 min. Passado o
tempo estimado, foram adicionados 250 µL de extrato enzimático nos tubos controles e 4 ml de

água destilada em todos. Posteriormente foram levados à 30 ˚C por 10 min e feita a leitura em
espectrofotômetro a 520 nm.
Análise estatística
Os resultados foram analisados através do programa SISVAR – Sistema de Análise de
Variância (FERREIRA, 2000), realizando-se a análise de variância e a comparação de médias pelo
teste de Scott-Knott ao nível de 5 % de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A influência do método de fermentação na produção de tanase foi investigada usando a
fermentação submersa, sólida e pastosa. A atividade da tanase foi verificada em todos os
protocolos de fermentação. O maior rendimento da enzima foi registrada na fermentação
submersa, 124,83 U/mL, seguida pela pastosa e sólida, 65,82 e 15,86, respectivamente (Tabela
1). Isto representou uma produção e produtividade 7,87 vezes maior na fermentação submersa
quando comparada à sólida. Essas disparidades podem estar relacionadas com a aeração durante
o processo fermentativo e a forma do inóculo.
Tabela 1 – Produção de tanase por diferentes protocolos de fermentação.

Micro-organismos
Aspergillus tamarii

Método de Fermentação

Submersa
Sólida
Pastosa

Atividade enzimática (U/mL)
124,83 ± 0,63 a
15,86 ± 0,00 c
65,82 ± 0,18 b

Hamdy e Fawzy (2012) encontraram a atividade da tanase produzida por A. niger na
fermentação em estado sólido (9,14 U/mL), pastosa (6,49 U/mL) e submersa (9,02 U/mL). A
maior produtividade da tanase foi obtida em fermentação sólida que na submersa em pesquisa
desenvolvida por Renovato et al. (2011). Já no trabalho reportado por Srivastava e Kar (2009), o
qual corrobora com os resultados obtidos neste estudo, afirmam que a tanase extracelular de A.
niger foi otimamente produzida em culturas submersas (28,72 U/mL) utilizando o mesmo
resíduo. Ademais, as atividades obtidas foram melhores quando comparados aos trabalhos
encontrados na literatura podendo a enzima ser aplicada em processos biotecnológicos.
CONCLUSÃO
Este é o primeiro trabalho que reporta a produção de tanase por Aspergillus tamarii,
adotando resíduo de romã, em três protocolos de fermentação. A fermentação submersa foi a
que melhor proporcionou a produção enzimática. Isso pode ter sido devido à forma de inóculo e
a aeração. No entanto, novos estudos são necessários para investigar a produção de tanase e sua
aplicação em processos industriais.
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RESUMO
Os problemas ambientais causados pela
inserção do óleo no meio ambiente precisam ser
encarados de forma que sejam encontradas alternativas
que visem a mitigação dos impactos que causam sérios
danos ao meio ambiente e à saúde pública. Devido a
forma de armazenamento e a destinação inadequada do
óleo lubrificante nas oficinas que realizam as trocas em
Parintins-AM, surgiu a proposta em trabalhar os
ambientes contaminados por esse resíduo através da
biorremediação, usando o potencial dos fungos
amazônicos. Utilizou-se nos testes, fungos de podridão
branca, em meio constituído de Agar e água destilada,
contendo diferentes concentrações do substrato. Os
fragmentos fúngico da cultura pura ficaram incubados

o

em BOD a 30 C por um período de 30 dias. Após cinco
dias, estimou-se o crescimento micelial dos
microrganismos nas placas. A produção da biomassa foi
estimada no final desse período e, em seguida realizou a
filtragem para obtenção do caldo que foi utilizado no
teste de toxicidade. O teste se dá frente às raízes de
cebola (Allium cepa) utilizando-se o caldo de cultura
filtrado após tratamento fúngico como substrato para
seu desenvolvimento. Tanto o crescimento da cebola
quanto o crescimento micelial foram medidos utilizando
régua milimétrica.

PALAVRAS-CHAVE: Fungos Amazônicos, Biorremediação, Óleos lubrificantes.

BIODEGRADATION OF LUBRICATING OIL BY AMAZONIAN FUNGI IN SEMISOLID
FERMENTATIONABSTRACT
The environmental problems caused by oil
entering the environment must be faced so that
alternatives aimed at mitigating the impacts that cause
serious damage to the environment and public health
are found. Because the form of improper storage and
disposal of lubricating oil in the workshops that carry
out trade-in Parintins AM, the proposed work in
environments contaminated with this waste through
bioremediation, using the potential of Amazonian fungi
arose. It was used in the tests, white rot fungi in a
medium consisting of agar and distilled water containing
different concentrations of the substrate. The pure

culture of fungal fragments were incubated in a
chamber at 30 ° C for a period of 30 days. After five
days, we estimated the mycelial growth of
microorganisms on the plates. The production of
biomass was estimated at the end of this period, then
the filtering performed to obtain the juice that was used
in toxicity testing. The test takes place across the roots
of onion (Allium cepa) using the culture broth filtrate
after antifungal treatment as substrate for their
development. Both the growth of onion as mycelial
growth were measured using a millimetric ruler.

KEY-WORDS: Amazon fungi; Bioremediation, Lubricating oils.

BIODEGRADAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE POR FUNGOS AMAZÔNICOS EM FERMENTAÇÃO
SEMISSÓLIDA
1. INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais causados pela inserção do óleo no meio ambiente precisam ser
encarados de forma que sejam encontradas alternativas que visam à mitigação dos impactos que
causam sérios danos ao meio ambiente e a saúde pública. Como problemática ambiental utilizouse o óleo lubrificante produzido nas oficinas automotivas do município de Parintins, região do
Baixo Amazonas, pois não dispõem de uma destinação final adequada e dessa forma em
determinados casos são despejados no ambiente, causando sérios problemas aos ecossistemas
aquáticos e terrestres, uma vez que a inserção inadequada destes hidrocarbonetos é levada pelas
águas da chuva, contaminando os lagos, rios e principalmente o solo, tornando os mesmos um
fator de risco, pois a poluição do solo pode alcançar e poluir o lençol freático. Atualmente, a
contaminação provocada por derivados de petróleo, diante de acidentes ou despejo inadequado,
causa grandes prejuízos ao meio ambiente. Os hidrocarbonetos sofrem uma absorção nas
partículas do material em suspensão, o que provoca forte tendência de acumularem-se nos
sedimentos (EHRLIGH et al., 1982), prejudicando a biodiversidade presente no ecossistema o que
pode ocasionar um grande desequilíbrio ambiental.
A destinação do resíduo oleoso produzido pelos estabelecimentos automotivos onde se
realiza a troca de óleo é deixada livremente exposta no meio ambiente. Entretanto, as novas
legislações de proteção ao meio ambiente trazem uma preocupação ambiental voltado
principalmente para o descarte final destes óleos lubrificantes. O Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) estabeleceu através de sua Resolução 09/93 que o lubrificante usado ou
contaminado deve obrigatoriamente ser recolhido e ter destinação adequada, de forma a não
afetar negativamente o meio ambiente, e proíbem quaisquer descartes em solos, águas
subterrâneas, no mar e em sistemas de esgoto ou evacuação de águas residuais. Além disso,
proíbe a queima e a incineração sem permissão governamental, pois isto representaria a
destruição de frações nobres de petróleo que se encontram no lubrificante usado.
A Resolução CONAMA 09/93 foi revisada por um grupo de trabalho e sofreu profundas
alterações, tornando-se a vigente Resolução CONAMA 362/2005, que torna ainda mais severa à
punição pelo descumprimento das normas relativas ao gerenciamento, coleta, transporte e
rerrefino dos óleos usados, estabelecendo as diretrizes e artigos que destacam os processos na
destinação final adequada a esse resíduo oleoso, evitando possíveis danos ao meio ambiente
diante a disposição inadequada, no entanto, os vazamentos ficam presentes no local sem a
preocupação em descontaminar o solo. Assim surge a necessidade de buscar novas técnicas,
como o uso da Biorremediação, para degradação de óleos lubrificantes utilizando o potencial
fúngico da biodiversidade presente na região Amazônica. Neste caso, para solucionar essa
problemática ambiental surge à proposta em trabalhar os ambientes contaminados por esse
resíduo através da biorremediação, usando o potencial dos fungos amazônicos em particular os
do Filo Basidiomicetos causadores da podridão branca.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1 FUNGOS BASIDIOMICETOS E SUAS APLICAÇÕES NO PROCESSO DE BIORREMEDIAÇÃO
Os fungos, em particular os Basidiomicetes são conhecidos, seja pelas suas propriedades
nutricionais e medicinais, seja pela sua toxidez. É um grupo de grande importância econômica
por abranger fungos parasitas, fungos degradadores da madeira e os fungos comestíveis que
sustentam a atividade industrial (LACAZ et al., 1970). Os Basidiomicetes são consideradas todas
as espécies de fungos que produzem corpos frutíferos facilmente visíveis a olho nu. O filamento
dos Basidiomicetes, denominado de hifa é tubular e a massa de hifas recebe a denominação de
micélio (PAULA et al., 2007).
Os Basidiomicetos causadores de podridão branca parecem ser os melhores
microrganismos que possuem a capacidade de degradar lignina, celulose e hemicelulose em
moléculas menores até CO 2 e água (MATHEUS & OKINO, 1998). Eles atuam no processo de
degradação, uma vez que apresenta um complexo enzimático ligninolítico inespecífico
responsável pela degradação de polímeros aromáticos recalcitrantes e com potencial para uso
em vários processos industriais e biotecnológicos (ERIKSSON et al., 1990). Baseado em estudos já
realizados que utilizaram fungos deste grupo, foi possível estudar e compreender a participação
nos processos que buscam a degradação de compostos recalcitrantes.
A Biorremediação é o uso de organismos vivos em tratamento de ambiente contaminado
para reduzir a concentração dos poluentes a níveis não detectáveis, não tóxicos ou aceitáveis,
isto é, dentro dos limites estabelecidos pelas agências de controle ambiental. Atualmente,
qualquer transformação ou remoção de contaminantes do ambiente por organismos é
considerada como biorremediação (LITCHFIELD, 2005). Diversos estudos presentes demonstram
a participação da biorremediação como alternativa na elaboração de técnicas que podem
contribuir com o meio ambiente utilizando principalmente microrganismos decompositores tais
como as bactérias e os fungos. A biodegradação é um processo natural pelo quais compostos
químicos orgânicos presentes no ambiente são convertidos a componentes menores,
mineralizados e redistribuídos através dos ciclos do carbono, nitrogênio e enxofre (CHANDRA;
RUSTGI, 1998; MADIGAN et al., 2000).
A região amazônica diante sua biodiversidade, possui uma magnitude fúngica ainda
inexplorada, onde apenas 5% desses microrganismos estão identificados. Surge a necessidade de
realizar estudos para a descoberta de muitos fungos ainda desconhecidos que, possivelmente,
podem surpreender diante alguma utilização industrial, farmacêutica e biotecnológica.
3. METODOLOGIA
3.1 COLETA DO ÓLEO
As amostras residuais de óleo lubrificante foram obtidas em estabelecimentos comerciais
de abastecimento de veículos automotores compreendendo resíduo da troca de óleo (óleo
queimado) dos automóveis.

3.2 COLETAS DOS BASIDIOMICETOS
Os carpóforos de fungos Basidiomycetes foram coletados no Bosque do IFAM – Campus
Parintins e nas proximidades da “comunidade do Aninga”, região Peri urbana do município de
Parintins, baixo Amazonas.
3.3 ASSEPSIA E ISOLAMENTO
O isolamento dos fungos foi realizado conforme a técnica de isolamento por
fragmentação (ARAÚJO et al., 2001). As amostras dos fungos foram retiradas com os fragmentos
do basidiocarpo e submetidas ao processo de assepsia mergulhando em soluções de álcool 70%
com a finalidade de quebrar a tensão superficial, o hipoclorito de sódio a 20 % para eliminar
microrganismos agregados e água destilada para retirar o excesso das soluções e evitar oxidação,
por um período de 1-2 minutos em cada solução.
3.4 REPICAGEM DOS FUNGOS
O processo de repicagem dos fungos selecionados ocorreu através do melhor
crescimento linear e dos testes prévios realizados para detecção de excreção de enzimas, diante
o teste de Bavendamm (DAVIDSON, et al., 1938). Para isso, discos de micélio com 5 mm de
diâmetro foram retirados das bordas das colônias após cinco dias de crescimento e transferidos
para Placas de Petri contendo meio BDA e ácido tânico (5gL-1). Para o preparo do meio utilizou-se
500 mL do meio de cultura BDA com 50 mL a menos de água destilada, que foi esterilizada
separadamente em autoclave. Após esterilização e resfriamento acrescentou-se na água em
condições assépticas 2,5g de ácido tânico e agitou-se até a formação de mistura homogênea.
Posteriormente adicionou-se esta solução ao meio de cultura BDA levemente morno ou
aquecido. Os fragmentos fúngicos previamente miceliados foram inoculados no centro da placa e
incubados em estufa BOD a 30ºC. Após 48 horas de incubação, realizou-se a avaliação visual
quanto a formação de um halo marrom. Os fungos que apresentaram reação positiva em menor
tempo foram utilizados para teste no meio BDA, procedimento este que necessita ser executado
em ambiente estéril (interior da câmara), para obter culturas puras. As Placas de Petri foram
identificadas e lacradas com fita plástica (Parafilm “M”) e as culturas armazenadas em estufa
BOD onde posteriormente foram utilizadas nos teste.
3.5 MEIO DE CULTURA E INOCULO
O potencial das cepas para degradar derivados do petróleo foi avaliado cultivando-as em
meio contendo ágar e “óleo queimado” como única fonte de carbono e energia para o
desenvolvimento do microrganismo. A fermentação ocorreu em Placa de Petri, previamente
esterilizada em autoclave a 1 atm por 20 minutos, onde foi vertido o meio constituído de Agar e
água nas diferentes concentrações de “óleo queimado” (1%, 3% e 5%).

3.6 DETERMINAÇÃO DO CRESCIMENTO MICELIAL E BIOMASSA
A avaliação do crescimento do fungo foi realizada a cada 24 horas, medindo-se o avanço
radial da fronteira micelial com régua milimétrica em um período de 30 dias. A produção de
biomassa se desenvolveu utilizando alíquotas de 50 mL, que foram retiradas por filtragem a
vácuo do micélio, utilizando papel filtro previamente pesado e água destilada. O material filtrado
foi usado para o teste de toxicidade. Após a filtragem, o papel filtro foi levado à estufa elétrica
em uma temperatura +50ºC e a biomassa seca estimada em porcentagem através da seguinte
formulação: B(y) = [Pf-Pi) / Pi] x 100.
3.7 TESTE DE TOXICIDADE
Realizou-se o teste de toxicidade descrito por (IANAZAK et al., 2001) a partir do caldo
enzimático filtrado, os incubados mostraram um determinado resultado no crescimento da raiz
para cada fungo utilizado. Foram utilizados bulbos de Allium cepa (cebola) adquiridos
comercialmente, sendo que em todos os bioensaios, foram utilizadas cebolas da mesma
procedência. Os bulbos foram inicialmente preparados e colocados em água destilada durante 24
horas a temperatura ambiente para estimular o desenvolvimento do meristema radicular. Após
este período, os bulbos foram colocados nas soluções-teste por um período de cinco dias (RANK
et al., 1997).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 SELEÇÃO DOS FUNGOS
Dos oito fungos testados três apresentaram potencial positivo para produzir enzimas
oxidativas, através do aparecimento do halo marrom ao redor da colônia no Teste de Bevedam.
Os fungos FBA-04, FBA-01 e FBI-02 que foram selecionados para os testes estão na tabela a
seguir.
Tabela 1: Fungos produtores de enzimas oxidativas em períodos de 24, 48 e 72 horas.
Nº
Fungos
24h
48h
72h
1

FBA-01

-

+

+

2

FBA-02

-

-

-

3

FBA-03

-

-

-

4

FBA-04

-

+

+

5

FBI-01

-

-

-

6

FBI-02

-

-

+

7

FBI-03

-

-

-

8

FBI-04

-

-

-

Fonte – Laboratório Multidisciplinar de Ciências–IFAM-Campus Parintins.

A escolha desses três fungos se deu a partir de seu desempenho em uma linha de tempo
de 72h. Nas primeiras 24h (um dia) todos os fungos selecionados não tiveram desempenho
satisfatório, com isso havendo a necessidade de esperar por mais algum tempo. Ao final de 48h
pôde-se observar o surgimento razoável do halo marrom nos fungos FBA-01 e FBA-04. Ao final de
72h foi observado que três fungos conseguiram desenvolver o halo marrom, sendo eles o FBA-01,
FBA-04 e FBI-02, sendo os mesmos utilizados nos testes.
O fungo FBA-04, encontrado nas proximidades da comunidade do Aninga, se destacou no
crescimento micelial diante a visualização do cultivo nas Placas de Petri contendo as
concentrações de óleo lubrificante (1%, 3% e 5%). O crescimento micelial na concentração de 1%
obteve como resultados para o fungo FBA-04 um crescimento de 5,3 cm, seguido do fungo FBA01 com 5,2 cm e posteriormente o FBI-02 com 4,5 cm, sendo satisfatório quando comparados
com o controle realizado em meio BDA. O substrato é transformado no produto de interesse para
o organismo (LEHNINGER et al., 2002).
Tabela 02: Crescimento micelial na concentração 1% durante 5-30 dias.
Fungos / Situação

FBA 01

FBA 04

FBI 02

Controle

4,6 cm

4,4 cm

4,8 cm

Cresc. Micelial

5,2 cm

5,3 cm

4,5cm

Fonte – Laboratório Multidisciplinar de Ciências–IFAM-Campus Parintins.

Assim o crescimento micelial ficou mensurado, na concentração de 1% foi possível
observar que tiveram resultados significativos, onde os fungos foram capazes de se adaptarem
no meio contendo a concentração, obtendo um bom desenvolvimento nas placas. Deste modo
fica evidente a participação de adaptação e excreção enzimática dos fungos na bioconversão dos
componentes presentes no resíduo oleoso, onde a produção e a atividade enzimática no
processo de degradação por fungos de decomposição branca são dependentes de fatores
nutricionais e o de maior relevância é a relação carbono/nitrogênio (VANCE e CHAPIN, 2001). O
controle serviu como parâmetro para analisar o crescimento micelial dos fungos, onde se
realizou em meio BDA (batata, dextrose e ágar), pois o mesmo possui condições essenciais para o
cultivo dos microrganismos. Quando comparado com a concentração (1%) conclui-se que obteve
um resultado inferior para FBA-04 e FBA-01 e superior para o fungo FBI-02.
Na produção de biomassa, os resultados para cada fungo na concentração de 1% foram os
seguintes: FBA-04 com 41,11%, FBA-01 em 26,53% e FBI-02 com 21,30%. Comparados ao
controle os resultados foram positivos para dois fungos: o FBA-04 (34.58%) e FBA-01 (16,60%) e
para o fungo FBI-02 (22,84%) o resultado ficou abaixo do instituído.

Tabela 03: Produção de Biomassa na concentração 1% durante 30 dias.
Fungos / Situação

FBA 01

FBA 04

FBI 02

Controle

16,60 %

34,58%

22,84%

Produção de Biomassa

26,53%

41,11 %

21,3%

Fonte – Laboratório Multidisciplinar de Ciências–IFAM-Campus Parintins.

A produção de biomassa nos mostrou uma dimensão quantitativa diante da produção do
micélio pelos fungos. Em muitas placas observamos que mesmo com o crescimento e
preenchimento micelial as variações eram visualizadas na espessura do micélio formado. No
entanto, para a concentração de 1% a biomassa produzida na fermentação semissólida esteve de
acordo com o crescimento micelial, onde os fungos que mais se destacaram foram os mesmos
que produziram biomassas, mostrando que os microrganismos foram hábeis nas condições
estabelecidas nessa concentração. Portanto na concentração de 1% os fungos demonstraram sua
capacidade em biodegradar o resíduo contido no meio. Assim, pode-se sugerir que a
biorremediação seja considerada como uma nova tecnologia para tratar ambientes
contaminados utilizando-se agentes biológicos capazes de modificar ou decompor poluentes
alvos (MARIANO, 2006).
Tabela 04: Produção de Biomassa na concentração 3% em meio semissólido após 30 dias
encubados.
Fungos / Situação

FBA 01

FBA 04

FBI 02

CONTROLE

4,6 cm

4,4 cm

4,8 cm

CRESC. MICELIAL

4,5 cm

4,8 cm

4,3 cm

Fonte – Laboratório Multidisciplinar de Ciências–IFAM-Campus Parintins.

Tabela 05: Crescimento micelial na concentração 3% em meio semissólido durante 5-30 dias.
Fungos / Situação
Controle
Produção de Biomassa

FBA 01
16,6 %
32,55%

FBA 04
34,58%
70,77 %

Fonte – Laboratório Multidisciplinar de Ciências–IFAM-Campus Parintins.

FBI 02
22,84%
67,97%

O crescimento do micélio e da biomassa na concentração de 3% para o fungo FBA-04 foi
positivo obtendo um desenvolvimento de 4,8cm (70,77%), para o fungo FBA-01 o crescimento no
micélio foi considerado bom 4,5cm, mesmo tendo ficado abaixo do controle, pois, ele se
desenvolveu de forma em que a placa ficasse parcialmente preenchida, já na produção de
biomassa (32,55%) o desenvolvimento foi considerado ótimo em relação ao controle. Para o
fungo FBI-02 seu crescimento teve um desenvolvimento razoável para o micélio com um

acréscimo de 4,3cm tendo um crescimento parcial na placa e um desenvolvimento excelente na
produção de biomassa (67,97%).
Na concentração de 5% não houve crescimento significativo do micélio, os fungos
estudados apresentaram apenas a produção micelial aleatória, desta maneira optou-se por não
determinar a produção de biomassa. Sendo assim, níveis ainda indesejáveis do contaminante
podem ser insuficientes para induzir a produção ou atividade das enzimas, diminuindo o
processo de biodegradação (MATHEUS 1998, MORENO et al,. 2004).
4.2 TESTE DE TOXICIDADE
Para que fosse observada a ação dos microrganismos no processo de degradação de óleo
lubrificante em meio semissólido, realizou-se o teste de toxicidade descrito por Ianazak et al.
(2001) em que a partir do caldo enzimático filtrado os incubados mostraram um melhor
resultado no crescimento da raiz para o fungo FBA-01 em quase todas as concentrações testadas
(1%, 3% e 5%), sendo que este fungo foi o segundo a se destacar no crescimento micelial e
produção de biomassa.
Tabela 06: Crescimento da raiz da cebola no Teste de Toxicidade durante 5 dias, em todas as
três concentrações.
Fungos / Situação

FBA 01

FBA 04

FBI 02

Controle

2,5 cm

2,8 cm

2,0 cm

1%

2,9 cm

2,2 cm

2,0 cm

3%

2,1 cm

1,8 cm

2,1 cm

5%

1,5 cm

1,5 cm

0,8 cm

Fonte – Laboratório Multidisciplinar de Ciências–IFAM-Campus Parintins.

Na concentração de 1% o fungo FBA-01 obteve 2,9 cm de crescimento da raiz, seguido do
fungo FBA-04 com 2,2 cm e posteriormente o fungo FBI-02 com 2,0 cm. Para a concentração de
3% o fungo FBA-01 teve um crescimento de 2,1 cm e o fungo FBA-04 de 1,8 cm e o FBI-02 com
2,1 cm. Na concentração de 5% o FBA-01 apresentou um crescimento de 1,5 cm, o fungo FBA-04
com 1,5 cm e o fungo FBI-02 com 0,8 cm. Nos controles realizados os fungos obtiveram os
seguintes crescimentos: FBA-01 com 2,5 cm, o fungo com FBA-04 2,8 cm e o FBI-02 com 2,0 cm.
Comumente avalia-se a inibição da germinação e também a elongação da raiz, cujo
crescimento é inibido por pequenas concentrações do composto tóxico, tornando-se um
indicador mais sensível dos efeitos biológicos (KAMIDA, 2005). Em virtude dessa característica
conclui-se que é muito relativo, pois nas concentrações de 1% e 3% as raízes da cebola
cresceram, enquanto na concentração de 5% não houve desenvolvimento satisfatório. Logo se
justifica que nessa concentração os fungos não conseguiram quebrar totalmente os compostos
recalcitrantes que existiam no óleo, com isso a concentração tóxica inibiu o crescimento da
cebola.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Basidiomicetos encontrados na região Peri urbana do município de Parintins e
utilizados no presente trabalho obtiveram um efeito positivo nos testes realizados, tendo
capacidade de degradar o óleo lubrificante presente no meio de cultura nas concentrações
propostas.
Em todas as concentrações o desenvolvimento dos fungos perante o meio de cultura em
fermentação semissólida utilizado teve um crescimento/desenvolvimento satisfatório, assim
sabemos que além de ser um bom excretor de enzimas, esses fungos utilizados têm capacidade e
potencial de se adaptarem e absorverem compostos essências para seu desenvolvimento, pois
quebraram as moléculas “nocivas” ao meio ambiente transformando-as em substratos nutritivos
para seu desenvolvimento. A produção de biomassa foi ótima, assim como o crescimento micelial
dos fungos e posteriormente o teste de toxicidade que apresentou um crescimento satisfatório
para as concentrações analisadas.
Portanto fica evidente a participação de enzimas na atuação dos fungos para a
degradação do óleo lubrificante, onde as enzimas produzidas ainda não identificadas neste
trabalho são capazes de agir como agente apropriado para quebrar as moléculas de difícil
degradação que estão presente no óleo lubrificante.
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