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POTENCIAL DE RIZOBACTÉRIAS PARA A REMOÇÃO DE CÁDMIO EM 
SOLUÇÃO 
 

RESUMO – Rizobactérias são excelentes candidatas à aplicação em 
processos de bioacumulação de elementos potencialmente tóxicos, pois 
desenvolveram mecanismos para a incorporação intracelular de uma ampla gama 
de íons. A sensibilidade e a capacidade de remoção de cádmio (Cd2+) de duas 
espécies de rizobactérias: Rizobium tropici (LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-
C02), foram estudadas. A concentração mínima inibitória (CMI) das bactérias foi 
determinada pelo cultivo em meio contendo CdCl2.2H2O (0,025 a 4 mmol L-1). Foram 
realizados testes de viabilidade das células das duas estirpes na CMI e ensaios de 
bioacumulação com suspensões de células bacterianas nas doses de 10, 20 e  
30 %(v/v) em solução contendo 100 mg L-1 de Cd2+. As estirpes LBMP-C01 e  
LBMP-C02 foram sensíveis a concentrações de Cd2+ superiores a 1,0 e  
0,05 mmol L-1, respectivamente. As células de LBMP-C01 e LBMP-C02 
apresentaram-se viáveis nas CMI 1,0 e 0,05 mmol L-1 Cd2+, respectivamente. A 
estirpe LBMP-C01 não removeu Cd2+ nos ensaios de bioacumulação e a estirpe 
LBMP-C02 foi capaz de remover 80 % deste íon em solução contendo 100 mg L-1 

Cd2+, após 72 h de contato e 30 %(v/v) do bioacumulador. Os espectros de absorção 
molecular na região do infravermelho, de ambas as espécies estudadas 
praticamente não indicaram diferenças nos grupos funcionais presentes nas 
moléculas da biomassa celular. A observação por microscopia eletrônica de 
transmissão mostrou a presença de maior número de grânulos eletrodensos no 
citoplasma da estirpe de LBMP-C02 em relação à LBMP-C01 quando estas foram 
cultivadas com Cd2+. A estirpe LBMP-C02 foi a mais eficiente na remoção de Cd2+. A 
resistência a metais dessas duas bactérias envolve mecanismos diferentes. 
 

Palavras-chave: Rizóbio, metais tóxicos, biorremediação, bioacumulação 
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RHIZOBACTERIAS POTENTIAL FOR THE REMOVAL OF CÁDMIO IN SOLUTION 
 

ABSTRACT – Rhizobacteria are excellent candidates for use in the 

processes of bioaccumulation of potentially toxic elements because they have 

developed mechanisms for the intracellular uptake of a wide range of ions. Here, the 

sensitivity and capacity to remove cadmium (Cd2+) of two species of rhizobacteria, 

Rhizobium tropici (LBMP-C01) and Ensifer meliloti (LBMP-C02), were studied. The 

minimum inhibitory concentration (MIC) of the bacteria was determined by culturing 

them in medium containing CdCl2·2H2O (0.025 to 4 mmol L-1). Cell viability tests of 

the two strains were performed at MIC, and bioaccumulation assays were performed 

with 10, 20, and 30 %(v/v) bacterial cell suspensions in a Cd2+ solution 100 mg L-1. 

Strains LBMP-C01 and LBMP-C02 were sensitive to Cd2+ concentrations above  

1.0 and 0.05 mmol L-1, respectively. LBMP-C01 and LBMP-C02 cells were viable at 

the MICs of Cd2+ solution 1.0 and 0.05 mmol L-1, respectively. LBMP-C01 did not 

remove Cd2+ in the bioaccumulation assays, whereas LBMP-C02 removed 80 % of 

this ion in Cd2+ solution 100 mg L-1, after 72 h of contact and 30 %(v/v) of the 

bioaccumulator. The infrared absorption spectra of both species did not indicate 

differences in the functional groups present in the molecules of the cell biomass. 

Transmission electron microscopy showed the presence of a larger number of 

electron-dense granules in the cytoplasm of LBMP-C02 compared to LBMP-C01 

when they were cultured with Cd2+. The LBMP-C02 strain was the most efficient in 

the Cd2+ removal. The metal resistance of these two bacteria involves different 

mechanisms. 

Keywords: Rhizobium, toxic metals, bioremediation, bioaccumulation 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, os problemas ambientais têm se tornado cada vez 

mais críticos e frequentes, principalmente, devido ao crescimento populacional e ao 

aumento das atividades agrícolas e industriais. A observação de como o ambiente 

reage a cada intervenção antropogênica mostra a atuação de microrganismos na 

busca da autopreservação, degradando os poluentes e utilizando-os como fontes de 

nutrientes. 

O uso de microrganismos como ferramenta para a remediação de ambientes 

contaminados é chamado de biorremediação. Neste trabalho, pretendeu-se reunir 

estudos presentes na literatura que justifiquem a utilização de microrganismos como 

uma alternativa biológica viável para a remediação de ambientes contaminados. A 

poluição ambiental por elementos potencialmente tóxicos, como o cádmio (Cd), tem 

se tornado um sério problema ambiental, pois estes, quando lançados no ambiente 

sem tratamento prévio, são bioacumulados na cadeia alimentar causando graves 

problemas de saúde ao ser humano, já que, mesmo em baixas concentrações, tais 

elementos são bioacumulativos no organismo. 

Para sanar este problema ambiental, vem sendo estudado o emprego de 

bactérias no tratamento de águas residuárias por meio de processo de 

bioacumulação. Dependendo da concentração do metal no meio aquoso, o 

microrganismo pode ter o seu crescimento inibido por bloqueio de grupos funcionais 

essenciais. Entretanto, existem microrganismos da espécie rizóbio, como Rhizobium 

tropici e Ensifer meliloti, que demonstraram resistência a altas doses de metais 

potencialmente tóxicos e em função disso foram selecionados para o 

desenvolvimento dos estudos que motivaram a realização desta pesquisa. 

Diante do exposto, o objetivo com este trabalho foi estudar a sensibilidade 

ao íon cádmio (Cd2+) de duas estirpes de rizobactérias Rhizobium tropici (LBMP-

C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02), visando à aplicabilidade destas células 

bacterianas para a remoção de cádmio em solução aquosa. Os resultados deste 

trabalho poderão contribuir para um melhor entendimento da captação de metais 

tóxicos por processo de bioacumulação utilizando células vivas de Rhizobium tropici 

(LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02).
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Cádmio 

Os metais pesados que, em geral, são carcinogênicos, teratogênicos e 

provocam outros graves problemas de saúde, podem ser acumulados no corpo 

humano através da cadeia alimentar (LEE et al., 2012). Devido à sua alta toxicidade, 

representam uma séria ameaça à biota e ao ambiente (SAEED; IQBAL, 2003). Os 

danos à saúde pública e ao ambiente decorrem do fato desses metais não serem 

biodegradáveis (BAHADIR et al., 2007). 

O cádmio (Cd), um dos metais mais tóxicos e amplamente utilizado em 

processos industriais (HUANG et al., 2013), apresenta número atômico 48 e massa 

atômica 111,40 u, sendo obtido a partir do minério geenockite (CdS) e como 

subproduto do tratamento de minérios de zinco, chumbo e cobre por eletrólise ou 

fundição. Pode se apresentar como óxido, sulfato ou cloreto, nos quais estará 

presente na forma de cátion bivalente (Cd2+). 

É descrito como um dos mais perigosos de todos os elementos 

contaminantes presentes nos alimentos e no ambiente humano, não apenas pelos 

altos níveis de toxidade, mas também devido a sua extensa distribuição e aplicações 

industriais (ALBERTINI et al., 2001). É usado principalmente em baterias e na 

produção de ligas especiais e pode ser acumulado no corpo humano (BERNARD, 

2008; HAN et al., 2009). Embora seja apontado como um elemento nocivo à saúde 

ocupacional há muitas décadas, mas os riscos para as populações expostas a ele 

ambientalmente foram enfatizados apenas quando se concluiu que a doença itai-itai 

foi causada pela ingestão de arroz contaminado por cádmio (JARUP; AKESSON, 

2009).Os sintomas clínicos humanos observados por exposição ao cádmio são 

fortemente associados à distribuição do metal nos órgãos. 

Ao se acumular em animais superiores, este elemento pode provocar 

distúrbios renais, insuficiência pulmonar, lesões ósseas e até mesmo câncer 

(MOSBAH; SAHMOUNE, 2013). Quando o ser humano é exposto a concentrações 

acima de 5 mg Cd m-3 de ar, durante 8 h, pode desenvolver edema pulmonar de 

caráter mortal. Além disso, de acordo com Ajmal et al. (2006), o cádmio pode causar 



16 
 

sérios danos aos rins e ossos. Contudo é possível que seja substituído por outro 

elemento menos agressivo, visto que, segundo Mosbah e Sahmoune (2013), é um 

elemento não essencial para os organismos vivos. 

A ingestão máxima de cádmio pelo ser humano recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 0,4-0,5 mg semana-1. De acordo com a 

agência de proteção ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) dos Estados 

Unidos, a concentração máxima de cádmio em água potável é  

0,005 mg L-1 (HUANG et al., 2013). 

O cádmio é considerado um poluente prioritário pela EPA e pela Agência 

Européia para a Proteção do Ambiente (AEA) (SHAMIM; REHMAN, 2013). Apesar 

desse alerta, as indústrias, como as de mineração, galvanização e manufatura de 

dispositivos elétricos, por exemplo, continuam sendo as principais fontes antrópicas 

de metais tóxicos ao homem, animais e meio ambiente, tais como mercúrio, chumbo, 

cobre, níquel, zinco e, inclusive, cádmio (GUINESI et al., 2007).  

A fabricação e a eliminação de compostos que contenham cádmio são as 

principais causas de sua exposição (MARTELLI et al., 2006). As embalagens 

plásticas por exemplo, podem ser fonte de contaminação por cádmio, uma vez que 

este metal pode estar presente em pigmentos e estabilizantes contidos em tais 

embalagens. Da mesma forma, utensílios cerâmicos vidrados, decorados e coloridos 

com pigmentos à base de compostos de cádmio, quando em contato com alimentos 

ácidos, podem eventualmente solubilizar esse metal, permitindo sua migração para 

o alimento, contaminando-o (ALBERTINI et al., 2001). 

2.2 Biossorção e bioacumulação 

Os microrganismos desenvolveram várias estratégias de sobrevivência em 

ambientes poluídos com metais tóxicos. Tais estratégias se baseiam em processos 

de desintoxicação, como a biossorção, a bioacumulação, a biotransformação e a 

biomineralização, as quais podem ser exploradas para a biorremediação ex situ e in 

situ (DIXIT et al., 2015). Portanto, a absorção de metais tóxicos por microrganismos 

pode ser um processo ativo (bioacumulação) e/ou passivo (biossorção). Esses 

metais podem ser absorvidos nos sítios de ligação presentes na estrutura celular 

sem o envolvimento de energia (DIXIT et al., 2015). 
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Diante dos problemas de poluição por metais tóxicos, a biossorção, usando 

biomateriais como bactérias, fungos, fermento e algas, tem sido estudada e 

apontada como uma tecnologia de grande efeito para o tratamento de volumes 

elevados de efluentes, contendo baixas concentrações de metais tóxicos, da ordem 

de 1 a 100 mg L-1 (WANG; CHEN, 2006), visto que algumas populações microbianas 

são resistentes a concentrações tóxicas de metais pesados (PRASENJIT; 

SUMATHI, 2005). 

A biossorção é um processo de metabolismo independente e, portanto, pode 

ser realizada por células vivas e células mortas (SRINATH et al., 2002). Possui 

inúmeras vantagens, como a minimização de resíduos químicos e de lodo biológico, 

a regeneração de adsorventes, a possibilidade de recuperação do metal e o baixo 

custo (MOSBAH; SAHMOUNE, 2013). Muitos pesquisadores explicam que os 

mecanismos do processo de biossorção dependem não só do tipo ou composição 

química da biomassa, mas também de variáveis físico-químicas, como o pH 

(VIJAYARAGHAVAN; YUN, 2008), que é um dos fatores ambientais mais 

importantes, pois a capacidade de sorção de íons metálicos se intensifica com o 

aumento do pH no sistema de sorção (WANG; CHEN, 2006). Além do pH, a 

temperatura, as características da biomassa, a área de superfície, a concentração 

da biomassa e a concentração inicial do íon metálico, também afetam o processo de 

biossorção (ABBAS et al., 2014), o qual envolve a combinação de troca iônica, 

complexação, coordenação, adsorção, interação eletrostática, quelação e 

microprecipitação (VEGLIÓ; BEOLCHINI, 1997). 

Entre as vantagens desse processo, destacam-se o uso de biomateriais 

renováveis naturalmente abundantes, que podem ser produzidos a baixo custo; 

capacidade de tratar grandes volumes de águas residuárias, devido à rápida 

cinética; alta seletividade em termos de remoção e recuperação de metais 

potencialmente tóxicos, específicos; capacidade de lidar com vários metais tóxicos e 

misturas de resíduos; operação numa ampla gama de condições físico-químicas 

incluindo temperatura, pH e a presença de outros íons; baixo investimento de capital 

e baixo custo de operação (ABBAS et al.,2014). 

A biossorção se baseia na propriedade do biossorvente para reter íons de 

soluções aquosas, sendo por isso considerada um processo promissor para a 
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remoção de íons de metais potencialmente tóxicos de efluentes industriais (SOUZA 

et al., 2012). Conforme mencionado, a biossorção resulta de interações 

eletrostáticas e também da formação de complexos entre os íons metálicos e os 

grupos funcionais presentes na superfície celular, quando estes exibem alguma 

afinidade química pelo metal. Desta forma, a identificação dos grupos funcionais é 

importante para determinar os mecanismos responsáveis pela ligação dos íons 

metálicos com a estrutura destes materiais e neste sentido, a espectroscopia de 

absorção molecular na região do infravermelho é uma das técnicas analíticas 

empregadas para determinar a presença de grupos funcionais (RODRIGUES et al., 

2006). 

A bioacumulação tende a remover metais tóxicos de solução aquosa com o 

uso de microrganismos. Neste processo são utilizadas tanto células vivas quanto 

células mortas (ARYAL; KYRIAKIDES, 2015). De acordo com Moriwaki e Yamamoto 

(2013), no caso do emprego de biomassa microbiana o processo para a remoção de 

íons metálicos tóxicos deve ser dividido em quatro categorias: adsorção de 

superfície; adsorção no biopolímero extracelular; absorção biológica e adsorção em 

biomineral extracelular. O processo de bioacumulação pode ser definido como a 

acumulação intracelular do adsorvato, que ocorre em duas fases: a primeira, idêntica 

à biossorção, é rápida, e a subsequente, é mais lenta e inclui a transposição do 

adsorvato para o interior das células pelo sistema de transporte mais 

frequentemente ativo (CHOJNACKA, 2010). Esse processo é mais complexo do que 

a biossorção e requer atividade metabólica de células (CHOJNACKA, 2010). 

A bioacumulação de íons metálicos tóxicos por microrganismos resulta de 

adsorção extracelular, independente do metabolismo, isto é, da interação de íons 

metálicos com componentes da superfície celular e de absorção, dependente do 

metabolismo, seguida por acumulação intracelular (HUANG, 2013). 

O uso de microrganismos como ferramenta para a remediação de ambientes 

contaminados é chamado de biorremediação. Este processo pode ser realizado por 

meio de um ou mais consórcios microbianos, indígenas ou não, para a degradação 

de contaminantes orgânicos poluentes (PEREIRA; FREITAS, 2012). 

Os estudos de degradação de compostos químicos têm mostrado vários 

microrganismos extremamente versáteis em catabolizar moléculas recalcitrantes. 
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Estudos realizados na área de biotecnologia indicam fungos e bactérias como 

principais microrganismos eficientes na degradação de poluentes, possuindo alto 

potencial de ação na recuperação de ambientes contaminados (BALAN, 2002). 

A pressão exercida nos microrganismos por íons metálicos tóxicos resulta 

em populações microbianas com alta resistência a esses elementos (TENG et al., 

2015). Alguns microrganismos apresentam capacidade de acumular íons metálicos 

com alta capacidade de adsorção (VIJAYARAGHAVAN; YUN, 2008). Por isso, o uso 

de microrganismos vem sendo estudado para a eliminação de contaminantes 

ambientais a fim de alcançar a sua eficácia e sua capacidade de sustentação 

ecológica (TENG et al., 2015). 

A utilização de microrganismos na remoção de elemento tóxicos, como o 

cádmio, de águas residuárias contaminadas é considerada uma alternativa 

promissora (NOURBAKHS et al., 2002), econômica e ambientalmente favorável para 

o tratamento de águas residuárias (TANGAROMSUK, 2002). Neste sentido, as 

bactérias são usadas como biossorventes devido ao seu pequeno tamanho, sua 

onipresença, sua capacidade de crescer sob determinadas condições e sua 

resiliência a uma ampla gama de situações ambientais. De acordo com Green-Ruiz 

e colaboradores (2008), várias espécies de bactérias têm sido utilizadas para a 

remoção de Cd e Zn. Nos últimos anos, a remoção biológica de Cd2+ por 

microrganismos vivos ou mortos surgiu como um método alternativo potencial em 

relação a técnicas convencionais de tratamento (HUANG, 2013). Kefala e 

colaboradores (1999) investigaram a remoção de Cd2+ por Actinomycetes e 

demonstraram que a biomassa não viva pode acumular cádmio em maior extensão 

do que células vivas. Tangaromsuk e colaboradores (2002) estudaram a remoção de 

Cd2+ por Sphingomonas paucimobilis e reportaram que a capacidade de remoção de 

cádmio por células vivas foi maior do que por células mortas. O trabalho de Huang e 

colaboradores (2013), mostra que a biossorção de cádmio é rápida e que a 

capacidade máxima de remoção ocorre em 50 e 30 min para células vivas e mortas 

de Bacillus cereus RC-1, respectivamente. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852407005548#bib25
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2.3 Bactérias do gênero Rhizobium 

As bactérias do gênero Rhizobium são organismos que podem  

apresentarem-se livres no solo e rizosfera ou em simbiose com plantas leguminosas. 

Os rizóbios têm o potencial de modificar diretamente a rizosfera melhorando as 

condições ambientais e a disponibilidade de nutrientes. Além disso, esses 

microrganismos invadem as raízes de plantas leguminosas e formam nódulos para 

fixar nitrogênio atmosférico em amônia, que é então fornecida às plantas 

hospedeiras (TENG et al., 2015).  

Devido a essa peculiaridade de algumas dessas bactérias, no que concerne 

à relação simbiótica com plantas leguminosas, são consideradas de grande 

importância agronômica.  

Sinorhizobium meliloti é um rizóbio fixador de nitrogênio, que forma uma 

relação simbiótica com plantas leguminosas (GALIBERT et al., 2001). Pertence ao 

grupo Rhizobiales de bactérias, que, por sua vez, compreende gêneros diferentes de 

Alphaproteobacteria que compartilham da capacidade de fixar o nitrogênio em 

associação com plantas leguminosas. 

Os rizóbios têm apresentado grande potencial para a biorremediação de 

áreas contaminadas com metais tóxicos. Além disso, pode-se apontar também a 

vantagem do uso de rizóbios em biorremediação de poluentes orgânicos: a fixação 

de nitrogênio remove a limitação causada pela deficiência de nitrogênio. No entanto, 

alguns pesquisadores reportam que certas estirpes de rizóbios não manifestam 

genes para a biorremediação de poluentes (TENG et al., 2015). 

Como as estirpes rizobianas são regularmente expostas e adaptadas a 

poluentes recalcitrantes, presume-se que tenham desenvolvido perfis enzimáticos 

essenciais para a degradação dessas toxinas (ZINJARDE et al., 2014). Bactérias 

dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium são frequentemente identificadas em 

locais contaminados com metais tóxicos (SRIPRANG et al., 2002). 

A resistência de rizóbios a metais tóxicos pode ser atribuída a: (i) mudanças 

no efluxo do metal nas membranas celulares microbianas; (ii) quelação intracelular 

devida a produção de metal e em proteínas; e (iii) transformação de metais para a 

sua forma menos tóxica através do metabolismo microbiano (NIES, 1995, 2003). 
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A presença de rizóbios também pode exercer impactos indiretos sobre o 

degradador microbiano em comunidades no solo, facilitando de forma abrangente 

sua restauração (LI et al., 2012). Os mecanismos envolvidos neste processo 

incluem: (i) melhoria das condições ambientais, isto é, pH e disponibilidade de 

nutrientes, como o nitrogênio e (ii) mudanças nas quantidades e constituintes de 

exsudados radiculares devido à melhoria das atividades metabólicas da planta após 

a inoculação com rizóbios (JOHNSON et al., 2005; BELL et al., 2011). 

É relatado na literatura que as bactérias desenvolveram cinco mecanismos 

diferentes para desintoxicar metais tóxicos: exportação, permeabilidade reduzida, 

desintoxicação extracelular, sequestro intracelular e sequestro extracelular. Para 

acomodar condições adversas, os microrganismos desenvolveram mecanismos de 

padrões de expressão gênica alterados, atividade enzimática e proteínas de 

transporte. Tais mecanismos foram utilizados para a biorremediação de alguns sites. 

Tendo em vista o exposto, os processos biológicos, baseados no 

metabolismo celular, relacionados à biorremediação de metais tóxicos, podem ser 

classificados como biossorção ou bioacumulação. Biossorção é um mecanismo 

rápido de captação de metal na superfície celular, conhecida como ligação 

extracelular. Por outro lado, a bioacumulação é um processo complexo de remoção 

de metal usando células vivas. O processo ocorre em duas etapas, uma relacionada 

com a ligação extracelular e outra que transporta os íons metálicos através da 

membrana celular para se ligar às estruturas intracelulares onde os íons podem ser 

transformados por bioprecipitação ou biotransformação. Diversas espécies de 

bactérias têm sido reveladas como resistentes a diferentes metais, dentre elas as 

Rizobiaceas adquirem um importante papel. Estudos presentes na literatura 

mostram resistência a metais em estirpes de Sinorhizobium meliloti (ROSSBACH et 

al., 2008), Rhizobium leguminosarum bv. viciae (ABD-ALLA et al., 2012) e de uma 

nova espécie, Rhizobium metallidurans, descrita por Grison e colaboradores (2015). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi executado no Laboratório de Química Analítica e Ambiental 

(LQAA) e no Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Plantas (LBMP), 

ambos do Departamento de Tecnologia, da Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias (FCAV), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de 

Jaboticabal. As técnicas utilizadas neste trabalho não oferecem risco para o meio 

ambiente e para a saúde humana, encaixando-se nos padrões de biossegurança 

(NB-1). 

3.1 Isolados bacterianos utilizados 

Os isolados bacterianos utilizados neste estudo pertencem a ordem 

Rhizobiales, classificados em nível de espécie (Tabela 1) e apresentaram alterações 

na produção de exopolissacarídeos (EPS) quando cultivados em meios de cultivo 

contendo íons Cu2+ e Cr6+ (na forma de Cr2O7
2-) (MORETTO, 2014; MORETTO et 

al., 2015). Os isolados são parte da coleção de culturas do Laboratório de 

Bioquímica de Microrganismos e Plantas (LBMP) do Departamento de Tecnologia da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da UNESPJaboticabal. 

Tabela 1 - Identificação das linhagens, estirpes e hospedeiros a partir dos quais 

foram isoladas as rizobactérias. 

Linhagem Estirpe Hospedeiro 

Rhizobium tropici. LBMP-C01 Phaseolus vulgaris L. 

Ensifermeliloti LBMP-C02 Lotus corniculatus var. tenuifolium 

3.2 Preparo de células vivas dos microrganismos 

Os microrganismos foram cultivados em meios específicos para a obtenção 

da maior concentração possível de células bacterianas. Para isso, as bactérias 

foram previamente cultivadas a 28 °C durante 24 h e 150 rpm de agitação 

(CASTELLANE et al., 2017). Os meios utilizados para o cultivo foram: PGY (K2HPO4 

1,4 g L-1; KH2PO4 1,0 g L-1; MgSO4.7H2O 0,2 g L-1; glicerol 15,0 g L-1 e extrato de 
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levedura 6,0 g L-1 e pH = 6,8) e caldo nutritivo (extrato de levedura 1,0 g L-1; peptona 

5 g L-1; NaCl 5 g L-1), ambos autoclavado a 121 ºC e 1 atm, durante 20 min. 

3.3 Preparo da solução padrão estoque de cádmio 

Solução padrão estoque contendo Cd2+, foi preparada a partir da dissolução 

de CdCl2.2H2O, em água deionizada, visando a obtenção de 0,1 mol L-1 Cd2+ de 

solução. Esta solução foi autoclavada a 121 oC e 1 atm, durante 20 min. 

3.4 Determinação da concentração mínima inibitória (CMI)  

A toxicidade do íon Cd2+ aos isolados empregados como bioacumulantes foi 

avaliada por ensaios para a determinação da concentração mínima inibitória de 

Cd2+. Os isolados foram cultivados em erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de 

meio de líquido PGY ou caldo nutritivo contendo concentrações de Cd2+ que 

variaram de 0,025 até 4,0 mmol L-1. Os cultivos com os respectivos tratamentos 

foram mantidos a 30 ºC e 150 rpm, por 120 h, em triplicata. O desenvolvimento das 

bactérias foi monitorado por determinação da densidade ótica em  = 600 nm 

(DO600), realizada em biofotômetro, de procedência Eppendorf. A menor 

concentração de metal na qual não se observou aumento da absorbância após  

120 h de incubação foi adotada como sendo a concentração mínima inibitória. 

3.5 Viabilidade de células bacterianas sob efeito de cádmio  

Este ensaio foi proposto para a determinação da viabilidade de células de 

Rhizobium tropici (LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02) sob ação do íon Cd2+ 

em concentração determinada pelo estudo de CMI. Para isso, foi preparado um pré-

inóculo de cada isolado, em meio de cultivo líquido (PGYlíq), mantido em agitação a 

150 rpm, a 30 °C, incubado por 24 h, até DO600  4,6. Alíquotas de 10 %(v/v) do pré-

inóculo foram transferidas para tubos de ensaio contendo o meio de cultivo. Foi 

utilizado PGYlíq para Ensifer meliloti (LBMP-C02) e caldo nutritivo para Rhizobium 

tropici (LBMP-C01). 

Os tratamentos foram os respectivos meios de cultivo com adição de Cd2+ e 

sem Cd2+ (controle). A concentração de Cd2+ utilizada para o ensaio com Rhizobium 
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tropici (LBMP-C01) foi 1,00 mmol L-1 e para o Ensifer meliloti (LBMP-C02) foi  

0,05 mmol L-1. 

Os tubos, em triplicata, foram incubados a 30 °C, com agitação de 150 rpm. 

Nos tempos de cultivo 0 e 72 h foram retiradas amostras para a determinação da 

DO600 em biofotômetro (procedência Eppendorf), assim como para a análise da 

viabilidade celular pela contagem do número de unidades formadoras de colônias 

(UFC) em Placa de Petri contendo meio PGYsol. As placas de Petri contendo 

diluições dos respectivos tratamentos foram armazenadas em câmara incubadora 

tipo B.O.D., a 30 ºC, por 48 h e em seguida, foi realizada a contagem das colônias e 

o cálculo de unidades formadoras de colônias. 

3.6 Preparação dos bioacumuladores 

Para o ensaio de bioacumulação as células de Rhizobium tropici (LBMP-

C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02) foram cultivadas no meio PGYlíq a partir de um 

pré-inóculo PGYlíq, mantido em agitação a 150 rpm, a 30 °C, por aproximadamente 

24 h (DO600  4,6). Alíquotas de 10 %(v/v) do pré-inóculo foram transferidas para 

frascos tipo erlenmeyer contendo meio PGYlíq. Os frascos foram mantidos por 48 h 

em agitação de 150 rpm e 30 °C.  

As células foram quantificadas em câmara de Neubauer e ajustadas para a 

concentração de 1x106 células mL-1. As suspensões de células das bactérias 

apresentaram a relação de massa seca a seguir: 3,01 g L-1 de exopolissacarídeo e 

2,18 g L-1 de biomassa celular, para a espécie de Rizobium tropici (LBMP-C01); 2,51 

g L-1 de exopolissacarídeo e 2,35 g L-1 de biomassa celular para a espécie de 

Ensifer meliloti (LBMP-C02). 

3.7 Bioacumulação de Cd2+ por células de Rhizobium tropici  

(LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02) 

A bioacumulação foi estudada pela avaliação da taxa de remoção do íon 

Cd2+ e da capacidade de bioacumulação deste íon metálico pelas células de 

Rhizobium tropici (LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02). Para isso, os 

bioacumulantes foram preparados como descrito no item 3.6. Doses de 10, 20 e  

30 %(v/v) dos bioacumuladores foram transferidas para frascos tipo erlenmeyer com 
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capacidade para 300 mL, contendo 100 mL de solução de Cd2+ na concentração 

inicial (Co) de 100 mg L-1, pH  5,0. Todo estudo apresentou delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com triplicatas para todos os tratamentos. Os 

frascos foram mantidos sob agitação de 150 rpm e 30 °C. Alíquotas de 10 mL foram 

retiradas de cada repetição dos respectivos tratamentos, após 24, 48 e 72 h. 

As amostras retiradas ao final de cada tempo testado foram transferidas 

para tubos tipo falcon (15 mL) e submentidas à centrifugação a 10.000 × g, durante 

15 min. Posteriormente, a concentração remanescente (Cf, mg L-1) de Cd2+ no 

líquido sobrenadante foi determinada por espectroscopia de absorção atômica com 

chama ar-acetileno. 

A capacidade de bioacumulação (q, mg g-1) e a taxa de remoção (R, %) de 

Cd2+ foram calculadas de acordo com as equações 1 e 2 (CHEN et al., 2008):  

q = (Co – Cf)/X             (1) 

R = 100(Co – Cf)/Cf             (2) 

3.8 Análise dos bioacumuladores por espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier  

A identificação dos grupos funcionais e possíveis sítios de ligação 

relacionados à bioacumulação do íon metálico em estudo foi realizada por 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy, FT-IR). Para a obtenção dos espectros foi empregado 

espectrofotômetro da Perkin–Elmer (FT-IR Spectrum Two instrument), do 

Laboratório de Espectrometria de Massas Aplicada à Química de Produtos Naturais, 

do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto (FFCLRP) USP. 

A espécie LBMP-C01 foi cultivada em 100 mL de caldo nutritivo e a espécie 

LBMP-C02 foi cultivada em 100 mL do meio PGYlíq, na ausência e na presença do 

íon Cd2+, nas respectivas concentrações pré-determinadas pelo ensaio de CMI, sob 

agitação de 150 rpm e a 30 °C. Após 72 h de agitação as amostras foram 

centrifugadas e o pellet obtido foi colocado em estufa de secagem, a 55 °C, até 

atingir massa constante. As amostras (massa seca) resultantes dos tratamentos 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIlOXe7ODUAhVH7yYKHfdNAB0QFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFourier_transform_infrared_spectroscopy&usg=AFQjCNEkGKrQDSUqBI8YwA1tBD3C6DnsUQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIlOXe7ODUAhVH7yYKHfdNAB0QFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFourier_transform_infrared_spectroscopy&usg=AFQjCNEkGKrQDSUqBI8YwA1tBD3C6DnsUQ
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foram misturadas com KBr anidro, em almofariz de ágata e após prensagem das 

misturas, foram obtidas pastilhas translúcidas. Para a análise, cerca de 7 varreduras 

foram realizadas na faixa de 4000-400 cm-1. 

3.9 Análise dos bioacumuladores por microscopia eletrônica de 

transmissão 

A bioacumulação de Cd2+ pelas células dos microrganismos estudados e os 

grânulos de polihidroxibutirato (PHB) produzidos puderam ser observados por meio 

da análise das células destes microrganismos por microscopia eletrônica de 

transmissão, realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo (USP). 

As amostras da suspensão de células foram cultivadas em meio caldo 

nutritivo para a estirpe Rhizobium tropici (LBMP-C01) e PGYlíq para a estirpe Ensifer 

meliloti (LBMP-C02). Os tratamentos foram os respectivos meios de cultivo com 

adição de Cd2+ e sem metal (controle). Para o ensaio com o isolado Rhizobium 

tropici (LBMP-C01) utilizou-se 1,00 mmol L-1 de Cd2+ e para o Ensifer meliloti (LBMP-

C02) 0,05 mmol L-1 de Cd2+. Os frascos foram incubados a 30 °C, com agitação de  

150 rpm, por 72 h (PETERS; HUNZIKER, 2001). Após o período de incubação, 2 mL 

das suspensões dos respectivos tratamentos (~106 células mL-1) foram 

ressuspendidas com glutaraldeído 2 %, pH 7,2 . Após 3h foram fixadas em araldite 

para serem então analisadas em microscópio eletrônico de transmissão, de 

procedência Jeol, modelo JEM 1200 EX. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Concentração Mínima Inibitória (CMI ) 

A avaliação inicial de resistência ao Cd2+ pelas bactérias em estudo foi 

realizada por meio do seu cultivo in vitro em meio com diferentes concentrações 

deste íon metálico. A concentração mínima inibitória do íon Cd2+ para a espécie 

Rhizobium tropici (LMBP – C01) cultivada em meio PGYlíq (Figura 1A) e caldo 

nutritivo líquido (Figura. 1B), tem os resultados apresentados na Figura 1. 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Controle 2.0 3.0 4.0 

t = 0 h t = 48 h t = 120h

D
en

si
d

a
d

e
Ó

ti
ca

 
(D

O
6

0
0
)

Concentração de Cádmio (mmol L-1 )

A

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Controle 1.0 2.0 3.0 4.0 

t = 0 h t = 48 h t = 120 h

Concentração  de Cádmio (mmol L-1 )

D
en

si
d

a
d

e
Ó

ti
ca

 (
D

O
6
0
0
) B

 

Figura 1 - Crescimento celular do isolado Rhizobium tropici (LBMP-C01) em: (A) 

meio de cultivo PGYlíq contendo 0 (controle); 2,0; 3,0 e 4,0 mmol L-1 de Cd2+; (B) 

meio de cultivo caldo nutritivo líquido contendo 0 (controle); 1,0; 2,0; 3,0 e  

4,0 mmol L-1 de Cd2+. As células do isolado foram incubadas sob agitação de  

150 rpm, a 30 ºC, até 120 h. 
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O crescimento celular de Rhizobium tropici (LMBP – C01) foi diferente 

dependendo do meio de cultivo utilizado (PGYlíq e caldo nutritivo) acrescido de 

diferentes concentrações de Cd2+. Tal fato se deve à presença de fosfato na 

composição do meio PGYlíq, uma vez que o íon Cd2+ em concentrações acima de  

2 mmol L-1 precipitou como fosfato de cádmio. A formação deste precipitado não 

permite que os íons Cd2+ entrem em contato com as células bacterianas e em 

decorrência disso a estirpe Rhizobium tropici (LMBP – C01) mostrou elevada 

resistência (5 mmol L-1) ao metal estudado. Moretto, trabalhando com o mesmo meio 

de cultivo (PGYlíq) não observou precipitação de crômio hexavalente (Cr2O7
2-) e de 

cobre bivalente (Cu2+) ao estudar a concentração mínima inibitória para diferentes 

estirpes de rizóbios (MORETTO, 2014). 

O ensaio da concentração mínima inibitória do íon Cd2+ para o isolado 

Rhizobium tropici (LMBP – C01) acrescido em meio caldo nutritivo líquido (Figura 

1B) mostrou que este isolado apresentou sensibilidade em concentrações acima de 

1,0 mmol L-1 de Cd2+, testadas. Este isolado apresentou crescimento celular na 

concentração 1,0 mmol L-1 de Cd2+ , não diferenciando do controle após 48 h. Após  

120 h as células bacterianas mostraram-se em decaimento, tanto para Cd2+ a  

1,0 mmol L-1 quanto para o controle. 

O estudo da concentração mínima inibitória do íon Cd2+ no desenvolvimento 

de Ensifer meliloti (LMBP – C02) foi realizado em meio de cultivo PGYlíq. Apesar 

deste meio conter em sua composição fosfato, as concentrações de Cd2+, 

relativamente baixas, empregadas neste ensaio, não foi observado precipitação de 

fosfato de cádmio. Os resultados obtidos mostraram que o isolado Ensifer meliloti 

(LMBP – C02) apresentou sensibilidade às concentrações de Cd2+ superiores à  

0,05 mmol L-1 (Figura 2). O crescimento celular do isolado Ensifer meliloti (LMBP – 

C02) na concentração 0,05 mmol Cd2+ L-1, não diferenciou do controle (meio PGYlíq 

isento do íon Cd2+), após 48 h. Mesmo após 120 h de contato das células do isolado 

bacteriano com Cd2+ (0,05 mmol L-1) a concentração celular pouco diferiu do 

controle. 

Estudo visando selecionar e identificar cepas com maior resistência à 

toxicidade de metais pesados, afirma que a tolerância pode ser definida como a 

capacidade de um microrganismo para lidar com a toxicidade do metal, usando suas 



29 
 

propriedades intrínsecas, ao passo que a resistência é a capacidade de um 

microrganismo sobreviver em condições com altas concentrações de metais tóxicos 

por meio de mecanismos de desintoxicação que são ativados em resposta direta à 

presença de metais (WU et al., 2016). 
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Figura 2 - Crescimento celular do isolado de Ensifer meliloti (LBMP-C02), em ensaio 

da concentração mínima inibitória, em meio de cultivo PGYlíq nas concentrações 0 

(controle); 0,025; 0,050; 0,010 e 0,020 mmol L-1 de Cd2+, incubado sob agitação de 

150 rpm, a 30 ºC, até 120 h. 

Segundo Raaman (2012), o crescimento de R. leguminosarum não foi inibido 

até a concentração de 0,5 mmol L-1 de cromo. Tanto para o íon Cr(III) quanto Cr (VI), 

concentrações acima de 0,5 mmol L-1 inibiram o crescimento de R. leguminosarum. 

4.2 Viabilidade de células bacterianas sob efeito de cádmio  

A viabilidade das células de Rhizobium tropici (LBMP-C01) e Ensifer meliloti 

(LBMP-C02) cultivadas, respectivamente, em meio caldo nutritivo e em meio PGYlíq, 

na ausência de Cd2+e na presença do mesmo, nas concentrações mínimas 

inibitórias determinadas, podem ser observadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Viabilidade das células (UFC mL-1) de Rhizobium tropici (LBMP-C01) e 

Ensifer meliloti (LBMP-C02) após 72 h de cultivo em meio caldo nutritivo líquido e em 

meio PGYlíq, controle e meios contendo Cd2+ a 1,0 e 0,05 mmol L-1, respectivamente. 

Cultivo inicial t0 igual a 1,0x108 UFC mL-1. 

Tratamentos 
Rhizobium tropici (LBMP-C01) Ensifer meliloti (LBMP-C02) 

t0 t72 t0 t72 

Controle 1,0x108 4,6x1010 1,0x108 6,7x1010 

Cd2+ 1,0x108 9,8x109 1,0x108 2,1x1010 

t: tempo de cultivo 

Nas condições estudadas, o isolado Rhizobium tropici (LBMP-C01) e o 

isolado Ensifer meliloti (LBMP-C02) apresentaram viabilidade celular nas 

concentrações de 1,0 e 0,05 mmol L-1 de Cd2+, respectivamente, diferindo pouco do 

tratamento controle. Esses resultados mostram que nas concentrações de Cd2+ 

utilizadas nos ensaios, as rizobactérias conseguem se desenvolver e se mostram 

viáveis, podendo ter potencial para aplicação em processos de biorremediação. 

4.3 Bioacumulação de Cd2+ por células de Rhizobium tropici 

(LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02) 

A avaliação da capacidade de remoção de Cd2+ pelos isolados Rhizobium 

tropici (LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02), após 24, 48 e 72h de contato com 

solução contendo Cd2+, foi realizada pela mistura de diferentes doses [10 %; 20 % e 

30 %(v/v)] dos bioacumuladores com solução contendo Cd2+ na concentração inicial 

(Co) de 100 mg L-1.Após os ensaios de bioacumulação, o teor remanescente (Cf) de 

Cd2+ na solução foi determinado por espectroscopia de absorção atômica com 

chama ar-acetileno e os resultados obtidos foram comparados com a concentração 

inicial, para cálculo da taxa de remoção e da capacidade de bioacumulação de Cd2+ 

por cada estirpe estudada. 

O isolado Rhizobium tropici (LBMP-C01) não apresentou capacidade de 

remoção do metal no meio caldo nutritivo. Por outro lado a ação bioacumuladora de 
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células vivas do isolado de Ensifer meliloti (LBMP-C02) na taxa de remoção de 

cádmio em Co = 100 mg L-1 está ilustrada na Figura 3A e capacidade de 

bioacumulação (q) desta espécie é apresentada na Figura 3B. Os melhores 

resultados para a taxa de remoção de Cd2+ por células vivas do isolado de Ensifer 

meliloti (LBMP-C02) (Figura. 3A), foram obtidos para as doses de 20 e 30 %(v/v) de 

suspensão bacteriana. O tratamento com 30 %(v/v) de suspensão da bactéria após 

agitação 150 rpm, a 30 °C por 72 h apresentou remoção de aproximadamente 80% 

de Cd2+. 

Embora o isolado tenha se mostrado sensível a concentrações superiores a 

0,1 mmol L-1 de Cd2+, quando em concentração de 100 mg L-1 de Cd2+  

(ou 1 mmol L-1 de Cd2+), apresentou capacidade de remover este íon metálico. 

Diante disto, pode-se especular, que a concentração mínima de um íon metálico que 

um microrganismo é capaz de tolerar para o processo de duplicação não está 

relacionada a capacidade destas células em reter internamente os íons metálicos. 

Como diversos trabalhos têm relatado, na bioacumulação, por necessitar de uma 

série de processos metabólicos, o tempo necessário para que haja remoção é 

superior a 24h, diferentemente da biossorção que é um processo físico e requer em 

média, apenas 30 min (DHANKHAR; HOODA, 2011; XIE et al., 2013). 
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Figura 3 - (A) Taxa de remoção e (B) capacidade de bioacumulação de Cd2+ por 

células vivas do isolado Ensifer meliloti (LBMP-C02) em diferentes concentrações 

[10 %, 20 % e 30 %(v/v)] deste bioacumulador, nos tempos 24, 48 e 72 h, para  

Co = 100 mg L-1 de Cd2+. 

As células vivas do isolado de Ensifer meliloti (LBMP-C02) quanto à 

capacidade de bioacumular íons Cd2+ foram melhores nas doses de 10 e 20 %(v/v) 

do bioacumulador (Figura 3B). Quanto maior o tempo em que as células estiveram 

em contato com a solução de Cd2+ maior é a capacidade de bioacumulação. Quanto 

mais concentradas as células em uma solução os bioacumuladores ou 

biossorventes demonstram ter capacidade reduzida de adsorção dos íons metálicos, 

se compararmos aos tratamentos com doses menores. Moretto (2014) descreve que 
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nas amostras que apresentam maior concentração de células, ocorre formação de 

aglomerados de células, em função de estas estarem mais próximas entre si. Estes 

aglomerados, formados por complexação de células e íons metálicos, promovem a 

perda da área de superfície. Este fato pode explicar o porquê da capacidade de 

bioacumulação ou biossorção reduzir em concentrações mais elevadas do 

biossorvente. Sendo as estruturas externas das células bacterianas de natureza 

química aniônica e estando em solução catiônica ocorre assim a interação 

eletrostática entre as moléculas e íons, por processos físico-químicos nos quais 

atuam forças de van der Waals. 

4.4 Análise dos bioacumuladores por espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier  

Metais pesados podem ser tóxicos a vários microrganismos, entretanto 

algumas bactérias conseguem alterar seu metabolismo ou estruturas moleculares 

para se tornar aclimatadas na presença desses metais tóxicos. A espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) é uma metodologia que pode 

indicar e medir mudanças na composição química celular em lipídeos, proteínas, 

ácidos nucleicos e polissacarídeos. Essas moléculas estão envolvidas em 

importantes mecanismos de adaptação ou aclimatação das bactérias a estresse 

ambiental promovido por metais pesados (KARDAS; GOZEN; SEVERCAN, 2014). 

Observando-se as Figuras 4 e 5, que correspondem aos espectros de 

absorção das células de Rhizobium tropici (LBMP-C01) e Ensifer meliloti  

(LBMP C-02), respectivamente, verifica-se que tais espectros são muito parecidos. 

Além disso, as células de ambas as espécies de rizóbio, cultivadas em meio sem 

Cd2+ e em meio contendo este íon metálico, também apresentaram espectros muito 

semelhantes, isto é, espectros que exibem bandas de absorção na mesma região. 

Os espectros obtidos na análise das células de Rhizobium tropici (LBMP-

C01), cultivadas nas condições descritas, foram analisados e as bandas de 

absorção foram identificadas para revelar os grupos funcionais presentes nas 

células (Figuras 4A e 4B). A banda larga com máximo de absorção na região de 

3.400 a 3.437 cm-1 resulta do estiramento das ligações de grupamentos hidroxila  

(-OH) presentes nas celulas rizobianas (BARTH; ZSCHERP, 2002). As bandas na 
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região de 2.930 cm-1 representam estiramento de ligações C-H de grupos metil, 

presentes em ácidos graxos e lipídeos (OJEDA; DITTRICH, 2012). São observadas 

bandas nas quais a absorbância máxima ocorre em 1.742 cm-1 (Figura 4A) e em 

1.740 cm-1 (Figura 4B), as quais podem ser atribuídas ao estiramento C=O de 

grupos ésteres de lipídeos e ácidos graxos presentes na membrana celular (OJEDA; 

DITTRICH, 2012). Na Figura 4B a banda com máximo de absorção em 1.646 cm-1 

(banda amida I), pode ser atribuída ao estiramento da ligação C=O em amidas 

(OJEDA; DITTRICH, 2012; ARÊAS; KAWANO, 1991). Bandas em que a 

absorbância máxima está em torno de 1.548 cm-1 (bandas amida II) se referem a 

deformação angular no plano do grupo N-H e ao estiramento C-H decorrentes da 

presença de polipeptídeos (OJEDA; DITTRICH, 2012; ARÊAS; KAWANO, 1991).  

Nos espectros de Ensifer meliloti (LBMP C-02), apresentados na Figura 5A 

(biomassa sem Cd2+) e 5B (biomassa com Cd2+), a presença das bandas largas na 

região de 3.398 cm-1 (Figura 5A) e 3.374 cm-1 (Figura 5B) denota estiramento das 

ligações de grupamentos hidroxila presentes nas células rizobianas. Há bandas com 

absorbância máxima (Figuras 5A e 5B) na região de 2.930 cm-1 que corresponde a 

vibrações de estiramento C-H correspondentes a grupos -CH3 e >CH2, presentes em 

ácidos graxos e lipídeos (OJEDA; DITTRICH, 2012). A banda em torno de  

1.741 cm-1 (Figura 5A) resulta do estiramento C=O de grupos ésteres de lipídeos e 

ácidos graxos presentes na membrana celular e a banda em 1.548 cm-1 (Figuras. 5A 

e 5B) corresponde à banda amida II conforme já mencionado (OJEDA; DITTRICH, 

2012). 

Nas Figuras 4 e 5 a presença de bandas entre 1.200 e 950 cm-1 corresponde 

ao estiramento assimétrico e simétrico de grupos PO2 e P(OH)2 em fosfatos e a 

vibrações de ligações de C-OH, C-O-C e C-C presentes em polissacarídeos 

(OJEDA; DITTRICH, 2012). 
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Figura 4 - Espectros de absorção molecular na região do infravermelho de células 

de Rhizobium tropici (LBMP C-01) cultivadas em (A) meio sem Cd2+ e em (B) meio 

contendo Cd2+. 
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Figura 5 - Espectros de absorção molecular na região do infravermelho de células 

de Ensifer meliloti (LBMP C-02) cultivadas em (A) meio sem Cd2+ e em (B) meio 

contendo Cd2+. 

4.5 Análise dos bioacumuladores por microscopia eletrônica de 

transmissão 

Considerando que não foram observadas diferenças significativas entre os 

espectros de FT-IR das bactérias estudadas que pudessem justificar a maior 

resistência ao íon Cd2+, demonstrada por Rhizobium tropici (LBMP-C01) e a maior 

eficiência de remoção de Cd2+ exibida pela Ensifer meliloti (LBMP-C02), foi realizada 
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a análise das células por microscopia eletrônica de transmissão para comparar as 

alterações morfológicas causadas nas bactérias pelo contato com Cd2+. A 

micrografia eletrônica de transmissão das duas bactérias cultivadas em meio com 

cádmio pode ser observada na Figura 6. 

 

Figura 6 - (A) e (B): Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de 

Rhizobium tropici (LBMP-C01); (C) e (D): Ensifer meliloti (LBMP-C02). Rhizobium 

tropici (LBMP-C01) foi cultivada em caldo nutritivo, durante 72 h com 0 mmol L-1 de 

Cd2+ (controle, A) ou 1,0 mmol L-1 de Cd2+ (B). Para Ensifer meliloti (LBMP-C02) foi 

utilizado o meio PGYlíq sem Cd2+ (controle, C) ou com 0,05 mmol L-1 de Cd2+ (D). As 

setas tracejadas indicam grânulos de polihidroxibutirato, as setas contínuas indicam 

grânulos densos de elétrons no citoplasma e as setas brancas indicam material 

denso de elétrons na parede celular. 
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Ambas as bactérias exibiram material denso de elétrons na parede celular, 

bem como alguns grânulos dentro do citoplasma (Figura 6B e 6D), enquanto nas 

células de controle estas estavam ausentes (Figuras 6A e 6C). No entanto, podemos 

observar muito mais grânulos no citoplasma de Ensifer meliloti (LBMP-C02) do que 

em Rhizobium tropici (LBMP-C01). Este resultado é um teste importante para 

confirmar a maior eficiência de Ensifer meliloti (LBMP-C02) em sua capacidade de 

remover íons cádmio por bioacumulação quando comparada ao outro isolado 

bacteriano no meio estudado. 

Verificou-se que vários microrganismos produzem polissacarídeos e outros 

biopolímeros que exibem propriedades de ligação ao metal (GUTINICK; BACH, 

2000). Entre estas moléculas, estão principalmente peptideoglicanos, 

exopolissacarídeos (EPS) solúveis em água e anfipáticos, polissacarídeos 

capsulares, ácido poliglutâmico capsular, ácidos teicóico e teicurônico e 

lipopolissacarídeos (LPS). A ligação de metais a polímeros bacterianos é promovida 

por interações eletrostáticas entre cátions e grupos funcionais carregados 

negativamente como os grupos presentes no ácido urínico, grupos fosforilados ou 

grupos carboxílicos de aminoácidos. O papel dos exopolissacarídeos rizobiais na 

especificidade do hospedeiro da planta tem sido amplamente estudado e, mais 

recentemente, essas moléculas também foram estudadas devido a sua capacidade 

para a sorção de metais (WU et al., 2010). 

Moretto e colaboradores (2015) estudaram o EPS de quatro cepas de 

Rhizobia, incluindo os isolados LBMP-C01 e LBMP-C02 e observaram que 

Rhizobium tropici (LBMP-C01) produz mais EPS do que Ensifer meliloti (LBMP-C02). 

Por outro lado, sabe-se que as propriedades da superfície celular de rizobia 

desempenham papel essencial na sua interação tanto com superfícies bióticas como 

com abióticas (CIÉSLA et al., 2016). O EPS produzido por R. leguminosarum bv. 

trifolii resultou não apenas em um aumento da carga superficial negativa, mas 

também no aumento da hidrofobia da superfície celular bacteriana. 

Considerando que não foram observadas diferenças em grupos químicos 

nos espectros de absorção dos microrganismos estudados, há outra hipótese para 

explicar como uma bactéria mais resistente, Rhizobium tropici (LBMP-C01), remove 

menos cádmio de uma solução do que uma bactéria menos resistente, Ensifer 



39 
 

meliloti (LBMP-C02). Um trabalho realizado por Huang e colaboradores (2014), 

sobre o mecanismo de bioacumulação de cádmio por isolado de Baccilus cereus 

mostrou que a acumulação intracelular é o mecanismo predominante em culturas 

com menores concentrações de metal, mas é ofuscada pela adsorção extracelular 

em concentrações mais elevadas. Talvez este processo esteja ocorrendo em nosso 

estudo, Rhizobium tropici (LBMP-C01) e Ensifer meliloti (LBMP-C02) foram 

cultivadas em diferentes concentrações de cádmio e essas concentrações podem 

estar acima ou abaixo do ponto de homeostase. 

Se o cultivo foi realizado com baixa concentração de cádmio, as células 

podem armazenar o íon no citoplasma, como se observa nos ensaios com Ensifer 

meliloti (LBMP-C02). No entanto, se a concentração deste íon for o ponto de 

homeostasia, depois que os metais forem transferidos para o citoplasma, as células 

em crescimento começarão a operar o sistema de efluxo dependente de energia 

para eliminar quantidades excessivas de Cd2+ do citoplasma, como pode estar 

ocorrendo com Rhizobium tropici (LBMP-C01). Estes resultados são importantes e 

devem ser considerados se estas bactérias, principalmente Ensifer meliloti (LBMP-

C02), devido à capacidade de acumular metal tóxico, forem usadas para processos 

de biorremediação. 
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5 CONCLUSÕES 

Em meios de cultivo contendo fosfato, o íon cádmio pode precipitar criando 

um falso positivo para a determinação da resistência do isolado a este íon. Portanto, 

o balanço entre os elementos químicos em estudos de resistência a metais pesados 

deve considerar tais interações químicas. 

Apesar da estirpe de Rhizobium tropici (LBMP-C01) demonstrar relativa 

tolerância ao cádmio, esta não foi capaz de remover Cd2+ do meio de cultivo nas 

condições ensaiadas. A estirpe Ensifer meliloti (LBMP-C02) mostrou relativa 

sensibilidade à presença de cádmio, mas apresentou elevada capacidade 

intercelular de reter Cd2+, apresentando altas taxas de remoção deste íon. 

Os espectros de absorção molecular na região do infravermelho de ambas 

as espécies estudadas, cultivadas em meio contendo Cd2+, praticamente não 

indicaram diferenças nos grupos funcionais presentes nas moléculas da biomassa 

celular com relação aos tratamentos controles.  

A possibilidade de uso de células vivas bacterianas para a remoção de Cd2+ 

em processos de biorremediação não envolve apenas a resistência e alteração 

molecular na biomassa bacteriana, mas outros mecanismos que permitem que a 

bactéria remova eficientemente esse íon metálico do meio em que se adaptou e no 

caso dos isolados estudados a estirpe de Ensifer meliloti (LBMP-C02) foi a mais 

eficiente nesse processo, possuindo potencial para uso na remoção de cádmio em 

solução. 
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