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Introdução
O petróleo e seus derivados possuem grande 

importância econômica por constituírem a principal 
fonte de energia do mundo atual. O querosene é um 
combustível resultante da destilação do petróleo, sendo
um produto intermediário entre a gasolina e o óleo 
Diesel, utilizado para limpeza, iluminação e combustível 
de aviação. Durante seu processamento e transporte 
podem ocorrer vazamentos acidentais trazendo grandes 
prejuízos a ambientes aquáticos e terrestres, além de 
causar sérios problemas de saúde nos seres humanos [1]. 
       O efeito tóxico causado em ambientes poluídos 
pode ser avaliado por testes de toxicidade utilizando
sementes de vegetais, que atuam como bioindicadores. 
Sendo assim, a fitotoxicidade se destaca por ser uma
metodologia simples e de baixo custo.
       Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
toxicidade do querosene degradado pelos fungos 
Geotrichum candidum UFPEDA 858, e Rhodotorula 
aurantiaca UFPEDA 845 isoladamente, utilizando a
técnica de  fitotoxicidade.

Materiais e métodos
       Geotrichum candidum UFPEDA 858 e Rhodotorula 
aurantiaca UFPEDA 845 foram isoladas da Lagoa da 
Barra, situada na Região Portuária de Suape, em 
Pernambuco, a qual se encontrava contaminada por 
derivados de petróleo no dia da coleta. Estes fungos 
pertencem à Coleção de Microrganismos do 
Departamento de Antibióticos da UFPE e foram 
previamente selecionados pela técnica de Hanson et al.
[2], apresentando potencialidade para degradar o 
querosene. 
       Inicialmente os fungos foram submetidos a um 
período de adaptação ao poluente, durante 14 dias sob 
agitação de 150 rpm e temperatura de 30º C. Em 
seguida, a obtenção do material biodegradado foi 
realizado através de ensaios utilizando a técnica de 
bioestimulação em frascos agitados, por 14 dias, sob as 
mesmas condições de agitação e temperatura. No 
bioestímulo foi utilizado o meio de Bushnell Haas - BH 
com concentrações modificadas de carbono e nitrogênio 
(C:N 50:1 e de 100:1), além do meio BH normal. Ao 
final dos ensaios, foram determinados os percentuais 

residuais da biodegradação do querosene, através da 
determinação de óleos e graxas [3]. 
A. Fitotoxicidade

Neste experimento foram utilizados feijões 
(Phaseolus vulgaris L.) seguindo a metodologia de 
Tiquia et al. [4].
     Foram empregadas placas de Petri esterilizadas, 
forradas com papel de filtro impregnado com 3 mL do 
líquido biodegradado pelos fungos e 7 feijões, 
colocados de forma eqüidistante, previamente 
desinfectados com solução de hipocloreto de sódio a 1% 
e água destilada.  Paralelamente foram empregadas 
placas controle, contendo água destilada estéril, e placas 
contendo apenas o petroderivado. Todos os testes foram 
realizados em triplicata e mantidos sob a temperatura de 
25C, durante 7 dias. Após esse período, foram 
avaliados os percentuais de germinação, o crescimento 
da raiz e do índice de germinação. 
       A porcentagem de germinação foi calculada através 
da média de sementes germinadas, pela média de 
sementes germinadas no controle, multiplicada por 100.
A porcentagem do crescimento da raiz foi obtida pela 
divisão da média do crescimento das raízes pela média 
do crescimento das raízes do controle, multiplicado por 
100. O índice de germinação foi obtido pelo produto da 
percentagem de germinação da semente, pela 
porcentagem de crescimento da raiz, dividido por 100 .

Resultados e Discussão
       Os resultados da determinação de óleos e graxas 
mostraram que os fungos estudados são capazes de 
degradar o querosene, pois Geotrichum candidum
UFPEDA 858 apresentou como percentual residual de 
hidrocarbonetos do querosene no meio BH normal 
(85,5%), no BH modificado C:N 50:1 (75,0%) e no BH 
modificado C:N 100:1 (90,2%), enquanto Rhodotorula 
aurantiaca UFPEDA 845 apresentou os seguintes 
valores: BH normal (62,3%), BH modificado C:N 50:1 
(88,6%) e BH modificado C:N 100:1 (96,9%). 
     Os resultados mostraram que as placas teste com o 
querosene biodegradado apresentaram diferentes valores 
para percentual de germinação, crescimento da raiz e
índice de germinação (Tabelas 1 e 2). O meio BH 
modificado C:N 50:1 apresentou os melhores resultados 
para os três parâmetros analisados, tanto no ensaio com
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Geotrichum candidum UFPEDA 858,  quanto com
Rhodotorula aurantiaca UFPEDA 845. Entretanto, 
Geotrichum candidum UFPEDA 858 apresentou os 
melhores resultados com relação ao percentual de 
germinação (85,7% a 100%).
       Nas placas contendo querosene in natura não 
ocorreu germinação, comprovando a toxicidade deste 
combustível (Figuras 1A e 2A).
       Segundo Melo et al. [5] o desenvolvimento da raiz 
está diretamente associado aos constituintes presentes 
no meio biodegradado, portanto se houver cargas 
tóxicas em grandes quantidades que afetem o 
desenvolvimento da semente, o mesmo não ocorrerá de 
maneira satisfatória.

Este estudo demonstrou que as linhagens Geotrichum 
candidum UFPEDA 858 e Rhodotorula aurantiaca
UFPEDA 845 exibem potencial para degradar 
constituintes do querosene, reduzindo assim sua
toxicidade, podendo ser utilizadas na biorremediação de 
ambientes contaminados por esse petroderivado. 
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Tabela 1. Resultados dos testes de fitotoxicidade (Geotrichum candidum UFPEDA 858)

Teste de Fitotoxicidade Meio BH Normal Meio BH C:N 50:1 Meio BH C:N 100:1

Percentual de germinação (%G)

% G =  média de sementes testes germinadas   x 100
            média de sementes germinadas no controle 100% 100% 85,7%

Percentual de crescimento da raiz (%CR)

% CR = média do crescimento da raiz das sementes X 100
                  média do crescimento da raiz controle 42,1% 58,4% 52,5%

Índice de Germinação (IG)

IG = (% germinação das sementes) x (% crescimento da raiz)
              100 42,1 58,4

44,9

                                                 
Tabela 2. Resumo dos resultados do teste de fitotoxicidade (Rhodotorula aurantiaca UFPEDA 845)

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 
                                                          

Teste de Fitotoxicidade Meio BH Normal Meio BH C:N 50:1 Meio BH C:N 100:1

Percentual de germinação (%G)

% G =  média de sementes testes germinadas   x 100
            média de sementes germinadas no controle 92,8% 92,8% 78,6%

Percentual de crescimento da raiz (%CR)

% CR = média do crescimento da raiz das sementes X 100
                  média do crescimento da raiz controle 34,4% 98,1% 64,4%

Índice de Germinação (IG)
IG = (% germinação das sementes) x (% crescimento da raiz)

                                       100 31,98 91,05 50,8

2A 2B

 Figura 2A . Placa controle com querosene. Figura 2B. Placa com material degradado por Rhodotorula aurantiaca UFPEDA 845.

Figura 1A . Placa controle com querosene. Figura 1B. Placa com material degradado por Geotrichum candidum UFPEDA 858.
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