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Introdução

Os fungos são organismos encontrados em diversos 
ambientes e nestes, podem atuar como contaminantes. 
Aspectos indesejáveis como mudança no odor 
ambiental, alteração de textura e colorações em 
paredes, tetos, cerâmicas e azulejos podem ser
decorrentes da ação maléfica de fungos filamentosos, 
assim como leveduras. A presença desses pode 
acarretar desde processos alérgicos ao desenvolvimento 
de micoses de leves a severas tornando-se necessário, 
medidas preventivas ou corretivas. Fatores como 
adequada luminosidade, ventilação e higienização 
constituem algumas dessas medidas [1]. Patrimônios 
históricos devem ser preservados, pois constituem a 
história de uma Nação. O Convento Franciscano de 
Santo Antônio é um dos bens de inestimável 
importância, sendo o sétimo convento erigido no Brasil 
datando do século XVII. A igreja possui imagens do 
século XVIII e a única coleção de azulejos holandeses 
no Brasil [2]. Contemplado pelo projeto de restauração 
do acervo azulejar, o monumento apresenta, entre 
outros problemas, a má conservação de painéis 
localizados em corredores do claustro (Fig. 1). O
trabalho objetiva identificar fungos presentes nos 
azulejos alterados e revisar a patogenicidade destes
para humanos.

Material e métodos

A. Local de Coleta

O material de estudo foi obtido do Convento de Santo 
Antônio, situado à Rua Imperador Dom Pedro II, 206, 

Recife - PE, CEP: 50010-240, latitude -8.062103º, 
longitude -34.877214º [3].

B. Método de coleta

Para obtenção do material a ser analisado, foi 
friccionado sobre azulejos, “swab” (previamente 
esterilizado) e imerso em tubo de ensaio contendo água 
destilada esterilizada acrescida de 50mg/L de 
cloranfenicol (Fig. 2). As paredes apresentavam 
indícios de contaminação fúngica. Para obtenção do 
crescimento de fungos, as amostras foram semeadas em 
placas de Petri contendo o meio Sabouraud acrescido 
de 50mg/L de cloranfenicol e incubadas a 30ºC durante 
sete dias. A identificação das culturas puras ocorreu 
através da análise taxonômica seguindo critérios 
específicos adotados na literatura. 

Resultados

Foram isoladas 10 amostras de fungos representadas 
por espécies de Aspergillus (três), Penicillium (três), 
Geotrichum (um), Fusarium (um), Monodictys (um) e 
o grupo forma Mycelia sterilia. Estas espécies 
apresentam características distintas em seus aspectos 
macroscópicos, microscópicos e quando necessário, 
fisiológicos.

A. Características taxonômicas e patogenicidade

Estas espécies apresentam características taxonômicas 
distintas que permitiram identificá-las. 
A. flavus – colônia apresentou textura arenosa de 
coloração amarelo-esverdeada em meio Czapeck (CZ).  
Microscopicamente, com cabeça conidial radial e 



células conidiogênicas unisseriadas e bisseriadas. 
Estipe do conidióforo apresentou parede espessa e 
hialina (Fig. 2). Esta espécie é um dos principais 
agentes de aspergilose brônquica alérgica e de 
infecções pulmonares em pacientes 
imunocomprometidos [4, 5]. 
A. sydowii - colônia apresentou cor azul-esverdeada 

com tons de palha a vermelho-amarronzado e produção 
de exsudato em CZ. Microscopicamente, a cabeça 
aspergilar mostrou-se radial e as células conidiogênicas 
bisseriadas. Este é agente de aspergilose invasiva, 
onicomicose e queratomicose [4, 5].
A. versicolor - formou colônias amarelas de tons 

laranja-amarelado a amarelo-esverdeado e escassa 
esporulação. De cabeça conidial radial e estipes 
apresentando parede lisa e hialina. O A. versicolor é 
agente de diferentes micoses em humanos [4, 5].
P. citrinum - colônia apresentou crescimento lento a 
moderado e micélio branco a cinza alaranjado em CZ. 
Massa conidial acizentada com freqüente produção de
pigmento amarelo pálido a vermelho-amarronzado.
Estipes de parede lisa e conídeos esféricos a 
subesféricos Relatado em infecções no trato urinário, 
pulmões e em casos de ceratite [6].
P. fellutanum – colônia densa de micélio branco e 
reverso incolor em CZ Não há relatos como agente de 
infecção [6].
P. waksmanni – colônia cinza com sulcos radiais em 
CZ. Conidióforos nascem de hifa aérea. Estipes são 
longas e de parede lisa. Espécie de ocorrência rara mas 
ampla distribuição. Não relatos como agente de 
infecção [6].
G. candidum – colônia de crescimento rápido, branca, 
cotonosa com micélio aéreo em Batata-Dextrose-Ágar
(BDA). “Levedura artrosporada” relatada em infecções 
causadas por trauma, infecções respiratórias e 
colonização do trato intestinal [4, 7].

F. solani – colônia de crescimento rápido com 
micélio aéreo branco a creme e reverso laranja em 
BDA. Conidióforos surgiram lateralmente de hifa 
aérea. Microconídeos em abundância. O F. solani é 
responsável por casos de ceratite, infecções cutâneas e 
subcutâneas, artrite séptica e onicomicose [6,4].

M. Levis – colônia cinza a marrom. Conídeos 
clavados, piriformes ou retorcidos. Fiálides podem 
estar presentes. Encontrado em madeira em 
decomposição, caule e couro. Não há relatos 
associando este fungo demáceo e anamórfico a doenças 
[8].

Grupo forma Mycelia sterilia – Após semeio em 
vários meios de cultura (BDA, CZ, ágar malte, 
lactrimel e ágar tomate), choque térmico e de raios 
ultra-violeta, o fungo não esporulou. Fato que permitiu 
enquadrá-lo neste grupo.

Discussão

Os materiais de construção em sua interação com o 
meio sofrem transformações constantes. Quando as 
alterações são irreversíveis, gerando perda de valor, o 
processo é chamado degradação e se for resultante da 

atividade metabólica de organismos, biodegradação ou 
biodeterioração [9]. 

Videla [10] define a biodeterioração como uma 
mudança indesejável nas propriedades de um material 
devido à atividade vital de microrganismos. A 
biodeterioração abrange, dentre os materiais não-
metálicos: materiais naturais (madeira, peças de museus 
e monumentos de pedra), materiais refinados e 
processados (combustíveis, vidro, plástico e borracha) 
e estruturas (edifícios, barragens, estradas). Shirakawa, 
John, Concotto & Gambale [11] ampliam este conceito 
ao afirmar que a biodeterioração é um fenômeno que 
envolve a participação de microrganismos, como 
bactérias e fungos, ou de macrorganismos, como cupins 
e roedores, contribuindo para a deterioração de 
materiais de importância econômica expostos a 
condições ambientais específicas.

Entre os microrganismos que podem contribuir 
significativamente para a deterioração de materiais de 
natureza mineral como concreto, pedras, aço ou mesmo 
cerâmica e vidro encontram-se as bactérias redutoras de 
sulfato, bactérias oxidantes de enxofre, bactérias 
oxidantes de ferro e de manganês, bactérias 
heterotróficas, fungos e algas [12, 13]. Os fungos 
formam manchas de coloração macromorfológica 
diferente (verde e cinza escuro) e produzem uma 
variedade de ácidos orgânicos que podem 
desmineralizar vários substratos rochosos ou concretos 
[13]. 

As comunidades microbianas associadas aos 
processos de biodeterioração crescem em forma de 
biofilmes, películas formadas, necessariamente em 
presença de água, por microrganismos vivos que 
produzem substâncias extracelulares geralmente 
compostas de polissacarídeos e produtos ácidos. 

A presença de biofilme é sempre um indicador da 
ocorrência de biodeterioração, porém vários materiais
podem apresentar crescimento de microrganismos na 
superfície sem biofilme típico aparente [11].

Os fenômenos de biodeterioração podem ocorrer em 
qualquer obra de acordo com a interação das seguintes 
variáveis: umidade, nutrientes, fatores ambientais e 
agentes biológicos viáveis. Todos os seres vivos 
necessitam de água para sobreviver e se reproduzir. Os 
fungos crescem em ambientes com teor de umidade 
inferior ao necessário para o desenvolvimento das 
bactérias. Os microrganismos podem retirar os 
nutrientes diretamente dos materiais de construção que
apresentam elementos como fósforo, nitrogênio, ferro, 
magnésio e cálcio ou do ambiente. As fontes de 
nutrientes selecionam os tipos de microrganismos que 
participam da biodeterioração. As condições 
ambientais favoráveis ao desenvolvimento dos 
microrganismos são temperatura entre 20ºC-35ºC e
valores de pH próximos ao neutro [11]. 

Neste trabalho foram isolados fungos filamentosos e 
uma “levedura” artrosporada comumente considerados 
contaminantes em ambientes com condições favoráveis 
à sua disseminação, e/ou agentes de alergias e micoses. 
Os fungos filamentosos apresentam frequentemente 
reprodução assexual com produção de conídeos que 



dispersos pelo ar ou pela água irão se fixar em novo 
substrato podendo germinar e produzir novas colônias. 
Nascimento [14] afirma que a umidade absorvida pelo 
revestimento é fator condicionante para o 
aparecimento, manutenção e extensão da contaminação 
fúngica. Na apresentação de estudo de caso, Sato, 
Vittorino & Branzolin [15] ressaltaram a importância 
da umidade de condensação no processo de 
biodeterioração causado por fungos.
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Ilustrações

Figura 1. Azulejos da parede sul do claustro do Convento de 
Santo Antônio do Recife com indício de contaminação 
fúngica.

Figura 2. Coleta de amostras sugestivas de contaminação 
fúngica em azulejos da parede sul do claustro do Convento 
de Santo Antônio do Recife.




