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disease whose etiologic agent is the fungus Aspergil/us niger. The use of
bacteria is widely applied for controlling phytopathogens. Some bacte-
ria produce volatile compounds that inhibit or halt the mycelial growth,
sporulation and/or germination of fungal spores.the objective of this
study was to test the effect of volatile metabolites produced by 16 stra-
ins of Burkholderia and 2 of Bacil/us genus in mycelial growth of A. niger.
Materiais and methods. The bottoms of petri dishes containing pda me-
di um with A. niger were attached to the bottoms of plates containing
Ib agar with bacterial strains and hermetically sealed. The plates were
incubated in bod at 28°c. On the seventh day after inoculation it was
evaluated the growth of A. niger and sporulation compared to control.
Results. The strains inb2, inc2, ind2, inf2, ing2, inl2, inm2, inn2, inn12,
inp2, inq2, inr2, ins2, inu2, inu12, inv e bmh showed the ability to inhi-
bit mycelial growth of a. Niger, reaching percentage of mycelial growth
inhibition higher than 49%. The strain inm12 not shown the ability to
significantly inhibit mycelial growth. Ali strains inhibited the sporulation
of the fungi, except the strain inn12.
Conclusions. The results indicates that the volatile compounds produ-
ced by bacterial strains inb2, inc2, ind2, inf2, ing2, inl2, inm2, inn2, inp2,
inq2, inr2, ins2, inu2, inu12, inv and bmh can inhibit the mycelial growth
and sporulation of a. Niger. The results show that ali strais have poten-
tial for their use in biological control of red rot sisal.
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Introdução. Dentre os metais pesados, o chumbo é um dos mais uti-
lizados industrialmente e nenhum outro metal tem sido estudado tão
intensivamente do ponto de vista toxicológico e epidemiológico. A utili-
zação de plantas aquáticas, como a eichhornia crassipes, no tratamento
de esgotos domésticos e águas residuárias industriais têm despertado
interesse em função de sua capacidade de remoção de poluentes, agindo
como um filtro natural. O objetivo deste trabalho foi quantificar eficiên-
cia da espécie eichhornia crassipes na fitorremediação de chumbo em
amostras de água, de maneira a contribuir para solução de problemas
ambientais relacionados à recuperação de áreas contaminadas por me-
tais pesados na região do grande abc, no município de Santo André (sp).
Materiais e métodos. Foram preparadas amostras de água com concen-
tração de 5 mg/I e 10 mg/I de acetato de chumbo, sendo dois indivíduos
vigorosos da espécie eichhornia crassipes introduzidos nos béqueres
contendo as soluções de metais, coletando-se amostras durante 5 se-
manas. O mesmo procedimento foi feito para o controle. A extração de
metais pesados do tecido vegetal, tanto da raiz quanto da parte aérea,
foi feita por digestão úmida em sistema aberto através da mistura de
ácido nítrico (hnoê) e ácido perclórico (hcíoa), sendo analisados por es-
pectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente
(icp-aes). Todos os experimentos foram feitos em triplicata e verifica da a
significância dos tratamentos através de análise de variância, pelo Teste
de Tukey-Kramer ou de student.
Resultados. Os resultados mostraram que os indivíduos de todos os tra-
tamentos, exceto o tratamento controle, apresentaram sintomas visuais
de toxidez, observando-se, cloroses e necroses, além da redução na pro-
dução da biomassa, em ambas as concentrações de chumbo.
Conclusões. Mesmo assim, a macrófita apresentou teores extremamen-
te significativos de remoção do metal, que chegaram a 75% utilizando
10 mg/I de chumbo, se mostrando promissora no tratamento de águas
contaminadas por este metal.
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Introduction. The biohydrogen production have been successfully tes-
ted in temperate climate countries. However, inoculum from tropical
countries such as brazil is rarely investigated, where the annual average
temperatures are near 25°c and ideal for the cultivation of microorga-

nisms. This work verified bio hydrogen production in anaerobic batch
reactors fed with low glucose and sucrose concentrations and they can
be obtained abundantly from a wide variety of wastewater such as su-
garcane and industries of candy and soft drinks, among others.
Materiais and methods. Inoculum was taken from a uasb reactor trea-
ting brewery wastewater. It was previously purified in serial dilutions and
heat treated (90°C - 10 min) later to inhibited the H, consumers. Anaero-
bic batch reactors were fed separately with glucose and sucrose to initial
concentrations of 2g/L and 5g/L, 3rc, pH 5.5, headspace N, (100%). The
molecular biologic analyses were made by purified inoculum.
Results. The reactors fed with glucose and sucrose (2g/L and 5 g/t) were
observed, respectively, H, production potential (3.4 and 4.3 mmol h2/L)
and (4.5 and 10.4 mmol h2/L), consumption of sugars concentrations
[glucose (87.1% and 71.5%)] [sucrose (88.7% and 67.1%)]; generation
of acetic acid [glucose (8.8 rng/t and 246.9 mg/L)] and [sucrose (39.7
rng/L and 580.3 mg/L)]; butyric acid [glucose (73.8 mg/L and 229.3
mg/L)), [Sucrose (17.8 mg/L and 95.5 mg/L)]. The efficiency of the pre-
treatment of inoculum and the imposition of pH 5.5 inhibited methane-
producing microorganisms and the consumers of H,. The molecular bio-
logic analysis showed the predominance of Firmicutes phyla; whose is
characteristic of H,-generating bacteria, in both tests.
Conclusions. Sugars converted to H, opening up the possibility of explo-
ring these residues from brazilian effluents and promoting the integra-
ted development of this technology in a complementary way.
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Introdução. A melhoria da eficiência no uso de nutrientes principal-
mente o nitrogênio, torna-se relevante em razão da dependência ex-
terna da agricultura brasileira por fertilizantes importados. Atualmente
tem sido observado o crescimento na adoção da prática de inoculação
na cultura do milho com bactérias diazotróficas como alternativa para a
economia deste nutriente. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência
no uso de nitrogênio (eun) em plantas de milho inoculadas com diferen-
tes estirpes de azospirillum sp
Materiais e métodos. O experimento foi realizado na embrapa milho
e sorgo, na cidade de sete lagoas, minas gerais, brasil. Os tratamentos
testados foram seis estipes de bactérias diazotróficas (e1, e2, e3, e4,
e5 e e6) e um controle (eO) em quatro níveis de adubação nitrogenada
em cobertura (nO= O kg ha': n1= 40 kg ha' ; n2= 80 kg ha' e n3=160 kg
ha:' de n], em blocos ao acaso, no esquema de parcelas subdivididas,
com quatro repetições, tendo a dose de n na parcela e as estirpes na
subparcela. As variáveis analisadas foram a eficiência no uso de nitro-
gênio (kg de grãos produzidos/kg de n aplicados) e seus componentes
eficiência de absorção (eabn) (n total na parte aérea/ n aplicado) e a
eficiência de utilização de n (eutn)( kg de grãos produzidos/ n parte
aérea no florescimento).
Resultados. Como resultados observou-se que os parâmetros eun e
eabn foram influenciados de modo significativo pelas doses de n apli-
cada, sendo os menores valores detectados na presença do maior nível
de n. A eabn foi o componente determinante para a eurí. Embora as
diferenças tenham sido não significativas, a estirpe e4 proporcionou in-
cremento em torno de 20% no aproveitamento deste nutriente.
Conclusões. O uso de inoculantes constituído de estirpes adequadas
pode melhorar a eficiência de uso de nitrogênio na agricultura.
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Introducción. Los suelos de Ia región dei Casanare son ácidos, con con-
tenidos tóxicos de aluminio y baja concentración de calcio, potasio y
fósforo disponible. En utopía (Yopal) se realizan cultivos experimenta-
les de especies vegetales que pueden servir como alternativas agríco-
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