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SILVA, L. J. Produção de Exo-Biopolímeros por Ascomicetos e seu 
Potencial de Utilização na Biossorção de Cádmio e Chumbo. São José 
do Rio Preto. 
 

RESUMO 

 

Os polímeros microbianos extracelulares (exo-biopolímeros) são moléculas que 

apresentam um grande potencial de aplicação nas indústrias de alimentos, farmacêuticas, 

petrolíferas, de cosméticos, têxteis, de papéis, tintas, produtos agrícolas entre outras. Como 

biorremediadores, podem ser utilizados na remoção de metais pesados em ambientes 

aquáticos poluídos, atuando como agentes de biossorção por meio da acumulação de 

nutrientes a partir do meio ambiente. O objetivo do trabalho foi a produção de exo-

biopolímeros a partir de três Ascomicetos endofíticos (Colletotrichum sp., Guignardia sp. e 

Phomopsis sp.). Foi selecionado o fungo que apresentou a maior produção desse material 

biológico. Tanto esse exo-biopolímero quanto a biomassa foram avaliados quanto aos seus 

potenciais de biossorção dos íons metálicos chumbo (Pb+2) e cádmio (Cd+2). Para a obtenção 

do meio de cultivo utilizado para a produção de exo-biopolímeros, foram testados o meio 

mínimo de sais de Vogel modificado com diferentes fontes de nitrogênio definidas e glicose 

como única fonte de carbono. Em seguida, foi realizado um planejamento fatorial 3(3-0) com 

27 experimentos em duplicata, onde as variáveis independentes foram o tempo, temperatura 

de cultivo e a concentração inicial de glicose. O fungo Colletotrichum sp. apresentou a maior 

produção de exo-biopolímero (5,71 gL-1) utilizando a uréia como fonte de nitrogênio, em 

cultivo a  28 ºC, 150 rpm e glicose 6 % (p/v) em 192 horas de cultivo. A execução do 

planejamento fatorial demonstrou que a produção de biomassa seca foi favorecida por faixas 

de temperatura e concentração inicial de glicose entre 24 e 32 ºC e 35 e 75 gL-1, 

respectivamente.  A produção de exo-biopolímero foi favorecida por faixas de temperatura e 

concentração inicial de glicose entre 24 e 36 ºC e 35 e 70 gL-1, respectivamente. No 

delineamento experimental, o fungo Colletotrichum sp. produziu 6,11 gL-1 de exo-

biopolímero em meio mínimo de sais de Vogel modificado com uréia como fonte de 

nitrogênio, glicose 5% em 216 horas de cultivo. Dentre os materiais biológicos avaliados, os 

exo-biopolímeros demonstraram capacidade de biossorção superiores às biomassas. Em 

solução aquosa com concentração inicial 150 mgL-1 dos íons metálicos, houve a biossorção 

143,63 e 132,30 mg de chumbo e cádmio, respectivamente, por grama de biossorventes, 



 xiv 

ambos em pH 6. No entanto, as biomassas também apresentaram capacidade de biossorção 

relativamente altas, quando comparadas com outros resultados reportados na literatura. A 

capacidade da biomassa do fungo Colletotrichum sp. de biossorver os íons de cádmio e 

chumbo foram 125,96 e 136,90 mgg-1, respectivamente, ambos em solução aquosa com 

concentração inicial 150 mgL-1 e pH 6. As eficiência de remoção dos íons metálicos pelos 

exo-biopolímeros foi de 98,0% nas soluções de chumbo (com concentração inicial 100 mgL-1) 

e 92,6% nas soluções de cádmio (com concentração inicial 25 mgL-1), ambos em pH 6. As 

eficiência de remoção dos íons metálicos pelas biomassas foi de 87,4% nas soluções de 

chumbo (com concentração inicial 25 mgL-1) e 91,3% nas soluções de cádmio (com 

concentração inicial 150 mgL-1), ambos em pH 6,  mostrando-se tanto a biomassa quanto os 

exo-biopolímeros  materiais biológicos promissores no campo da biossorção.  

 

Palavras-chave: exo-biopolímero, biomassa fúngica, biossorção de chumbo, biossorção de 

cádmio, metais pesados. 
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SILVA, L. J. Production of Exo-Biopolymers by Ascomicetes and its 
Potential Use in Biosorption of Cadmium and Lead. São José do Rio 
Preto. 
 

ABSTRACT 

 

The microbial extracellular polymer (exo-biopolymers) are molecules that have a great 

potential for application in the industries of food, pharmaceutical, oil, cosmetics, textiles, 

paper, paints, agricultural products and others. As bioremediation, can be used in the removal 

of heavy metals in polluted aquatic environments, acting as agents of bioremediation through 

the accumulation of nutrients from the environment. Objective of this study was to produce 

exo-biopolymer from three endophytic Ascomycota (Colletotrichum sp., Guignardia sp. and 

Phomopsis sp.). Then, was selected the fungus that showed the highest production of exo-

biopolymer. Both the exo-biopolymer and biomass were assessed for their potential of  

biosorption of metallic ions lead (Pb+2) and cadmium (Cd+2). To obtain the culture medium 

used for the production of exo-biopolymers, was tested a minimal medium salts of Vogel 

modified with different nitrogen sources and glucose defined as the only carbon source. Next, 

was performed a factorial design 3(3-0) with 27 experiments in duplicate, where the 

independent variables were the time and temperature of cultivation and the initial 

concentration of glucose. Colletotrichum sp. had the highest production of exo-biopolymer 

(5.71 gL-1) using urea as the nitrogen source in cultivation at 28 ºC, 150 rpm, and glucose 6% 

(w/v) in 192 hours of culture. The implementation of the factorial design showed that the dry 

biomass production was enhanced by a range of temperatures and initial concentration of 

glucose between 24 and 32 ºC and 35 and 75 gL-1, respectively. The production of exo-

biopolymer was favored by a range of temperatures and initial concentration of glucose 

between 24 and 36 ºC and 35 and 70 gL-1, respectively. In the experiment, the fungus 

Colletotrichum sp. produced 6.11 gL-1 of exo-biopolymer in minimal medium of Vogel salts 

modified with urea as nitrogen source, glucose 5% in 216 hours of cultivation. Among the 

biological materials evaluated, the exo-biopolymers demonstrated ability to biosorption 

higher than biomass. In aqueous solution with initial concentration 150 mgL-1 dos metal ions, 

there was the biosorption 143.63 and 132.30 mg of lead and cadmium, respectively, per gram 

of biosorbent, both at pH 6. However, as biomass also showed relatively high biosorption 

capacity, when compared with other results reported in the literature. The capacity of 

Colletotrichum sp. fungal biomass of cadmium and lead ions biosorption were 125.96 and 
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136.90 mgg-1, respectively, both in aqueous solution with initial concentration 150 mgL-1 and 

pH 6. More effective removal of metal ions of the solutions was 98.0% of lead in solution 

with initial concentration 100 mgL-1 and 92.6% of the cadmium in solution with initial 

concentration 25 mgL-1, both at pH 6. Efficiency removal of metal ion for biomass was 87.4% 

in solutions lead (initial concentration of 25 mgL-1) and 91.3% in solutions cadmium (initial 

concentration of 150 mgL-1), both at pH 6, showing both exo-biopolymer and biomass 

promising biological materials in bioremediation field. 

 

Keywords: exo-biopolymer, fungal biomass, biosorption of lead, biosorption of cadmium, 

heavy metals. 



1. INTRODUÇÃO 

 

A contaminação ambiental por metais pesados pode representar um grande 

problema ecológico devido aos seus elevados potenciais como poluentes e 

contaminantes. Nestes casos, podem prover diversos efeitos toxicológicos em uma 

grande variedade de seres vivos. Como exemplos, nos seres humanos, o cádmio pode 

causar disfunção nos rins, danos ósseos, doenças cardiovasculares, efeitos sistêmicos, e 

provável indução da carcinogênese. O chumbo, de um modo geral, pode provocar danos 

nos sistemas nervoso, digestório e sanguíneo, apresentando sintomas como letargia, 

anemia, dores de cabeça e cólicas abdominais. As principais fontes de contaminação 

ambiental por metais pesados são as fontes antropogênicas, em especial as atividades de 

mineração, metalurgia, o uso de agroquímicos, lodos de esgoto, entre outras.  

A remoção dos metais pesados presentes em efluentes industriais pode ser feita 

por meio de vários processos convencionais e avançados, tais como precipitação por via 

química, evaporação, osmose reversa, eletrodiálise, adsorção em carvão ativado ou 

alumina, oxi-redução ou permuta iônica, cristalização, coagulação, floculação, 

ultrafiltração, entre outros. Porém, a utilização desses processos é geralmente restrita 

por razões técnicas, custos operacionais ou dos materiais. Além disso, esses métodos 

não são eficazes na remoção de metais presentes em baixas concentrações. 

A biossorção é um processo alternativo aos processos convencionais e 

avançados de remoção de metais pesados presentes em efluentes líquidos. Esse processo 

apresenta diversas vantagens como a não produção de resíduos químicos, fácil 

operação, baixo custo, eficiente remoção de poluentes presentes em soluções altamente 

diluídas, diversidade microbiana e devido a grande capacidade de muitas biomassas e de 

polímeros extracelulares de reter íons metálicos. As pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de águas contaminadas por íons 

metálicos tem voltado a atenção para a capacidade de microrganismos se ligarem a 

metais. Essa ligação ocorre por meio de grupamentos químicos presentes em suas 

biomassas ou nos polímeros que estão na superfície celular. 

Portanto, pesquisas visando o desenvolvimento de processos de biossorção 

podem ampliar as perspectivas sobre a resolução do grande problema da presença de 

metais pesados nas águas de descarte, considerando os seus potenciais danos aos 

sistemas biológicos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Metais Pesados 

 

Inúmeras atividades industriais geram resíduos com elevadas concentrações de 

metais pesados. Esses resíduos podem representar um grande problema ecológico 

devido aos seus elevados potenciais como poluentes e contaminantes. 

Erroneamente refere-se indistintamente aos metais tóxicos para os seres 

humanos como metais pesados. Embora não exista uma clara definição de metal pesado, 

a densidade é tomada, na maioria dos casos, como um fator de definição. Segundo 

Järup (2003) os metais pesados são os elementos que tem peso específico maior 

que 5 gcm-3. Diferente do que o termo metal pesado sugere, dentro desse grupo de 

elementos podem ser encontrados, além de metais, semimetais e ametais.  

As principais fontes de introdução de metais pesados nos ecossistemas são as 

indústrias de agroquímicos com impurezas (RAMALHO, AMARAL SOBRINHO e 

VELLOSO, 2000), de metalurgia, destacando-se as atividades de mineração, 

galvanoplastia e fundição (CHAOUI et al., 1997), o lodo de esgoto, resíduos das usinas 

de cana-de-açúcar como a vinhaça (CAMILOTTI et al., 2007), resíduos de curtumes 

(BAILEY et al., 1999), fabricação e descarte de baterias (BARANDAS et al., 2007), 

entre outras. Para Veglio e Beolchini (1997) os efluentes da mineração e da metalurgia 

são as principais fontes de contaminação ambiental por metais pesados.  

As emissões dos metais pesados para o ambiente ocorrem por meio de uma 

grande variedade de vias, incluindo o ar (como exemplo, durante as reações de 

combustão), os corpos d’água (por meio da água de escoamento superficial) e o solo 

(em agroquímicos) (JÄRUP, 2003). 

A poluição por metais pesados ocorre em função do modelo de crescimento 

industrial, bem como do tipo de indústria instalada no país. Pouco se sabe sobre a 

dimensão do problema da contaminação por metais pesados no Brasil, considerando que 

não existe um levantamento abrangente ou estimativas confiáveis (PALLU, 2006). No 

entanto, alguns trabalhos evidenciam o grande problema que é a contaminação por 

metais pesados nos solos. Nos solos do Brasil, os problemas de contaminação 

começaram a partir de 1970 e se intensificaram nos últimos anos, com a descoberta de 
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depósitos clandestinos de resíduos químicos perigosos (SANTOS e RODELLA, 2007). 

No estado de São Paulo até novembro de 2007, o cadastro de locais contaminados era 

de 2.272, sendo 276 por metais pesados (CETESB, 2008). 

A ingestão de água, bem como de animais aquáticos contaminados por metais 

pesados podem ser fontes de contaminação humana, pois, por meio da cadeia alimentar, 

esses metais podem alcançar o homem. Esse fato foi observado na contaminação 

industrial por mercúrio na baia de Minamata, no Japão, a partir de 1932. Estima-se que 

essa contaminação tenha resultado na morte de milhares de pessoas 

(CUNHA et al., 2007) 

No Brasil, estudos revelaram elevados níveis de contaminação por metais 

pesados na baia de Sepetiba, no Rio de Janeiro, (LACERDA e MOLISANI, 2006), no 

sistema estuarino Santos - Cubatão, em São Paulo (LUIZ-SILVA et at., 2006) no rio 

Tarumã e alguns afluentes do rio Amazonas, no Amazonas (SANTOS et al., 2006). 

A toxicidade dos metais pesados varia conforme a sua concentração, tempo de 

exposição, forma física e química do elemento e da via de absorção (TAVARES, 1992). 

Sendo assim, para os microrganismos, plantas e animais, alguns metais podem ser 

benéficos ou inertes em pequenas quantidades. Porém, em elevadas concentrações 

podem apresentar efeitos tóxicos.  

Alguns metais podem reagir com ligantes difusores, com macromoléculas e com 

ligantes presentes em membranas celulares. Estas ligações muitas vezes conferem as 

propriedades de bioacumulação, biomagnificação nas teias alimentares, persistência no 

ambiente e distúrbios nos processos metabólicos dos seres vivos (TAVARES, 1992).  

Segundo essa autora, as bioacumulações e biomagnificações se encarregam de 

transformar concentrações consideradas normais em concentrações tóxicas para 

diferentes espécies da biota, especialmente o homem. 
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2.1.1.  Cádmio 

 

O cádmio (Cd) é um metal de transição tóxico pertencente ao grupo IIB da 

tabela periódica. À temperatura ambiente é sólido, apresenta coloração prata-escuro, 

sendo encontrado na crosta terrestre em concentrações variando de 0,1 a 1 ppm. Tem 

número atômico 48, massa atômica 112,4 u, densidade de 8,64 gcm-3 a 20 ºC, 

temperatura de ebulição de 765 ºC e de fusão de 320,9 ºC (IARC, 2000). No ambiente, 

pode ser encontrado em dois estados de oxidação (zero e +2). No entanto, o zero (estado 

metálico) é raro de ser encontrado.  O cádmio é o 67º elemento químico mais abundante 

na crosta terrestre (JOSEPH, 2009).  

Na natureza, esse metal é encontrado geralmente associado ao zinco, cobre e 

chumbo (GODT et al., 2006). Portanto, o cádmio pode ser obtido como um subproduto 

da extração de outros metais (ATSDR, 2008). A produção, o consumo e 

conseqüentemente as emissões ambientais de cádmio tem aumentado drasticamente no 

século XX. Produtos contendo cádmio raramente são reciclados. Geralmente são 

descartados juntamente aos resíduos domésticos, contaminando o ambiente, 

especialmente se estes resíduos forem incinerados (JÄRUP, 2003). A produção de 

cádmio em 2009 foi estimada em 18,8 mil toneladas (USGS, 2010).  

 O cádmio é introduzido no ambiente por meio de atividades naturais ou 

antropogênicas, sendo que introdução via atividades antropogênicas corresponde de três 

a 10 vezes mais que as naturais (ATSDR, 2008). As principais atividades naturais 

responsáveis pela introdução de cádmio no ambiente são as vulcânicas, queimas de 

combustíveis fósseis, os incêndios em florestas e o transporte de partículas do solo 

contaminado (JOSEPH, 2009). 

As principais atividades antropogênicas responsáveis pela introdução de cádmio 

no ambiente são a mineração e processamento de metais não ferrosos, manufatura e 

aplicação de fertilizantes não fosfatados, queima de combustíveis fósseis e disposição e 

incineração de resíduos (ATSDR, 2008). 

Os compostos de cádmio apresentam diversas aplicações industriais. São 

freqüentemente utilizados em baterias de níquel-cádmio (JOSEPH, 2009), como agentes 

anticorrosivos, estabilizadores em produtos de PVC (policloreto de vinila), pigmentos 

de cor, podem estar presentes em fertilizantes fosfatados (GODT et al., 2006), em 
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galvanoplastia, como estabilizadores em tintas, entre outras. Cerca de 80 % do consumo 

mundial de cádmio destina-se à produção de baterias (ATSDR, 2008).   

As principais fontes de contaminação humana por cádmio são a fumaça de 

cigarro e os alimentos (JÄRUP, 2003; ATSDR, 2008). As plantas de tabaco podem 

acumular seletivamente o cádmio a partir do solo. Segundo Mannino e colaboradores 

(2004) os níveis sanguíneos de cádmio em fumantes são significativamente maiores que 

os dos não-fumantes. Além disso, os fumantes e pessoas que vivem em zonas 

contaminadas por cádmio geralmente tem as maiores concentrações urinárias desse 

metal. Em fumantes, a concentração urinária pode corresponder ao dobro da 

concentração urinária dos não-fumantes (JÄRUP et al., 1998). 

 Os alimentos são a principal fonte de contaminação humana por cádmio para as 

populações não fumantes na maioria dos países (JÄRUP, 2003). Esse metal pode-se 

acumular em organismos aquáticos e em produtos agrícolas (ATSDR, 2008). Alguns 

alimentos vegetais podem receber o cádmio a partir do solo contaminado. Embora não 

seja um elemento essencial para as plantas, esse metal é absorvido a partir do solo e 

acumulado nas partes comestíveis, em diversas concentrações (WANG et al., 2006). 

As fontes antropogênicas de cádmio como as emissões industriais, a aplicação 

de fertilizantes na lavoura e as lamas de depuração de terras agrícolas, entre outras, 

podem levar à contaminação dos solos e ao aumento da captação de cádmio por culturas 

e produtos hortícolas, cultivadas para o consumo humano (KHOSHGOFTARMANESH 

e CHANEY, 2007).  

A exposição ao cádmio pode provocar diversos problemas nos organismos. Nos 

seres humanos, pode causar disfunção nos rins (KOBAYASHI et al., 2009), danos 

ósseos (ÅKESSON et al., 2006; THOMAS et al., 2009), doenças cardiovasculares 

(EVERETT e FRITHSEN, 2008), efeitos sistêmicos (GODT et al., 2006) e provável 

indução da carcinogênese (JÄRUP e AKESSON, 2009).  

O cádmio pode promover a redução na densidade mineral dos ossos, 

aumentando o risco de fraturas e de osteoporose. Diversos casos desse quadro clínico 

foram observados na cidade japonesa de Toyama na década de 50, onde o efluente de 

uma mineração atingiu culturas de arroz (ATSDR, 2008). A população consumidora 

apresentou problemas neurotóxicos, descalcificação acentuada dos ossos e osteomalácia 

em vários níveis de osteoporose, acompanhada de doenças renais severas e proteinúrias. 

Essa moléstia ficou conhecida como doença de Itai-Itai (DUDKA e MILLER, 1999). 
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005), por meio 

da Resolução nº 357, estabeleceu que a concentração máxima permitida para o descarte 

de efluentes com cádmio em corpos d’água receptores (como exemplo, rios) é 

de 0,2 mgL-1. 

Portanto, é de grande importância ecológica e para a saúde humana da redução 

das emissões de cádmio no ambiente (GODT et al., 2006), principalmente devido à sua 

persistência no ambiente, potencial de transferência ao longo das teias alimentares 

(biomagnificação) e toxicidade aos organismos.  

 

2.1.2.  Chumbo 

 

O chumbo (Pb) é um metal representativo pertencente ao grupo IVA da tabela 

periódica dos elementos. Apresenta cor cinza-azulada, número atômico 82, massa 

atômica 207,2 u, densidade relativa de 11,4 gcm-3 a 16 ºC, temperatura ebulição de 

1749 ºC e fusão de 327,4 °C (MOREIRA e MOREIRA, 2004). No ambiente, o chumbo 

pode ser encontrado em três estados de oxidação (zero, +2 e +4) (ATSDR, 2007). No 

entanto, apesar desse metal apresentar quatro elétrons livres na camada de valência, 

somente dois ionizam-se facilmente, sendo +2 o estado mais facilmente encontrado no 

ambiente (MOREIRA e MOREIRA, 2004).  

O chumbo geralmente apresenta-se combinado com dois ou mais outros 

elementos (ATSDR, 2007), sendo o sulfeto de chumbo a forma mais comum na 

natureza (GULSON et al., 2009). O chumbo não é um elemento abundante.  

A principal fonte de contaminação ambiental por chumbo são as atividades 

antropogênicas. Nos últimos três séculos, os níveis ambientais desse metal aumentaram 

cerca de mil vezes (ATSDR, 2007). Sua utilização intensiva é justificada pelas suas 

propriedades físico-químicas características, tais como o seu baixo ponto de fusão, 

ductibilidade, facilidade em formar ligas metálicas (CORDEIRO e LIMA 

FILHO, 1995). Sua resistência à corrosão, densidade e baixa temperatura de fusão torna 

um metal comum em tubulações, soldas, pesos e baterias (ATSDR, 2007). 

Em geral, a população está exposta ao chumbo por meio do ar e dos alimentos 

em proporções aproximadamente iguais (JÄRUP, 2003). As principais fontes de 

contaminação pelo chumbo são a mineração e o refino do chumbo, baterias, gasolina, 

tubulações e alguns materiais presentes em construções antigas como tintas e estruturas 
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metálicas (JOHANSEN et al., 2006; ATSDR, 2007). No entanto, várias destas fontes 

como a gasolina com chumbo e pesticidas foram eliminadas em alguns países. Como 

conseqüência, a exposição humana ao chumbo tem diminuído nos últimos anos 

(JOHANSEN et al., 2006; ATSDR, 2007). Nas últimas duas décadas, a proporção de 

crianças dos Estados Unidos com concentrações sanguíneas de chumbo superiores a 

100 mgL-1 diminuiu mais de 80% (JOHANSEN et al., 2006). Acredita-se que a 

combustão da gasolina com chumbo colaborava com mais de 50% das emissões 

atmosféricas (JÄRUP, 2003). 

Outra fonte de contaminação ambiental e humana por chumbo são as munições 

de armas de fogo. Em países como a Groelândia, onde há as “estações de caça às aves”, 

o consumo dessas aves abatidas por munições pode ser uma fonte de contaminação 

humana, principalmente para as crianças, que são mais vulneráveis aos efeitos tóxicos 

do chumbo (JOHANSEN et al., 2006).  

O chumbo, a partir de uma fonte de contaminação, pode ser transportado pelo 

vento e se depositar no solo ou em algum corpo d’água. Em ambas situações pode 

atingir as teias alimentares. Presente no solo pode atingir alimentos agrícolas. O 

chumbo presente nos corpos d’água pode contaminar a água de consumo e os animais 

aquáticos utilizados como alimento humano ou também os alimentos 

agrícolas (JÄRUP, 2003). 

Todos os seres humanos tem chumbo em seus organismos, originalmente como 

resultado de exposição às fontes exógenas (MOREIRA e MOREIRA, 2004). Esses 

níveis tem aumentado progressivamente conforme aumenta a concentração do chumbo 

atmosférico. Estudos em esqueletos humanos enterrados antes da disseminação do uso 

do chumbo demonstram um aumento de cerca de cem vezes na carga óssea do metal 

entre o homem vivente a 1500 a.C. e o contemporâneo (ERICSON, SMITH e 

FLEGAL, 1991).  

Na mesma linha de pesquisa, foram relatadas elevadas concentrações de chumbo 

em esqueletos de contemporâneos do império romano e bizantino (MARTINEZ-

GARCIA et al., 2005). Esses impérios são reconhecidos como dominadores de técnicas 

de processamento de vários metais, dentre os quais o chumbo.   

Ao atingir um organismo, o chumbo pode se concentrar principalmente no 

sangue (cerca de 2%), nos ossos e na dentina (cerca de 90%). No sangue, o chumbo está 

associado aos eritrócitos, podendo levar à anemia (JÄRUP, 2003). Esta concentração irá 
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evidenciar a recente exposição, considerando que a sua meia-vida biológica no sangue é 

de cerca de 35 dias (GORDON, TAYLOR e BENNETT, 2002). 

Nos ossos e na dentina, pode apresentar uma meia-vida de 20 a 30 anos. 

Portanto pode permanecer nos organismos durante muitos anos após a cessação da 

exposição, devido à redistribuição dos ossos (GORDON, TAYLOR e BENNETT, 

2002). Sendo assim, a análise da concentração de chumbo no sangue e nos ossos pode 

ser um fator de avaliação do grau de exposição humana a esse metal 

(JOHANSEN et al., 2006).  

O Scientific Committee on Neurotoxicology and Psychophysiology e o 

Scientific Committee on the Toxicology of Metals da International Commission on 

Occupational Health , em 2006, recomendou que o limite máximo de chumbo no sangue 

não deva atingir níveis superiores a 30 µgdL-1 para trabalhadores industriais e 5 µgdL-1 

para crianças (MURATA et al., 2009). 

Diversos estudos relataram os efeitos do chumbo sobre a saúde humana 

(ATSDR, 2007; JÄRUP, 2003; CAVALIERI-COSTA et al., 1994). Os efeitos tóxicos 

do chumbo são conhecidos há séculos. Nas últimas décadas foram descobertos efeitos 

adversos à saúde em níveis sanguíneos relativamente baixos (inferiores a 20 mgdL-1) em 

fetos e crianças (ATSDR, 2007). Estes efeitos estão associados com o desenvolvimento 

do organismo e do sistema nervoso central (SNC) desse grupo de indivíduos. Nesses 

casos, o SNC é mais susceptível ao chumbo inorgânico, pois a barreira sangue-cérebro 

está pouco desenvolvida, contrário aos adultos (JÄRUP, 2003). Em crianças, o chumbo 

pode afetar a inteligência, o tempo de reação, integração motora-visual, habilidades 

motoras finas, além da atenção (ATSDR, 2007) e do desenvolvimento 

cognitivo (GLASS et al., 2009). 

Altas concentrações de chumbo em adultos também podem provocar danos no 

SNC, pois, compostos orgânicos tal como o tetrametilchumbo pode atravessar a barreira 

sangue-cérebro em adultos provocando encefalopatia aguda (JÄRUP, 2003). Além do 

SNC, o chumbo pode provocar sintomas como letargia, anemia, dores de cabeça e 

cólicas abdominais (GORDON, TAYLOR e BENNETT, 2002). A intoxicação humana 

por chumbo é chamada de saturnismo (CAVALIERI-COSTA et al., 1994). 

O chumbo, diferente de outros metais – como o ferro, zinco, cobalto, cromo, 

manganês, cobre – é um elemento estranho ao metabolismo humano em qualquer 

quantidade (CORDEIRO e LIMA FILHO, 1995). Portanto, acredita-se não haver um 

limite inferior seguro de níveis sanguíneos de chumbo (ATSDR, 2007). Mesmo assim, 
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o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005), por meio da 

Resolução nº 357, estabeleceu que a concentração máxima permitida para o descarte de 

efluentes com chumbo em corpos d’água receptores é de 0,5 mgL-1. 

 

2.2.  Métodos convencionais e avançados de remoção de metais 

pesados 

 

O tratamento de efluentes é um dos mais importantes objetivos das indústrias, 

principalmente daquelas cujos efluentes contém metais pesados como contaminantes, 

devido à toxicidade e à demanda de métodos específicos de remoção. Além disso, 

devido ao aumento do valor de alguns metais, bem como, à grande sensibilização sobre 

os seus danos ecológicos, o número de estudos sobre a acumulação de metais, com foco 

na sua recuperação a partir de soluções tem aumentado (VOLESKY, 1990). 

A remoção dos metais pesados presentes em efluentes industriais pode ser feita 

por meio de diversos processos, tais como precipitação por via química (GIOVANNINI, 

TAVARES e BENDASSOLLI, 2008), evaporação (TAVARES e SILVA, 2001), 

osmose reversa, eletrodiálise, adsorção em carvão ativado ou alumina, oxi-redução ou 

permuta iônica (AHLUWAHLIA e GOYAL, 2007), cristalização, coagulação, 

floculação, ultrafiltração, entre outros (SOUZA et al., 2008). 

Porém, a utilização desses processos de remoção de metais é geralmente restrita 

por razões técnicas, custos operacionais ou dos materiais. Além disso, os métodos 

convencionais de baixo custo, como o da precipitação química, não são eficientes na 

remoção dos metais presentes em baixas concentrações (COSTA, RUBIO e 

SCHNEIDER, 1999). As principais vantagens e desvantagens dos processos 

convencionais e avançados de remoção de metais pesados encontram-se apresentados na  
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Tabela 1 – Vantagens e desvantagens dos processos convencionais e avançados de remoção de 

metais pesados (HUAMÁN-PINO, 2005, modificado) 

Processo Desvantagens Vantagens 

Precipitação química e filtração 
 

 
Separação difícil em elevadas 
concentrações, pouco efetiva e 
produção de lamas 
 

Simples e de baixo custo 
 

Oxidação e redução biológica 
 

Lenta taxa de conversão e 
sensibilidade ao clima 
 

Mineralização 
 

Oxidação e redução química 
 

Requer agentes químicos 
 

Mineralização 
 

Tratamento eletroquímico 
 

Útil somente em elevadas 
concentrações e custo elevado 
 

Possibilita a recuperação 
dos metais 
 

Osmose reversa 
 

Altas pressões e custo elevado 
 

Efluente puro (para 
reciclagem) 
 

Troca iônica 
 

Sensível à presença de partículas. As 
resinas apresentam custo elevado 
 

Possível recuperação do 
metal 
 

Adsorção 
 

Não efetivo para alguns metais 
 

Adsorventes convencionais 
(carvão) 
 

 

 

2.3.  Biossorção 

 

Os graves problemas ambientais causados pelo aumento do lançamento de 

efluentes industriais ricos em metais pesados nos rios e mares, aliados às leis ambientais 

cada vez mais rigorosas, tem estimulado as pesquisas no campo da biossorção. Essas 

pesquisas visam à obtenção de métodos alternativos de baixo custo e mais eficientes no 

tratamento de águas residuais e despejos (AGUIAR, NOVAES e GUARINO, 2002). 

A biossorção é definida como a remoção de compostos metálicos de uma 

solução por meio de um material biológico (biossorvente). Essa remoção deve ser 

desprovida da ação do metabolismo do biossorvente, do contrário ela será melhor 

denominada “bioacumulação”. Portanto, a biossorção pode ocorrer em seres vivos ou 

mortos, enquanto que a bioacumulação apenas pode ocorrer em organismos 

vivos (CALFA e TOREM, 2007). A Tabela 2 apresenta as principais diferenças entre a 

bioacumulação e a biossorção. 
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Tabela 2 – Comparação entre as principais características da biossorção e bioacumulação 

(VIJAYARAGHAVAN e YUN, 2008, modificado) 

Característica Biossorção Bioacumulação 

Custo 
 

 
Geralmente baixo. A maioria 
dos biossorventes utilizados é de 
origem industrial, agrícola e 
outros tipos de resíduos de 
biomassa 
 

Geralmente elevado, já que, o 
processo envolve células 
ativas 
 

pH 
 

Influencia fortemente a 
capacidade de adsorção. O 
processo pode ser operado em 
ampla faixa de pH 
 

Além do processo de 
adsorção, as células ativas são 
afetadas pelo pH 
 

Temperatura 
 

Com biomassa inativa, o 
processo não é influenciado 
 

Afeta seriamente o processo 
 

Manutenção/ Armazenamento 
 

Fácil de armazenar e utilizar 
 

Energia metabólica externa é 
necessária para a manutenção 
da cultura 
 

Seletividade aos metais 
 

Pobre. Pode ser melhorada por 
modificação/ transformação da 
biomassa 
 

Melhor do que na biossorção 
 

Versatilidade aos metais 
 

Razoavelmente boa. Os sítios de 
ligação podem acomodar grande 
variedade de íons 
 

Pouco flexível. Propenso a 
ser afetado por elevadas 
concentrações metal/ sal 
 

Grau de adsorção 
 

Muito alta. Algumas biomassas 
acomodam uma quantidade de 
produto tóxico quase tão elevada 
quanto o seu peso seco 
 

Geralmente baixa, já que, as 
células ativas são sensíveis às 
altas concentrações de 
substâncias tóxicas 
 

Taxa de adsorção 
 

Geralmente rápida 
 

Geralmente mais lenta que a 
biossorção 
 

Afinidade à tóxicos 
 

Alta em condições favoráveis 
 

Depende da toxicidade do 
poluente 
 

Regeneração e reutilização 
 

Alta possibilidade de 
regeneração e reutilização do 
biossorvente ao longo de certo 
número de ciclos 
 

Chances limitadas, já que, a 
maioria das substâncias 
tóxicas é acumulada 
intracelularmente 
 

Recuperação dos tóxicos 
 

A recuperação dos tóxicos é 
possível 
 

A biomassa não poderá ser 
utilizada no próximo ciclo 
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Existem muitos mecanismos por meio dos quais os metais podem ser removidos 

de uma solução e incorporados à superfície de um biossorvente. Esses mecanismos se 

devem principalmente à química complexa das superfícies dos diversos biossorventes. 

O mecanismo pode ser devido à troca iônica, sorção física, sorção química, reação 

química, ao compartilhamento ou doação de um par de elétrons e vários 

outros (CALFA e TOREM, 2007). 

A biossorção é um processo alternativo aos processos convencionais e 

avançados de remoção de metais pesados com diversas vantagens. Esse processo não 

produz resíduos químicos, possui fácil operação, apresenta baixo custo e eficiente 

remoção de poluentes em soluções altamente diluídas (TEWARI, VASUDEVAN e 

GUHA, 2005; GADD, 1993). Segundo Volesky (1990) os métodos convencionais  

avançados de remoção de metais apresentam diversas desvantagens quando estes se 

apresentam em concentrações inferiores a 100 mgL-1. Já Tomko e colaboradores (2006) 

afirmam que os tratamentos convencionais e avançados são menos efetivos para 

soluções com concentrações iônicas inferiores a 10 mgL-1. Além disso, a biossorção 

pode ser empregada no tratamento de efluentes contaminados tanto por metais quanto 

por compostos orgânicos. Outra vantagem é o baixo custo do material biossorvente, 

considerando que a matéria prima pode ser obtida a partir dos descartes industriais, 

urbanos, florestais ou agrícolas (BONIOLO, 2008). 

 A biossorção é um processo passivo, rápido e potencialmente reversível, 

realizado tanto por biomassa viva quanto por biomassa morta, no qual atuam forças 

físico-químicas que promovem a atração e a ligação dos íons metálicos, moléculas ou 

materiais particulados à biomassa (GADD, 1993).  Segundo Huamán-Pino (2005) 

biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal, animal ou microbiana, incluindo os 

materiais procedentes de suas transformações naturais ou artificiais. Duas outras 

definições são importantes dentro do contexto da biossorção: absorção, que é a captura 

de metais para o interior da célula, sendo geralmente um processo dependente do 

metabolismo; adsorção, que é a captura de metais por meio da associação extracelular 

passiva com a exposição a superfícies de biomassa (CALFA e TOREM, 2007). 

Portanto, conforme a dependência do metabolismo celular, os mecanismos de 

biossorção podem ser classificados em dependentes e não dependentes do metabolismo. 

Por outro lado, podem ser classificados de acordo com o modo no qual o metal é 
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removido da solução: acumulação/precipitação extracelular, sorção e precipitação na 

superfície celular e acumulação intracelular (VEGLIO e BEOLCHINI, 1997). 

As pesquisas sobre biossorção apresentam grande variedade de materiais 

biológicos que podem ser utilizados para a remoção de metais pesados. Essas pesquisas 

estão voltadas à avaliação da capacidade de biossorção das biomassas ou seus derivados 

a um baixo custo e em baixas concentrações (VIEIRA e VOLESKY, 2000; HUAMÁN-

PINO, 2005). Dentre os materiais biossorventes, pode ser destacada a utilização de 

microrganismos como bactérias (VIJAYARAGHAVAN e YUN, 2008), fungos 

filamentosos (PALLU, 2006), leveduras (FERREIRA et al., 2007), algas 

(ROMERA et al., 2007). Outros trabalhos relataram a utilização de banana 

(BONIOLO, 2008), casca de coco verde (HUAMÁN-PINO, 2005), serragem e bagaço 

da cana-de-açúcar (ALBERTINI, CARMO e PRADO FILHO, 2007) e biomassa de 

samambaias (HO, 2003). 

Além das biomassas acima citadas, alguns autores utilizaram produtos do 

metabolismo microbiano na biossorção, como o biogás (NAMASIVAYAM e 

YAMUNA, 1995), biopolímeros como exopolissacarídeos (ACOSTA et al., 2005), 

entre outros. 

O que torna os estudos de biossorção ainda mais atrativos é que, quando 

empregados, podem ser um importante componente no tratamento de efluentes líquidos 

e no desenvolvimento de bioprocessos flexíveis, com a possibilidade de reutilização de 

biomassa industrial (PALLU, 2006). 

A biossorção depende de fatores como concentração do íon e do biossorvente na 

solução, tipo de metal e de material biossorvente, tempo de biossorção, temperatura, 

pH, volume, presença de outras substâncias e outros ligantes, (FERREIRA et al., 2007). 

Estudos recentes de biossorção tem utilizado espectrofotometria de absorção 

atômica na detecção da quantidade de metal residual na solução (IQBAL, SCHIEWERB 

e CAMERON, 2009; BABARINDE, BABALOLA e SANNI, 2006; 

COPELLO et al., 2008). A quantidade de metal biossorvido é obtida por meio da 

diferença entre a concentração de metal contido na solução antes do contato com o 

biossorvente e após o contato, ou seja, de forma indireta (PALLU, 2006). A Figura 1 

apresenta um esquema de um processo de biossorção empregando biomassa como 

material biossorvente. 
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Figura 1 – Esquema de um processo de biossorção de metal pesado por meio de biomassa. 

 

Para a implementação de uma tecnologia de biossorção, diversos requisitos 

devem ser estabelecidos para que o processo apresente competitividade técnica e 

econômica. A biomassa deve ter capacidade de acumulação elevada, na ordem de 70 a 

100 mg de metal por grama de biossorvente; a absorção e a adsorção devem ser rápidas 

e eficientes; o material biológico deve apresentar baixo custo, ser reutilizável, ser 

adaptável a diferentes configurações de reatores e a separação do metal retido deve ser 

fácil e de baixo custo (PALLU, 2006). 

 

Biomassa 
Solução contendo 
os íons metálicos 

Efluente 
descontaminado 

Biossorção 

Separação 
metal - líquido 

Destruição 
da biomassa 

Biomassa com 
metal 

Regeneração não 
destrutiva 

Biomassa 
regenerada 

Metal Metal 



 15 

 

2.4. Biomassa fúngica como biossorvente 

 

As pesquisas sobre o desenvolvimento de novas tecnologias no tratamento de 

águas contaminadas por íons metálicos tem voltado a atenção para a capacidade de 

biomassas de microrganismos como as bactérias, leveduras, algas, fungos ou as 

bactérias filamentosas se ligarem a metais (LOUKIDOU et al., 2003).  

 Além dessa capacidade de ligação, essa atenção especial justifica-se também 

pela grande diversidade microbiana. Estima-se existir cerca de dois milhões de 

microrganismos na biosfera (ZILLI et al., 2003). Dentre esses, 1,5 milhão seriam 

espécies de fungos e apenas 4.700 foram descritas (PALLU, 2006).  

 Os primeiros trabalhos sobre ligação de metais com biomassas surgiram a partir 

do interesse dos efeitos de espécies metálicas sobre as atividades metabólicas de 

culturas de fungos, envolvendo a produção de produtos químicos ou produtos 

farmacêuticos, em processos de fermentação em larga escala (VOLESKY, 1990). 

Segundo esse autor, esses estudos mostravam-se importantes já que a presença ou a 

ausência de certos metais no caldo de fermentação poderia afetar a atividade de enzimas 

envolvidas em reações metabólicas chave. O comprometimento dessas reações poderia 

resultar no acúmulo de produtos metabólicos de interesse industrial no meio 

intracelular. 

 Estudos avaliando a tolerância de algumas culturas de fungos a metais pesados 

revelaram não só uma elevada resistência de algumas cepas, mas também a acumulação 

de metais na biomassa. Essa descoberta desenvolveu uma nova área de estudo em torno 

de biossorventes passivos (VOLESKY, 1990). A captura dos íons metálicos pela 

biomassa é um processo passivo executado por meio de interações físico-químicas entre 

os íons e os grupos funcionais presentes na superfície da biomassa (BONIOLO, 2008). 

A utilização de biomassa inativa (morta) para a biossorção de metais pesados é 

bastante favorável, pois elimina o problema da toxicidade e outros fatores que 

influenciam no crescimento do microrganismo (VOLESKY, MAY e HOLAN, 1993). 

Além disso, os processos não estão governados por limitações biológicas, apresentam 

baixo custo, são rápidos, eficientes, os metais são facilmente liberados e recuperados 

(CAÑIZARES-VILLANUEVA, 2000). 
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 A compreensão da capacidade das biomassas fúngicas de se ligarem a metais 

deve ser pautada na composição química da parede celular. De um modo geral, os 

grupos eletronegativos presentes na parede celular dos fungos são os principais grupos 

químicos que participam do processo de biossorção. Esses grupos estão presentes 

principalmente em polímeros protéicos, lipídeos, carboidratos como quitina, quitosana, 

α-glucanas, β-glucanas, mananas, glicoproteínas, D-galactosamina, poliuronídeos e 

pigmentos como a melanina (ALEXOPOULOS, MIMS e BLACKWELL, 1996; 

VOLESKY, 1990). Os principais grupos químicos são as sulfidrilas, hidroxilas, 

acetamidas, carboxilas, fosfatos e aminas.  

Estudos recentes tem utilizado biomassa fúngica como biossorvente de metais 

pesados (IQBAL, SCHIEWERB e CAMERO, 2009; BHAINSA e D’SOUZA, 2008; 

PAKSHIRAJAN e SWAMINATHAN, 2009).  

Pakshirajan e Swaminathan (2009) obtiveram a remoção de 43% do cádmio 

inicial com células ativas do fungo Phanerochaete chrysosporium. Essa eficiência de 

remoção foi alcançada a partir de uma concentração inicial de 11 mgL-1 de cádmio. 

Chen e colaboradores (2008) relataram uma eficiência de remoção de 92,5% do cádmio 

inicial, a partir da concentração de 20 gL-1 de biomassa inativa do fungo Lentinus 

edodes e concentração inicial de cádmio de 20 mgL-1.  

Amini e colaboradores (2008) atingiram a eficiência de remoção de 82,2% do 

cádmio inicial utilizando biomassa do fungo Aspergillus niger. Segundo esses autores, 

os grupos funcionais que desempenham o papel de sítios ativos responsáveis pela 

biossorção estão na parede celular do fungo. Esses grupos funcionais são a carboxila, 

fosfato, sulfato, aminoácidos, amida e grupos hidroxila.  

Breierová e colaboradores (2002) avaliaram a toxicidade e a absorção de cádmio 

em oito espécies de leveduras. Os resultados desse estudo demonstraram que a cepa de 

Hansenula anômala foi capaz de remover 90% do cádmio inicial. De acordo com esses 

autores essa remoção pode ser atribuída às glicoproteínas extracelulares.  

Amini e colaboradores (2008) obtiveram a remoção de 96,21% do chumbo 

inicial a partir de 3,74 gL-1 de células inativas de Aspergillus niger pré-tratadas com 

hidróxido de sódio e concentração inicial de chumbo de 19,28 mgL-1. Anayurt, Sari e 

Tuzen (2009) relataram uma eficiência de remoção de 95% do chumbo inicial, a partir 

de biomassa inativa do fungo Lactarius scrobiculatus pré-tratada com ácido clorídrico e 

nítrico a 1 M.  
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Muraleedharan e colaboradores (1995) comparando estudos de biossorção de 

cobre a partir de biomassas fúngicas, concluíram que o produto comercial Filtrasorb 400 

foi superado pelas diversas biomassas: em quatro vezes por biomassa de Aspergillus 

niger ou de Cladosporium resinae, em cinco vezes pela biomassa de Penicillium 

italicum, em 8,3 vezes pela biomassa de Rhizopus arrhizus e em 12,7 vezes pela 

biomassa de Ganoderma lucidum.  

 

2.5.  Polímeros extracelulares como biossorventes 

 

As substâncias poliméricas extracelulares (exo-biopolímeros) de 

origem microbiana podem ser uma mistura complexa de biopolímeros 

compreendendo polissacarídeos, proteínas, ácidos nucléicos, ácidos urônicos, 

substâncias húmicas, lipídios, entre outros (PAL e PAUL, 2008). Esses exo-

biopolímeros podem ser produzidos por diversos microrganismos, principalmente os 

fungos (PARK et al., 2002), as bactérias (PAL e PAUL, 2008) e as algas (MISHRA e 

JHA, 2009).  

Esses materiais biológicos podem ser encontrados nos microrganismos em duas 

formas diferentes: bem organizados na forma de cápsulas ou em forma difusa como 

muco celular ou camada limosa, aumentando substancialmente a viscosidade do caldo 

durante a fermentação (MADINGAN, 2004). Funcionalmente os exo-biopolímeros 

ajudam as células microbianas na agregação, aderência ao substrato, formação de 

flocos, proteção contra dessecação e resistência à materiais nocivos exógenos (PAL e 

PAUL, 2008). Kay e colaboradores (1993) relataram que estes biopolímeros são, na sua 

maioria, compostos atóxicos, biodegradáveis, produzidos extracelularmente por 

microrganismos não patogênicos a partir de fermentações em batelada, com eficiência 

próxima a 50% de conversão do substrato. 

O conhecimento de técnicas avançadas de controle genético e das 

rotas biossintéticas efetuadas pelos microrganismos pode levar ao desenvolvimento 

de novos materiais poliméricos, implementando assim a indústria dos biopolímeros 

(ARGOLO, 2002). Além disso, a implementação dessa indústria pode ser justificada 

pela grande diversidade, rápido crescimento e versatilidade nutricional microbiana. Por 

esses motivos há o crescente interesse pelo isolamento e identificação dos exo-
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biopolímeros microbianos, com enfoque em suas aplicações, pois esses seres vivos se 

destacam como fontes promissoras (ARGOLO, 2002).  

Devido à ampla diversidade em estrutura e propriedades físicas, os exo-

biopolímeros possuem muitas aplicações em indústrias de alimentos, farmacêuticas, 

petrolíferas, de cosméticos, têxteis, de papéis, de tintas, de produtos agrícolas, entre 

outras (SOUZA e GARCIA-CRUZ, 2004; CORRADI DA SILVA et al., 2006). 

Segundo Souza e Garcia-Cruz (2004) algumas dessas aplicações, dependendo de sua 

estrutura química, incluem seu uso como emulsificantes, estabilizantes, ligantes, agentes 

geleificantes, coagulantes, lubrificantes, formadores de filme, espessantes e agentes 

suspensores.  

Para obtenção dos exo-biopolímeros é indispensável o estabelecimento de um 

meio de cultura adequado. Segundo Barbosa e colaboradores (2004) os fatores culturais 

que interferem na produção de exo-biopolímeros são: fonte de carbono, nitrogênio 

orgânico e inorgânico, aeração, agitação, microelementos e adição de antiespumantes. 

Para Souza e Garcia-Cruz (2004) o microrganismo produtor, a composição do meio de 

cultivo, o pH e a temperatura de incubação também apresentam grande importância. 

Além desses, estudos desenvolvidos com cepas selvagens devem levar em conta o seu 

meio ambiente natural para adequar, em laboratório, o meio de cultivo em termos de 

características nutricionais.  

Os exo-biopolímeros microbianos apresentam importancia na área ambiental, 

podendo ser empregados na remoção de metais pesados ou radioativos de ambientes 

poluídos (GEDDIE e SUTHERLAND, 1993). Esses materiais biológicos podem atuar 

como agentes de biossorção por meio da acumulação de nutrientes a partir do meio 

ambiente (PAL e PAUL, 2008; ACOSTA et al., 2005; MORILLO et al., 2006; KIRAN 

e KAUSHIK, 2008).  

Acosta e colaboradores (2005) reportaram 1,60 mg como a quantidade máxima de 

cobre captado por grama de exopolissacarídeo produzido pelo fungo Paenibacillus 

polymyxa. Morillo e colaboradores (2006) relataram a remoção de 230 mg de chumbo 

por grama do exo-biopolímero produzido pelo fungo Paenibacillus jamilae. Kiran e 

Kaushik (2008) alcançaram a eficiência de remoção de 157 mg de cromo por grama do 

exo-biopolímeros obtido a partir da cianobactéria Lyngbya putealis HH-15. 

Loaec, Olier e Guezennec (1998) avaliaram a biossorção de exo-biopolímeros 

obtidos de bactérias associadas a condições hidrotermais, em mar profundo. Esses 

materiais biológicos foram capazes de remover 316 mg, 154 mg e 77 mg de chumbo, 



 19 

cádmio e zinco, respectivamente. Segundo esses autores, as fortes propriedades de 

quelação entre os polímeros e os três metais selecionados fazem desse biossorvente uma 

possível alternativa para o tratamento de águas residuais, ao invés da utilização de 

métodos convencionais e avançados. 

Estudos envolvendo sistemas de biossorção são usualmente baseados em dois 

tipos de investigação, sendo o primeiro a biossorção de metais em quantidades 

determinadas e o segundo a determinação de biossorção em sistemas contínuos 

(VOLESKY e HOLAN, 1995; PALLU, 2006). Os objetivos do presente trabalho 

consideraram o primeiro tipo de investigação. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Gerais 

 

Avaliar a produção de polímeros extracelulares (exo-biopolímeros) por três 

Ascomicetos e testar o potencial desse exo-biopolímero e da biomassa produzida na 

biossorção de cádmio e chumbo. 

 

3.2.  Específicos 

 

• Avaliar os parâmetros de crescimento e produção de exo-biopolímeros por três 

Ascomicetos a partir do meio mínimo de sais de Vogel; 

• Avaliar a melhor produção de exo-biopolímero pelos três Ascomicetos por meio 

da substituição da fonte de nitrogênio do meio mínimo de sais de Vogel (nitrato de 

amônio) por uréia, glutamato de sódio, nitrato de sódio, sulfato de amônio e fosfato de 

amônio; 

• Selecionar o fungo que apresentar a melhor produção de exo-biopolímero e a 

partir deste, avaliar por meio de um planejamento experimental o efeito do tempo, da 

temperatura e concentração inicial de glicose na produção de biomassa seca e exo-

biopolímero; 

• Avaliar o potencial da biomassa seca na biossorção de cádmio e chumbo;  

• Avaliar o potencial do exo-biopolímero na biossorção de cádmio e chumbo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1.  Material biológico 

 

Foram utilizados três Ascomicetos endofíticos: Colletotrichum sp. (Figura 2A), 

Guignardia sp. (Figura 2B) e Phomopsis sp. (Figura 2C). Esses fungos foram isolados 

de plantas da Amazônia e são pertencentes à coleção da professora Dra. Antônia 

Queiroz Lima de Souza, da Universidade do Estado do Amazonas, Laboratório de 

Bioensaios e de Genética. 

 

 
A  

 
B  

 
                              C  

Figura 2 – Crescimento micelial dos fungos Colletotrichum sp. (2A), Guignardia sp. (2B) e 

Phomopsis sp. (2C) em placas de Petri, meio de VGA e em estufa a 30 ºC. 
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4.2.  Manutenção das culturas  

 

Todos os microrganismos foram mantidos em tubos de ensaio (tubos inclinados) 

contendo 2,5 mL de meio de cultura. Esse meio foi produzido a partir de meio mínimo 

de sais de Vogel (VOGEL, 1956) 2% (v/v), ágar 2% (p/v) e glicose 1% (p/v), sendo 

codificado como meio VGA. As culturas permaneceram armazenadas em incubadora de 

BOD a 28 ºC e foram realizados repiques trimestrais. A composição do meio mínimo de 

sais de Vogel encontra-se detalhada no Anexo. As culturas originais foram mantidas em 

água destilada, segundo método proposto por Castellani (1967).  

 

4.3.  Obtenção do exo-biopolímero e da biomassa 

 

4.3.1.  Avaliação do crescimento 

 

Foram realizadas curvas de crescimento com intervalos de 240 horas (10 dias), 

variando o tempo de interrupção dos cultivos, em períodos regulares de 24 horas, sendo 

que a primeira interrupção foi feita a partir das primeiras 48 horas. Concomitante à 

produção de biomassa foram medidos os açúcares redutores e totais, proteínas 

extracelulares, a variação do pH e curva de produção dos exo-biopolímeros, conforme 

descritos no item 4.5. Todo o experimento foi realizado a 28 ºC, 150 rpm, em duplicata 

e com controle. 

 

4.3.2.  Variação das fontes de nitrogênio 

 

A padronização dos meios de cultura utilizados na produção dos exo-

biopolímeros e das biomassas foi feita por meio da substituição da fonte de nitrogênio 

presente no meio mínimo de sais de Vogel (nitrato de amônio) pelas fontes de 

nitrogênio definidas inorgânicas nitrato de sódio (NaNO3), sulfato de amônio 

[(NH4)2SO4] e fosfato de amônio (NH4H2PO4) e da fontes definidas orgânicas glutamato 

de sódio e uréia. As concentrações utilizadas estão descritas na Tabela 3. Todas as 

concentrações apresentam a mesma quantidade de nitrogênio.  Após a seleção da fonte 

de nitrogênio mais eficaz na produção de exo-biopolímero e biomassa, foi realizada 

outra curva de crescimento. 
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Tabela 3 – Fontes de nitrogênio avaliadas e as respectivas concentrações empregadas nos 

experimentos de variação das fontes de nitrogênio 

Fonte de nitrogênio Concentrações* 
Uréia 75 gL-1 
(NH4)2SO4 165 gL-1 
glutamato de sódio 317 gL-1 
NaNO3 212,5 gL-1 
NH4H2PO4 287,5 gL-1 
NH4NO3 100 gL-1 

* As concentrações apresentam as mesmas quantidade de nitrogênio 

 

4.3.3.  Pré-inóculo  

 

Porções das hifas dos fungos foram transferidas dos tubos inclinados para placas 

de Petri (Figuras 2A, 2B e 2C) contendo meio de VGA previamente esterilizados. Em 

seguida, essas placas foram incubadas de seis a sete dias em estufa a 30 ºC. Após o 

período de incubação, porções das hifas dos fungos foram transferidas das placas de 

Petri para 50 mL de meio de cultura líquido em frascos de Erlenmeyer de 250 mL, 

estéreis. Os meios de cultura líquidos continham meio mínimo de sais de Vogel 

modificado 2% (v/v), obtido conforme item 4.3.2 e glicose 1% (p/v). O pré-inóculo foi 

mantido sob agitação constante em shaker orbital rotatório de 4-5 dias, a 28 °C ± 2°C e 

150 rpm. 

Após esse período, o pré inóculo foi interrompido por meio de centrifugação 

(4 °C) a 7077g durante 15 minutos. Os sobrenadantes foram descartados e a biomassa 

homogeneizada. Em seguida, a biomassa foi ajustada com uma solução salina 

fisiológica estéril (NaCl 0,9% - p/v) até atingir uma Densidade Ótica de 0,5 a 

400 nm (DOλ400) em espectrofotômetro SP 1105 (SF 325 nm). Essa DOλ400 foi 

correlacionada com concentração inicial de células utilizadas como inóculo do cultivo. 

 

4.3.4.  Fermentação submersa 

 

As células foram cultivadas em um meio sintético definido (meio mínimo de 

sais de Vogel modificado), contendo glicose 6% (p/v) como única fonte de carbono e 

energia. Para o cultivo foram utilizados frascos de Erlenmeyer de 250 mL, contendo 

45 mL do meio sintético e 5 mL de solução de células, preparada conforme item 4.3.3. 
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Os cultivos foram agitados a 150 rpm em shaker orbital rotatório, com temperatura 

de 28 ºC ± 2 °C. 

 

4.3.5.  Interrupção dos cultivos 

 

Os cultivos foram interrompidos por meio de centrifugação (4 °C) a 7077g 

durante 15 minutos. Os sobrenadantes foram filtrados com gaze (tecido de algodão) 

para a remoção da biomassa residual e armazenados para posteriores determinações 

analíticas. A biomassa separada foi encaminhada para determinação gravimétrica em 

estufa a 60 °C. Todos os métodos de determinações analíticas quantitativas estão 

descritos no item 4.5. 

 

4.4.  Delineamento experimental 

 

Para o fungo que apresentou a maior produção de exo-biopolímero e biomassa, 

foi realizado, com auxílio do programa STATISTICA 7.0, um planejamento 

experimental completo do tipo 3(3-0) com 27 corridas e em duplicata, de acordo com o 

método proposto por Box e colaboradores (1978) e que está apresentado na Tabela 4. 

As variáveis X1, X2 e X3 correspondem ao tempo (horas), à temperatura (ºC) e à 

concentração inicial de glicose (gL-1), respectivamente. O delineamento foi codificado 

de acordo com a Tabela 5. 

A fonte de nitrogênio utilizada nesse planejamento foi a melhor fonte 

estabelecida no item 4.3.2. Os procedimentos de quantificação das biomassas e exo-

biopolímeros foram os mesmos descritos nos itens 4.5.1 e 4.5.2., respectivamente. 

 

4.5.  Determinações quantitativas analíticas  

 

4.5.1.  Determinação quantitativa da biomassa microbiana  

 

As biomassas foram determinadas por gravimetria, após secagem em estufa 

a 60 ºC até o atingir o peso constante.  
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4.5.2.  Determinação do exo-biopolímero 

 

Os sobrenadantes dos cultivos receberam etanol 95% (v/v) previamente 

resfriado, na proporção 3:1 (três volumes de etanol para um volume do sobrenadante), 

foi agitado vigorosamente e deixado overnight a 4 ºC. Em seguida, a mistura resultante 

foi centrifugada a 7077g durante 15 minutos e filtrada com papel de filtro com poros 

de 0,45 µm de diâmetro, previamente seco em estufa. A quantidade de exo-biopolímero 

produzido foi determinada por gravimetria, após secagem em estufa a 60 °C até o 

atingir o peso constante.  
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Tabela 4 – Delineamento experimental 3(3-0) com 27 experimentos em duplicata 

Corrida X1 X2 X3 
01 -1 -1 -1 
02 -1 -1 0 
03 -1 -1 1 
04 -1 0 -1 
05 -1 0 0 
06 -1 0 1 
07 -1 1 -1 
08 -1 1 0 
09 -1 1 1 
10 0 -1 -1 
11 0 -1 0 
12 0 -1 1 
13 0 0 -1 
14 0 0 0 
15 0 0 1 
16 0 1 -1 
17 0 1 0 
18 0 1 1 
19 1 -1 -1 
20 1 -1 0 
21 1 -1 1 
22 1 0 -1 
23 1 0 0 
24 1 0 1 
25 1 1 -1 
26 1 1 0 
27 1 1 1 
28 -1 -1 -1 
29 -1 -1 0 
30 -1 -1 1 
31 -1 0 -1 
32 -1 0 0 
33 -1 0 1 
34 -1 1 -1 
35 -1 1 0 
36 -1 1 1 
37 0 -1 -1 
38 0 -1 0 
39 0 -1 1 
40 0 0 -1 
41 0 0 0 
42 0 0 1 
43 0 1 -1 
44 0 1 0 
45 0 1 1 
46 1 -1 -1 
47 1 -1 0 
48 1 -1 1 
49 1 0 -1 
50 1 0 0 
51 1 0 1 
52 1 1 -1 
53 1 1 0 
54 1 1 1 

 

Tabela 5 – Variáveis codificadas no delineamento experimental 

Variáveis Níveis 

 -1 0 1 
X1 168 192 216 
X2 19 27 35 
X3 20 50 80 

X1 Tempo de cultivo (h);  X2 Temperatura de cultivo (ºC); X3 Concentração inicial de glicose (gL-1) 
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4.5.3.  Determinação do pH e volume. 

 

Os volumes dos sobrenadantes dos cultivos foram determinados por meio de 

uma proveta de 100 mL. O pH foi determinado, diretamente do meio de cultura, por 

meio de um pHmetro modelo Digimed DM20, devidamente calibrado. 

 

4.5.4.  Determinação dos açúcares totais 

 

Os açúcares totais foram determinados pelo método do fenol sulfúrico, descrito 

por Dubois e colaboradores (1956). Para isso, 500 µL dos sobrenadantes das amostras 

(ou suas respectivas diluições) foram transferidos para tubos de ensaio de 20 mL. Em 

seguida foram adicionados 500 µL de fenol 5% (p/v) e 2,5 mL ácido sulfúrico. Foi 

utilizada uma solução de glicose 0,01% (p/v) como padrão para elaboração da curva de 

calibração (Apêndice 1). A leitura foi realizada em espectrofotômetro SP 1105 

(SF 325 nm) em λ = 490 nm.  

 

4.5.5.  Determinação dos açúcares redutores 

 

Os açúcares redutores foram determinados segundo o método de Somogyi e 

Nelson, pela redução de átomos de cobre em meio alcalino (NELSON, 1944 e 

SOMOGYI, 1945). Para isso, 500 µL dos sobrenadantes das amostras (ou suas 

respectivas diluições) foram transferidos para tubos de ensaio de 20 mL. Em seguida 

foram adicionados 500 µL de reativo de Somogyi e fervido durante 10 minutos. Após o 

resfriamento, foram adicionados 500 µL do reativo de Nelson e 3,5 mL de água 

deionizada. Foi utilizada uma solução de glicose 0,01% (p/v) como padrão para 

elaboração da curva de calibração (Apêndice 2). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro SP 1105 (SF 325 nm) em λ = 540 nm. 

 

4.5.6.  Determinação das proteínas extracelulares 

 

A dosagem de proteínas extracelulares foi realizada segundo o método proposto 

por Bradford (1976), utilizando albumina de soro bovino (BSA) como padrão para 

elaboração da curva de calibração (Apêndice 3). Para isto, foram coletadas alíquotas de 
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1 mL do sobrenadante de cada amostra, e transferidas para tubos de ensaio de 7 mL. Em 

seguida foram adicionados 100 µL do reagente Bradford (10 mg de Coomassie Brilliant 

Blue – G250, 5 mL de etanol 95% (v/v), 10 mL de ácido ortofosfórico (H3PO4) 

85% (p/v) e completado para 100 mL com água deionizada). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro SP 1105 (SF 325 nm) em λ = 595 nm. 

 

4.6. Avaliação da biossorção 

 

A partir dos testes anteriores foi selecionado o fungo que apresentou maior 

produção de exo-biopolímero. Tanto o exo-biopolímero quanto a biomassa foram 

avaliados quanto aos seus potenciais de biossorção dos íons metálicos chumbo e 

cádmio, ambos no estado de oxidação +2.  

 

4.6.1.  Preparação dos biossorventes  

 

4.6.1.1. Preparação do exo-biopolímero 

 

O exo-biopolímero avaliado foi obtido como descrito nos itens 4.3 e 4.5.2. No 

entanto, após ser filtrado em papel de filtro, o exo-biopolímero foi liofilizado.   

 

4.6.1.2. Preparação da Biomassa seca (inativa) 

 

A biomassa seca foi obtida por meio de secagem em estufa a 60 ºC durante seis 

dias e em seguida foi triturada. Para verificação da morte celular foram realizadas 

inoculações em meio sólido.  

 

4.6.2.  Preparação das soluções de chumbo e cádmio  

 

Foram avaliadas soluções de dois diferentes íons metálicos: chumbo e cádmio, 

que foram obtidos por meio da dissolução do nitrato de chumbo [Pb(NO3)2] e do cloreto 

de cádmio (CdCl2 2,5 H2O) em água deionizada.  
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4.6.3.  Testes de biossorção 

 

As unidades experimentais dos testes de biossorção foram frascos de 

Erlenmeyer de 250 mL, dentro dos quais foram adicionados 50 mL de solução dos íons 

metálicos (chumbo ou cádmio) e um grama dos biossorventes (exo-biopolímero ou 

biomassa seca). Os experimentos foram executados em shaker orbital rotatório 

(equilíbrio dinâmico), com rotação de 200 rpm a 30 ºC em duplicata. 

 

4.6.3.1.  Estudo cinético da biossorção 

 

A cinética do equilíbrio da biossorção foi avaliada pela interrupção dos testes de 

biossorção em diferentes intervalos de tempo: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 42, 

48 horas. A concentração inicial dos íons metálicos empregada nos testes de biossorção 

foi de 100 mgL-1 e foram quantificados os pH iniciais e finais. 

  

4.6.3.2. Efeito da variação do pH inicial na biossorção 

 

Foram avaliados três valores de pH inicial (3, 6 e 9). O tempo de biossorção 

adotado foi obtido a partir do estudo da cinética do equilíbrio, descrito no item 4.6.3.1. 

A concentração inicial dos íons metálicos foi de 100 mgL-1. O pH das amostras foi 

ajustado com ácido clorídrico (HCl) ou hidróxido de sódio (NaOH) 0,1M e determinado 

por meio de um pHmetro modelo Digimed DM20, devidamente calibrado.  

 

4.6.3.3. Efeito da concentração inicial de metal na biossorção 

 

Foram avaliadas seis concentrações iniciais de chumbo e cádmio: 150, 125, 100, 

75, 50 e 25 mgL-1. As concentrações de chumbo (Pb+2) foram obtidas dissolvendo-se 

23,97; 19,98; 15,98; 11,98; 7,99 e 3,99 mg de nitrato de chumbo [Pb(NO3)2] em 100 mL 

de água deionizada. As concentrações de cádmio (Cd+2) foram obtidas dissolvendo-se 

30,46; 25,39; 20,31; 15,23; 10,15 e 5,08 mg de cloreto de cádmio [CdCl2 2,5 H2O] em 

100 mL de água deionizada. O tempo de biossorção adotado foi obtido com base no 

estudo da cinética do equilíbrio, descrito no item 4.6.3.1.  
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4.6.4.  Determinação da massa de íon biossorvido 

 

As amostras dos experimentos de biossorção foram centrifugadas a 7077 g 

durante 10 minutos. Em seguida foram colhidas alíquotas de 5 mL de cada amostra. 

Essas alíquotas foram submetidas à leitura em espectrofotômetro de absorção atômica, 

em λ = 228,8 nm de fenda espectral 0,5 nm onde o acetileno foi o gás de arraste. As 

leituras foram realizadas em triplicata. 

As concentração final (Cf) dos íons metálicos em cada amostra foram 

determinadas por meio da substituição dos valores de absorbância. A partir das 

concentrações finais (Cf) obtidas foram determinadas as quantidades de íons 

biossorvidos, presumindo-se que a única fonte de remoção dos íons metálicos da 

solução foram os materiais biológicos utilizados (exo-biopolímero e biomassa seca). 

Sendo assim, a quantidade de metais biossorvidos (Cb) foi obtida por meio da diferença 

entre a concentração inicial (Ci) e Cf após cada intervalo determinado, conforme 

equação abaixo:  

 

Cb = Ci – Cf,  

 

Onde: 

Cb = Concentrações de metais biossorvidos (mgL-1); 

Ci = Concentração inicial de metais na solução (mgL-1); 

Cf = Concentração final (mgL-1); 

 

A capacidade de biossorção (q) (expresso em mgg-1), ou seja, a quantidade de 

metal (chumbo ou cádmio) imobilizado por unidade de biossorvente (biomassa seca e 

exo-biopolímero) foi calculada utilizando a equação abaixo: 

 

q = (Ci - Cf) V  
                       M 
Onde: 

V = Volume do meio (L); 

M = Quantidade de biossorvente utilizado na biossorção (g); 
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4.6.5.  Destino do material contaminado 

 

O material contaminado foi estocado em um recipiente de vidro com tampa e 

submetido a posterior secagem em estufa de circulação de ar forçada a 50 ºC até a 

evaporação total de líquido. Em seguida o recipiente foi encaminhado para um descarte 

apropriado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Avaliação do crescimento 

 

A produção de biomassa seca e exo-biopolímero pelos fungos Colletotrichum 

sp., Guignardia sp. e Phomopsis sp. e o perfil das variáveis pH final, açúcares totais, 

açúcares redutores e proteínas extracelulares estão apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8, 

respectivamente. Todos os cultivos foram realizados em 240 horas, a 28 ºC, 150 rpm, 

utilizando glicose 6% (p/v) como única fonte de carbono e meio mínimo de sais de 

Vogel.  

 

Tabela 6 – Parâmetros de crescimento do fungo Colletotrichum sp. durante o período de cultivo 

de 240 horas a 28 ºC e 150 rpm 

Tempo 
(h) 

Biomassa 
seca 

(gL-1) 

EPB 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
48 1,63 ± 0,01   0,75 ± 0 5,74 5,43 5,07 ± 0,45 5,22 ± 0,22    0,01 ± 0 

72 1,55 ± 0,12   0,95 ± 0 5,79 5,57 4,82 ± 0,03 4,57 ± 0,13    0,04 ± 0 

96 1,71 ± 0,02  1,34 ± 0,01 5,71 3,86 3,71 ± 0,11 3,09 ± 0,01  0,10 ± 0,05 

120 4,87 ± 0,08  1,15 ± 0,01 5,74 3,21   2,87 ± 0 1,68 ± 0,23  0,19 ± 0,04 

144 6,58 ± 0,11  2,50 ± 0,04 5,78 3,02 2,88 ± 0,01 1,15 ± 0,17  0,27 ± 0,12 

168  10,56 ± 0  1,67 ± 0,02 5,77 3,11 1,66 ± 0,30 0,87 ± 0,09  0,31 ± 0,05 

192  11,11 ± 0,01  1,53 ± 0,03 5,82 3,61 1,79 ± 0,03 0,62 ± 0,04  0,38 ± 0,11 

216  16,38 ± 0,13  1,59 ± 0,01 5,81 4,18 1,21 ± 0,21 0,33 ± 0,08  0,51 ± 0,04 

240  18,24 ± 0,10  1,62 ± 0,01 5,85 4,18 1,32 ± 0,03 0,42 ± 0,06    0,49 ± 0 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

As maiores produções de biomassa seca e exo-biopolímero pelo fungo 

Colletotrichum sp.  foram obtidas com 240 e 144 horas de cultivo, respectivamente 

(Tabela 6). Durante o cultivo, houve aumento na acidez do meio, sendo que o menor pH 

final (3,02) foi atingido no período no qual se obteve a maior produção de exo-

biopolímero. Wu e colaboradores (2008) também relataram essa variação no pH durante 

o cultivo do fungo Pleurotus citrinopileatus. A elevação da acidez até 192 horas pode 

ser resultado da liberação de ácidos orgânicos no meio de cultivo (SHIH, PAN e 

HSIEH, 2006). Após 144 horas houve redução da acidez do meio de cultivo. Segundo 

Fang e Zhong (2002) a redução dessa acidez após determinado período de cultivo pode 
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ser conseqüência da utilização desses ácidos orgânicos como substrato energético, 

conseqüência da redução da concentração de glicose. 

Selbmann e colaboradores (2003) também obtiveram os valores máximos de 

produção de exo-biopolímeros em meios com pH final fortemente ácidos. Segundo 

esses autores, os fungos Sclerotium glucanicum NRRL 3006, Sclerotium sclerotiorum 

DABAC-P4 e Botrytis cinerea DABAC-P3 produziram 11,20, 1,61 e 5,90 gL-1 de exo-

biopolímero com pH final 3,79, 2,50 e 4,35, respectivamente, em períodos entre 48 e 

120 horas. 

Após 144 horas houve redução da concentração do exo-biopolímero presente no 

caldo de cultivo, sendo que essa redução atingiu, aproximadamente, 1 gL-1 em 

192 horas. Da mesma forma, essa redução foi observada em outros cultivos, 

apresentados nas Tabelas 7, 8, 13 e 14.  Tait e colaboradores (1986) também reportaram 

a redução da concentração de exo-biopolímeros durante a fase de crescimento 

estacionário de fungos. Segundo esses autores os microrganismos podem utilizar os 

produtos da hidrólise dos biopolímeros como fontes de carbono e energia. 

Apesar da baixa produção de biomassa seca no período onde houve o pico de 

produção de exo-biopolímero, adotou-se 144 horas para realização da etapa 

subseqüente, ou seja, variação das fontes de nitrogênio.  

 

Tabela 7 – Parâmetros de crescimento do fungo Guignardia sp. durante o período de cultivo de 

240 horas a 28 ºC e 150 rpm 

Tempo 
(h) 

Biomassa 
seca 

(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
48 13,18 ± 0,09   0,45 ± 0,03 5,55 4,89 4,15 ± 0,07 4,08 ± 0,09 0,07 ± 0,04 

72 18,21 ± 0,02   1,07 ± 0 5,58 5,02 3,79 ± 0,22 4,03 ± 0,55 0,03 ± 0,01 

96 18,33 ± 0,06   1,17 ± 0,01 5,28 4,81 3,55 ± 0,16 3,09 ± 0,13   0,04 ± 0 

120 19,49 ± 0,01   1,02 ± 0 5,61 4,45 3,15 ± 0,31 2,72 ± 0,04 0,10 ± 0,01 

144 18,31 ± 0,05   1,23 ± 0 5,63 5,00 1,08 ± 0,06 0,93 ± 0,28 0,22 ± 0,04 

168 19,67 ± 0,04   1,50 ± 0,01 5,61 5,11 0,79 ± 0,19 0,34 ± 0,15   0,45 ± 0,08 

192 22,00 ± 0,03   0,91 ± 0,01 5,61 5,57 0,36 ± 0,08 0,41 ± 0,05   0,31 ± 0 

216 20,48 ± 0,12   1,27 ± 0,04 5,61 5,72 0,29 ± 0,04 0,29 ± 0,27 0,29 ± 0,02 

240 20,71 ± 0,14   1,25 ± 0,01 5,72 6,05 0,33 ± 0,21 0,23 ± 0,08 0,34 ± 0,04 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

O fungo Guignardia sp. apresentou a maior produção de biomassa seca e exo-

biopolímero em 192 e 168 horas de cultivo, respectivamente (Tabela 7). Adotou-se 
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168 horas para a execução da etapa subseqüente. Tal como o fungo Colletotrichum sp., 

durante o cultivo houve pequena elevação da acidez do meio de cultivo seguida de 

redução, atingindo o pH final 6,05 em 240 horas. O pH do meio de cultivo é um dos 

parâmetros ambientais mais críticos que afetam o crescimento e biossíntese de exo-

biopolímeros em culturas submersas (SHU e LUNG, 2004). 

 

Tabela 8 – Parâmetros de crescimento do fungo Phomopsis sp. durante o período de cultivo de 

240 horas a 28 ºC e 150 rpm 

Tempo 
(h) 

Biomassa 
seca 

(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
48   0,80 ± 0,03 0 5,77 5,68 6,11 ± 0,61 5,36 ± 0,17   0,04 ± 0 

72   1,85 ± 0,01 0 5,76 5,30 4,85 ± 0,13 4,36 ± 0,08  0,07 ± 0,02 

96   5,45 ± 0,14  0,26 ± 0 5,72 4,13 3,74 ± 0,04 3,59 ± 0,21  0,21 ± 0,03 

120 11,16 ± 0,25 0,43 ± 0,01 5,69 4,63 2,45 ± 0,28 2,18 ± 0,09  0,19 ± 0,02 

144 19,35 ± 0,18  0,32 ± 0 5,85 5,11 1,79 ± 0,01 1,50 ± 0,05  0,24 ± 0,01 

168 30,59 ± 0,02 1,57 ± 0,04 5,76 4,09 1,47 ± 0,23 1,01 ± 0,11  0,29 ± 0,01 

192 29,32 ± 0,04 1,36 ± 0,02 5,8 5,34 1,25 ± 0,14 0,81 ± 0,31  0,34 ± 0,05 

216 28,21 ± 0,20 1,25 ± 0,04 5,73 4,0 1,02 ± 0,06 0,32 ± 0,02  0,27 ± 0,01 

240 28,41 ± 0,01 0,95 ± 0,04 5,73 4,56 0,88 ± 0,09 0,18 ± 0,04   0,27 ± 0,8 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

A maior produção de biomassa seca e exo-biopolímero pelo fungo Phomopsis 

sp. ocorreu em 168 horas de cultivo (Tabela 8). Esse foi o período de cultivo adotado 

para a etapa subseqüente.  

 

5.2. Avaliação dos efeitos das fontes de nitrogênio sobre a produção de 

exo-biopolímero e biomassa 

  

 Conforme resultados obtidos no item anterior, foi estabelecido que os melhores 

intervalos de produção de biomassa seca e exo-biopolímero, nas condições de cultivo 

previamente descritas para os fungos Colletotrichum sp., Guignardia sp. e Phomopsis 

sp., foram de 144, 168 e 168 horas, respectivamente.  

 A partir desses períodos foram avaliadas as produções de biomassa seca e exo-

biopolímeros e o perfil das variáveis pH final, açúcares totais, açúcares redutores e 

proteínas extracelulares, para os três fungos, variando as fontes de nitrogênio presentes 
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no meio mínimo de sais de Vogel. Foram avaliadas duas fontes de nitrogênio orgânicas 

(uréia e glutamato de sódio) e as fontes inorgânicas nitrato de sódio, sulfato de amônio e 

fosfato de amônio. 

 As variáveis estudadas estão apresentadas nas Tabelas 9, 10 e 11, para os fungos 

Colletotrichum sp., Guignardia sp. e Phomopsis sp., respectivamente. Todos os cultivos 

foram realizados a 28 ºC, 150 rpm, utilizando glicose 6 % (p/v) como única fonte de 

carbono e meio mínimo de sais de Vogel modificado. 

 

Tabela 9 – Parâmetros de crescimento do fungo Colletotrichum sp. utilizando diferentes fontes 

de nitrogênio em 144 horas de cultivo a 28 ºC e 150 rpm 

Fonte de 
Nitrogênio 

Biomassa 
seca 

(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
Sulfato de 

amônio 
15,44 ± 0,61 0 5,79 3,26 3,02 ± 0,20 2,03 ± 0,15  0,41 ± 0 

 
Fosfato de 

amônio 
36,12 ± 0,11  0,82 ± 0 5,7 2,20 1,77 ± 0,15 1,23 ± 0,07  0,57 ± 0,08 

Uréia 19,72 ± 0,13 6,09 ± 0,01 6,34 7,03 3,89 ± 0,08 1,02 ± 0,26  0,38 ± 0,02 

Nitrato de 
sódio 

23,96 ± 0,11 4,38 ± 0,07 5,86 7,68 2,57 ± 0,09 0,88 ± 0,01  0,47 ± 0 

 
Glutamato 
de sódio 

11,31 ± 0,03 5,57 ± 0,02 5,94 5,69 3,21 ± 0,08 1,23 ± 0,04  0,11 ± 0 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

Segundo dados apresentados na Tabela 9 a maior produção de biomassa seca 

pelo fungo Colletotrichum sp. foi obtida no meio de cultivo onde havia o fosfato de 

amônio como única fonte de nitrogênio. No entanto, nesse mesmo meio, o fungo 

Colletotrichum sp. atingiu a segunda menor produção de exo-biopolímero (0,82 gL-1), 

dentre os meios avaliados.  Nos meios com fontes inorgânicas de nitrogênio, foram 

obtidas as menores produções de exo-biopolímeros (Tabela 9). O metabolismo 

biossintético de diversos microrganismos é dependente de compostos orgânicos como 

fontes nutricionais, como exemplo, determinados aminoácidos essenciais não podem ser 

sintetizados a partir de fontes inorgânicas de nitrogênio (WU et al., 2008).  

Em contrapartida, nos meios de cultivo suplementados com fontes nitrogenadas 

orgânicas, foram obtidas as maiores produções de exo-biopolímero. Dentre as seis 

fontes estudadas (incluindo a fonte de nitrogênio presente no meio de sais de Vogel, ou 

seja, o nitrato de amônio, conforme Tabela 6), no meio suplementado com uréia houve a 
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maior produção de exo-biopolímero (6,09 gL-1) e produção de 19,72 gL-1 de biomassa 

seca pelo fungo Colletotrichum sp. (Tabela 9). Segundo Selbmann e colaboradores 

(2003) a uréia também foi a melhor fonte de nitrogênio para a produção de polímero 

extracelular e biomassa pelo fungo Botryosphaeria rhodina DABAC-P82 comparando-

a com fontes inorgânicas.  Esses autores reportaram a produção de 5,9 e 17 gL-1 de 

biomassa seca e exo-biopolímero, respectivamente. 

O pH final dos cultivos apresentaram-se levemente ácidos. Os meios que 

apresentaram o menor pH final, ou seja, suplementados com sulfato de amônio e fosfato 

de amônio, apresentaram as menores produções de exo-biopolímero, 0 e 0,82 gL-1, 

respectivamente. Segundo Bano e Rajarathnam (1988) as fontes de nitrogênio podem 

alterar o pH do meio. Para Bae e colaboradores (2000) o pH do meio pode afetar  as 

funções da membrana celular, a morfologia e a estrutura celular, o transporte de vários 

nutrientes e os produtos biossintéticos. 

A uréia foi a fonte de nitrogênio selecionada para o fungo Colletotrichum sp., 

para a execução das etapas subseqüentes. 

 

Tabela 10 – Parâmetros de crescimento do fungo Guignardia sp. utilizando diferentes fontes de 

nitrogênio em 168 horas de cultivo a 28 ºC e 150 rpm 

Fonte de 
Nitrogênio 

Biomassa  
seca 

(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
Sulfato de 

amônio 
22,41 ± 0,01 1,39 ± 0,01 5,78 5,81 0,79 ± 0,18 0,69 ± 0,08 0,69 ± 0,04 

 
Fosfato de 

amônio 
17,33 ± 0,01 4,38 ± 0,02 5,64 4,93 1,95 ± 0,27 0,97 ± 0,31 0,33 ± 0,09 

Uréia 19,53 ± 0,01 4,80 ± 0,02 6,26 5,90 2,03 ± 0,04 1,24 ± 0,03 0,19 ± 0,01 

Nitrato de 
sódio 

17,47 ± 0,01 1,69 ± 0,01 5,82 5,61 1,01 ± 0,27 0,68 ± 0,22 0,27 ± 0,02 

 
Glutamato 
de sódio 

21,18 ± 0,01 1,67 ± 0,01 5,89 5,99 0,94 ± 0,21 0,31 ± 0,11 0,48 ± 0,04 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

 O fungo Guignardia sp. obteve as maiores produções de biomassa seca 

(22,41 gL-1) e exo-biopolímero (4,80 gL-1) a partir do cultivo em meio contendo o 

sulfato de amônio e  uréia, respectivamente, como a única fonte de nitrogênio 

(Tabela 10). No entanto, em meio com sulfato de amônio, o fungo Guignardia sp. 

obteve a menor produção de exo-biopolímero dentre as fontes avaliadas. Tem sido 
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descrito que polissacarídeos são produzidos somente sob condições de nitrogênio 

limitantes e que altos níveis de nitrogênio no meio de cultivo reprimem a 

formação de exo-biopolímeros. Este efeito tem sido observado em vários fungos 

produtores de β-glucanas. Entretanto, acredita-se que este tipo de regulação depende 

também da fonte de nitrogênio utilizada (BARBOSA et al., 2004). 

 No meio onde havia uréia como única fonte de nitrogênio, a produção de 

biomassa seca foi de 19,53 gL-1 (Tabela 10). Tal como o fungo Colletotrichum sp., a 

uréia foi selecionada para o fungo Guignardia sp. como a fonte de nitrogênio mais 

adequada para a produção de exo-biopolímero. O pH final dos cultivos apresentaram-se 

ácidos (Tabela 10).  

 

Tabela 11 – Parâmetros de crescimento do fungo Phomopsis sp. utilizando diferentes fontes de 

nitrogênio em 168 horas de cultivo a 28 ºC e 150 rpm 

Fonte de 
Nitrogênio 

Biomassa 
seca 

(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
Sulfato de 

amônio 
18,64 ± 0,19 0 5,82 5,23 1,14 ± 0,23 0,51 ± 0,09 0,33 ± 0,06 

 
Fosfato de 

amônio 
19,84 ± 0,05 1,80 ± 0,01 5,66 4,92 1,46 ± 0,07 0,65 ± 0,14 0,47 ± 0,02 

Uréia 22,64 ± 0,03 1,25 ± 0,01 6,41 5,53 1,12 ± 0,41 0,38 ± 0,08 0,18 ± 0,01 

Nitrato de 
sódio 

18,87 ± 0,06 0,70 ± 0,01 5,86 4,37 1,24 ± 0,01 0,61 ± 0,24 0,09 ± 0,01 

 
Glutamato 
de sódio 

18,89 ± 0,23  0,32 ± 0 6,02 5,01 1,03 ± 0,22 0,45 ± 0,32 0,44 ± 0,04 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

Para o fungo Phomopsis sp., a maior produção de biomassa seca (22,64 gL-1) se 

deu a partir de fermentação em meio suplementado com uréia (Tabela 11). Huang e 

colaboradores (2007) avaliaram a produção de biomassa pelo fungo Hericium erinaceus 

em função da variação de fontes nitrogenadas inorgânicas, orgânicas complexas e 

definidas. Esses autores relataram que, dentre as fontes inorgânicas e quimicamente 

definidas, a maior produção de biomassa se deu com a utilização de um meio contendo 

uréia como única fonte de nitrogênio. 

Houve uma pequena variação na produção de biomassa seca em função das 

fontes de nitrogênio avaliadas, considerando que a menor produção foi de 18,64 gL-1, 

em meio suplementado com sulfato de amônio. Em meio com fosfato de amônio, houve 
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a maior produção de exo-biopolímero (1,80 gL-1) e biomassa seca (19,84 gL-1) 

(Tabela 11), sendo essa fonte de nitrogênio selecionada para a realização da etapa 

seguinte. Esses resultados podem ser explicados, segundo Seviour e 

Stasinopoulos (1992) pelo fato dos sais de amônio serem geralmente mais eficientes 

para a produção de biomassa e polímeros extracelulares, do que a maioria dos outros 

sais inorgânicos e fontes orgânicas de nitrogênio. 

 

5.3. Avaliação do crescimento utilizando a melhor fonte de nitrogênio 

 

 Após a determinação das melhores fontes de nitrogênio (dentre as fontes 

avaliadas) para a produção de exo-biopolímeros pelos fungos Colletotrichum sp., 

Guignardia sp. e Phomopsis sp. foi realizada uma nova avaliação dos parâmetros de 

crescimento, apresentada nas Tabelas 12, 13 e 14, respectivamente. Essa avaliação 

consistiu em selecionar, dentre os três fungos avaliados, o que apresentou maior 

produção de exo-biopolímero. Todos os cultivos foram realizados a 28 ºC, 150 rpm, 

utilizando glicose 6% (p/v) como única fonte de carbono e meio mínimo de sais de 

Vogel modificado. 

 

Tabela 12 – Parâmetros do crescimento do fungo Colletotrichum sp. durante o período de 

cultivo de 240 horas utilizando uréia como fonte de nitrogênio a 28 ºC e 150 rpm 

Tempo 
(h) 

Biomassa 
seca 

(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
48  2,60 ± 0,02 0,65 ± 0,01 6,76 6,70 4,32 ± 0,07 4,22 ± 0,41 0 

72  3,55 ± 0,04 1,97 ± 0,03 6,56 6,86 4,01 ± 0,25 3,45 ± 0,07 0,03 ± 0,01 

96  6,03 ± 0,04 3,01 ± 0,02 6,74 6,89 3,15 ± 0,30 2,19 ± 0,04 0,07 ± 0,03 

120  9,57 ± 0,06 4,51 ± 0,06 6,53 7,15 3,20 ± 0,08 1,34 ± 0,22 0,13 ± 0,01 

144 12,06 ± 0,06 4,92 ± 0,03 6,32 7,19 3,77 ± 0,06 1,13 ± 0,19 0,22 ± 0,04 

168 12,22 ± 0,14 4,86 ± 0,01 6,75 7,17 3,45 ± 0,11 0,88 ± 0,14 0,31 ± 0,05 

192 12,36 ± 0,01 5,71 ± 0,08 6,73 7,14 3,42 ± 0,18 0,64 ± 0,26   0,28 ± 0 

216 16,22 ± 0,01 4,49 ± 0,09 6,46 7,27 3,24 ± 0,13 0,55 ± 0,25 0,37 ± 0,02 

240 13,47 ± 0,12 5,46 ± 0,04 6,55 7,22 3,12 ± 0,22 0,34 ± 0,09 0,41 ± 0,04 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

 As maiores quantidades de biomassa seca (16,22 gL-1) e exo-biopolímero 

 (5,71 gL-1) produzidos pelo fungo Colletotrichum sp. foram alcançados em 216 e 
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192 horas de cultivo, respectivamente (Tabela 12). Durante o cultivo, houve pequena 

alcalinização do meio, sendo que em 240 horas, o pH final foi 7,22. O exo-biopolímero 

produzido pelo fungo Colletotrichum sp. está apresentado na Figura 3A. 

 

Tabela 13 – Parâmetros do crescimento do fungo Guignardia sp. durante o período de cultivo 

de 240 horas utilizando uréia como fonte de nitrogênio a 28 ºC e 150 rpm 

Tempo 
(h) 

Biomassa 
Seca 
(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
48 03,53 ± 0,01 1,41 ± 0,02 6,31 5,80 3,91 ± 0,25 3,75 ± 0,24   0,03 ± 0 

72 07,01 ± 0,07 1,93 ± 0,02 6,24 5,88 3,07 ± 0,16 2,18 ± 0,08 0,05 ± 0,05 

96 10,38 ± 0,07 3,63 ± 0,05 6,18 5,83 2,75 ± 0,23 1,65 ± 0,16 0,16 ± 0,03 

120 13,42 ± 0,02 4,34 ± 0,01 6,09 5,88 2,17 ± 0,09 1,02 ± 0,47 0,19 ± 0,01 

144 13,92 ± 0,05 4,32 ± 0,06 6,22 5,87 3,02 ± 0,11 0,81 ± 0,19 0,47 ± 0,04 

168 15,73 ± 0,01 4,27 ± 0,04 6,15 5,81 2,89 ± 0,77 0,66 ± 0,33   0,45 ± 0 

192 15,68 ± 0,04 4,32 ± 0,02 6,27 5,84 2,77 ± 0,54 0,42 ± 0,21   0,47 ± 0 

216 16,20 ± 0 4,08 ± 0,03 6,61 5,86 2,81 ± 0,18 0,54 ± 0,14  0,29 ± 0,01 

240 15,32 ± 0,02  3,94 ± 0 6,31 5,92 2,74 ± 0,07 0,29 ± 0,06  0,44 ± 0,02 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

O fungo Guignardia sp. obteve as produções de 13,42 e 4,34 gL-1 de biomassa 

seca e exo-biopolímero (Figura 3B) em 120 horas de cultivo (Tabela 13). O pico de 

produção de biomassa seca foi alcançado em 216 horas (16,2 gL-1). O pH final 

apresentou-se ácido (próximo ao pH 6) e com pequena variação durante o cultivo. Kim 

e colaboradores (2003) também obtiveram as maiores produções de biomassa 

(25,70 gL-1)  e exo-biopolímero (2,30 gL-1) em meio com pH próximo de 6, em um 

estudo realizado com o Fungo Cordyceps militaris C738. O exo-biopolímero produzido 

pelo fungo Guignardia sp. está apresentado na Figura 3B. 
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Tabela 14 – Parâmetros do crescimento do fungo Phomopsis sp. durante o período de cultivo de 

240 horas utilizando fosfato de amônio como fonte de nitrogênio, a 28 ºC e 150 rpm 

Tempo 
(h) 

Biomassa 
seca 

(gL-1) 

EBP 
(gL-1) 

pH 
inicial 

pH 
final 

Açúcares 
totais 
(gL-1) 

Açúcares 
redutores 

(gL-1) 

Proteínas 
extracelulares 

(gL-1) 
48   1,38 ± 0,02 0 5,75 5,78 4,85 ± 0,05 4,97 ± 0,13 0,12 ± 0,03 

72   2,96 ± 0,02 0 5,81 5,43 4,51 ± 0,31 4,48 ± 0,07  0,09 ± 0 

96 10,91 ± 0,05 0,39 ± 0,01 5,72 5,15 3,73 ± 0,28 3,35 ± 0,16 0,19 ± 0,03 

120 13,47 ± 0,01 0,40 ± 0,01 5,79 4,63 2,15 ± 0,04 1,97 ± 0,26 0,27 ± 0,04 

144 21,37 ± 0,06 0,82 ± 0,02 5,75 4,96 2,77 ± 0,14 1,05 ± 0,01 0,43 ± 0,04 

168 23,13 ± 0,04 1,84 ± 0,01 5,76 4,87 1,48 ± 0,26 0,81 ± 0,45 0,33 ± 0,06 

192 22,61 ± 0,02 1,59 ± 0,01 5,8 4,78 1,58 ± 0,08 0,72 ± 0,24 0,56 ± 0,05 

216 22,39 ± 0,03 1,83 ± 0,01 5,73 4,65 1,45 ± 0,17 0,51 ± 0,20 0,39 ± 0,12 

240 23,13 ± 0 1,64 ± 0,01 5,73 4,77 1,47 ± 0,11 0,13 ± 0,08 0,62 ± 0,09 

± Desvio padrão. Ensaios realizados em duplicata. EBP: exo-biopolímero. 

 

O fungo Phomopsis sp. obteve as maiores produções de biomassa seca 

(23,13 gL-1) e exo-biopolímero (1,84  gL-1) em 168 horas de cultivo (Tabela 14). Essa 

maior produção de exo-biopolímeros associada ao crescimento foi também reportada 

por Wu e colaboradores (2008) pesquisando o fungo Pleurotus citrinopileatus. Segundo 

esses autores, esse fungo após o período de 14 dias de incubação produziu 45,25 e 

1,87 gL-1 de biomassa e exo-biopolímeros, respectivamente. 

Pode-se observar na Tabela 14 que, ao longo do cultivo, houve aumento na 

acidez do meio, sendo que em 240 horas, ou seja, no período de maior produção de 

biomassa, o pH final foi 4,77.  Esses resultados foram semelhantes aos relatados por 

Kim e colaboradores (2005) estudando o fungo Agrocybe cylindracea. Nesse estudo, as 

maiores produções de biomassa foram alcançadas em meio com pH ácido (pH 4). 

Segundo Shu e Lung (2004) os melhores meios para a formação de exo-biopolímeros e 

crescimento celular apresentam-se ácidos, geralmente com pH na faixa de 5,0 a 7,0 e de 

2,0 a 4,0, respectivamente. O exo-biopolímero produzido pelo fungo Phomopsis sp. está 

apresentado na Figura 3C. 
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A  

 
B  

 
                              C  

Figura 3 – Exo-biopolímeros produzidos pelos fungos Colletotrichum sp. (A), Guignardia 

sp. (B) e Phomopsis sp. (C) incubados em shaker a 28 ºC e 150 rpm, em um meio 

de cultivo contendo glicose 6% (p/v) e meio mínimo de sais de Vogel modificado 

2% (p/v).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Além das Tabelas 12, 13 e 14, a biomassa seca e exo-biopolímero produzido 

pelos três fungos estão apresentados, comparativamente, nas Figuras 4 e 5, 

respectivamente.  

 

 

Figura 4 – Curvas de crescimento dos fungos Colletotrichum sp., Guignardia sp. e 

Phomopsis sp. durante o período de 240 horas, incubados em shaker a 28 ºC e 

150 rpm, em um meio de cultivo contendo glicose 6% (p/v) e meio mínimo de 

sais de Vogel modificado 2% (p/v).  
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Figura 5 – Produção de exo-biopolímeros pelos fungos Colletotrichum sp., Guignardia sp. e 

Phomopsis sp. durante o período de 240 horas, incubados em shaker a 28 ºC e 

150 rpm, em um meio de cultivo contendo glicose 6% (p/v) e meio mínimo de sais 

de Vogel modificado 2% (p/v).  

 

Dentre os três fungos estudados, o fungo Phomopsis sp. apresentou maior 

produção de biomassa seca (23,13 gL-1 - Tabela 14) em 168 horas. No entanto, 

conforme Figura 5 o fungo Colletotrichum sp. apresentou maior produção de exo-

biopolímero (5, 71 gL-1 – Tabela 12) em 192 horas de cultivo.  Frente à baixa 

produtividade de exo-biopolímero apresentada pelo fungo Phomopsis sp. (Figura 5), o 

fungo Colletotrichum sp. foi utilizado para realização do seguinte delineamento 

experimental. 

 

5.4.  Delineamento experimental  

 
Conforme apresentado no item 4.4., o planejamento fatorial 3(3-0) resultou em 27 

experimentos, realizados em duplicata. As condições experimentais e os resultados 

obtidos a partir da avaliação do efeito do tempo, da temperatura e da concentração 

inicial de glicose na produção de biomassa seca, exo-biopolímero e no pH final 

encontram-se na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Resultados do planejamento fatorial 3(3-0) com 27 experimentos em duplicata a 

150 rpm 

Repetição 
Tempo 
(horas) 

Temperatura 
(ºC) 

Glicose  
(gL-1) 

Biomassa 
seca (gL-1) 

EBP (gL-1) pH final 

1 168 19 20 2,50 1,67 6,58 
1 168 19 50 4,32 1,84 6,71 
1 168 19 80 3,33 1,58 6,72 
1 168 27 20 3,54 1,98 6,77 
1 168 27 50 4,47 2,43 6,75 
1 168 27 80 6,84 2,50 7,01 
1 168 35 20 3,05 2,29 6,68 
1 168 35 50 5,29 2,18 6,78 
1 168 35 80 4,02 1,84 6,23 
1 192 19 20 3,95 1,84 6,90 
1 192 19 50 3,85 2,31 6,88 
1 192 19 80 5,95 2,23 7,01 
1 192 27 20 5,28 2,50 6,57 
1 192 27 50 10,83 2,63 6,91 
1 192 27 80 7,06 2,60 6,82 
1 192 35 20 4,35 2,37 6,99 
1 192 35 50 6,22 2,65 7,01 
1 192 35 80 5,37 2,40 6,89 
1 216 19 20 6,92 2,82 7,11 
1 216 19 50 12,40 4,21 7,18 
1 216 19 80 11,18 3,25 7,21 
1 216 27 20 11,19 3,51 7,24 
1 216 27 50 23,68 5,79 7,13 
1 216 27 80 17,00 3,59 7,22 
1 216 35 20 9,68 5,00 7,18 
1 216 35 50 16,22 4,44 7,09 
1 216 35 80 11,68 4,50 7,21 
2 168 19 20 2,97 2,02 6,67 
2 168 19 50 4,51 2,31 6,88 
2 168 19 80 3,59 2,11 6,69 
2 168 27 20 3,33 2,14 6,69 
2 168 27 50 6,58 3,82 6,72 
2 168 27 80 4,43 2,43 6,88 
2 168 35 20 2,70 1,62 6,57 
2 168 35 50 3,82 2,78 6,83 
2 168 35 80 3,14 2,19 6,81 
2 192 19 20 4,21 1,58 6,68 
2 192 19 50 6,32 3,33 6,78 
2 192 19 80 4,47 2,11 6,97 
2 192 27 20 4,22 2,43 6,89 
2 192 27 50 8,89 3,63 6,24 
2 192 27 80 5,35 3,33 6,69 
2 192 35 20 5,68 2,27 7,04 
2 192 35 50 8,01 3,51 7,07 
2 192 35 80 5,35 3,06 6,97 
2 216 19 20 6,67 2,31 7,26 
2 216 19 50 18,16 3,95 7,15 
2 216 19 80 13,84 4,47 7,09 
2 216 27 20 13,68 5,10 7,16 
2 216 27 50 28,29 6,11 7,28 
2 216 27 80 17,44 4,71 7,29 
2 216 35 20 14,46 5,02 7,15 
2 216 35 50 17,78 5,28 7,17 
2 216 35 80 15,23 5,13 7,26 

EBP: exo-biopolímero. 
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  Os graus de significância das interações entre os fatores estudados foram 

confirmados por meio dos valores do p do teste estatístico, apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Significância (p) das interações lineares (L) e quadráticas (Q) entre as variáveis 
dependentes e independentes 

 

Variáveis p Biomassa seca p EBP p pH final 
(1) Tempo (h) (L) 0 0 0 

Tempo (h) (Q) 0 0,000054 0,014935 
(2) Temperatura (ºC) (L) 0,028491 0,000360 0,587941 

Temperatura (ºC) (Q) 0,000001 0,002491 0,549732 
(3) Conc. Glicose(gL-1)(L) 0,000781 0,089837 0,324832 

Conc. Glicose (gL-1)(Q) 0 0,000119 0,989125 
1L por 2L 0,073959 0,010978 0,554370 
1L por 2Q 0,000636 0,813730 0,449412 
1Q por 2L 0,767763 0,379703 0,141363 
1Q por 2Q 0,079107 0,589611 0,000456 
1L por 3L 0,051452 0,714411 0,772614 
1L por 3Q 0,000021 0,404895 0,240623 
1Q por 3L 0,181963 0,558866 1,000000 
1Q por 3Q 0,077761 0,828877 0,352871 
2L por 3L 0,217983 0,263058 0,295108 
2L por 3Q 0,975980 0,390374 0,588249 
2Q por 3L 0,338854 0,815438 0,439595 
2Q por 3Q 0,005472 0 0,095512 

*Estatisticamente significativo para um intervalo de 94,45% de confiança. Residual = 2,792584 
**Estatisticamente significativo para um intervalo de 87,11% de confiança. Residual = 0,2821442 
***Estatisticamente significativo para um intervalo de 79,25% de confiança. Residual = 0,0196541 
Fatores significativos para p < 0,05. EBP: exo-biopolímero. 
 

 Todas as variáveis independentes e suas interações apresentaram significância 

estatística, com exceção da interação do pH final com a temperatura e concentração 

inicial de glicose (Tabela 16). As interações entre as respostas concentração de 

biomassa seca, exo-biopolímero e pH final e as variáveis independentes descreveram 

um experimento com intervalo de  94, 87 e 79% de confiança, respectivamente, 

para p < 0,05.  

 As estimativas dos principais efeitos da interação das variáveis independentes 

(tempo, temperatura e concentração inicial de glicose) sobre a resposta biomassa seca, 

estão apresentadas nas Figuras 6 e 7. 
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Fitted Surf ace; Variable: Biomassa (g/L)

3 3-lev el f actors, 1 Blocks, 54 Runs; MS Residual=5,965112

DV: Biomassa (g/L)

 10 

 0 

 

Figura 6 – Produção de biomassa seca em função da concentração inicial de glicose e o tempo 

de cultivo. Os experimentos foram realizados em shaker a 28 ºC e 150 rpm, contendo 

glicose como única fonte de carbono e meio mínimo de sais de Vogel 

modificado 2% (p/v).  
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Fitted Surf ace; Variable: Biomassa (g/L)

3 3-lev el f actors, 1 Blocks, 54 Runs; MS Residual=5,965112

DV: Biomassa (g/L)

 10 

 

Figura 7 – Produção de biomassa seca em função da concentração inicial de glicose e a 

temperatura de cultivo. Os experimentos foram realizados em shaker a 28 ºC e 

150 rpm, contendo glicose como única fonte de carbono e meio mínimo de sais de 

Vogel modificado 2% (p/v).  

 

A partir da análise dos gráficos de superfície de resposta (Figuras 6 e 7), 

verifica-se que a produção de biomassa seca é favorecida quando se utilizam 

temperaturas entre 24 e 32 ºC e concentrações iniciais de glicose entre 35 e 75 gL-1 em 

um intervalo superior a 200 horas de cultivo. Esses resultados podem ser confirmados 

observando-se a Tabela 15. Segundo essa tabela as menores produções de biomassa 

seca se deram em meio com concentração inicial de glicose de 20 gL-1 e temperatura 

de 19 ºC.    

 As Figuras 8 e 9 apresentam a superfície de resposta gerada a partir das 

interações entre a variável dependente produção de exo-biopolímero e as variáveis 

independentes concentração inicial de glicose, temperatura e tempo de cultivo. 
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Fitted Surf ace; Variable: EBP (g/L)

3 3-lev el f actors, 1 Blocks, 54 Runs; MS Residual=,2821442

DV: EBP (g/L)

 5,6809 

 5 

 4 

 3 

 2 

 

Figura 8 – Produção de exo-biopolímero em função da concentração inicial de glicose e a 

temperatura de cultivo. Os experimentos foram realizados em shaker a 28 ºC e 

150 rpm, contendo glicose como única fonte de carbono e meio mínimo de sais de 

Vogel modificado 2% (p/v).  
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Fitted Surf ace; Variable: EBP (g/L)

3 3-lev el f actors, 1 Blocks, 54 Runs; MS Residual=,2821442

DV: EBP (g/L)

 6,1077 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 

Figura 9 – Produção de exo-biopolímero em função da concentração inicial de glicose e tempo 

de cultivo. Os experimentos foram realizados em shaker a 28 ºC e 150 rpm, contendo 

glicose como única fonte de carbono e meio mínimo de sais de Vogel 

modificado 2% (p/v).  

 

Conforme Figura 8, a produção de exo-biopolímero foi favorecida quando a 

temperatura esteve entre 24 e 36 ºC e concentração inicial de glicose entre 35 e 70 gL-1. 

Nessas condições, o intervalo de cultivo superior a 210 horas mostrou mais adequado 

para a produção de exo-biopolímero (Figura 9). De forma semelhante à produção de 

biomassa seca, a Tabela 15 evidencia que as menores produções de exo-biopolímero se 

deram em meio com concentração inicial de glicose de 20 gL-1 e temperatura de 19 ºC.    

Elevadas concentrações de glicose (superiores a 60 gL-1) mostraram-se 

adequadas tanto para a produção de biomassa seca quanto de exo-biopolímero pelo 

fungo Colletotrichum SP (Figuras 6, 7, 8 e 9). Poucos trabalhos relataram a utilização 

de elevadas concentrações iniciais de glicose para obtenção desses materiais biológicos, 

pois a glicose pode apresentar efeito inibitório. No entanto, Zhu e Sun (2009) cultivando 

o fungo Tremella fuciformis em fermentação em batelada alimentada com 80 gL-1 de 
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glicose, produziu 9,80 e 3,12 gL-1 de biomassa seca e exo-biopolímero, 

respectivamente. Kim e colaboradores (2005) utilizaram 80 gL-1 de maltose como fonte 

de carbono obtiveram uma produção de 11,64 gL-1 de biomassa com o do fungo 

Agrocybe cylindraceae. Esses autores ainda obtiveram a produção de 3 gL-1 de exo-

biopolímeros utilizando 60 gL-1 do mesmo substrato.    
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5.5. Testes de biossorção 

 

5.5.1. Biossorção de cádmio pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. 

 

5.5.1.1.  Estudo cinético da biossorção de cádmio pelo exo-biopolímero 

do fungo Colletotrichum sp. 

 

 A quantidade de cádmio biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. em função do tempo (48 horas) está apresentada na Figura 10. Todos 

os experimentos de biossorção foram executados em shaker, sob agitação de 200 rpm, 

temperatura de 30 ºC em duplicata. 

 

 
 

Figura 10 – Quantidade de cádmio biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. durante o período de 48 horas, sob agitação de 200 rpm e 

incubação a 30 ºC. 

 

 O equilíbrio da biossorção do cádmio pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp.  foi alcançado após 2 horas (Figura 10). O tempo de equilíbrio da 

biossorção depende, segundo Mokaddem e colaboradores (2009) da viscosidade e da 

agitação do meio. A agitação permite que os íons estejam uniformemente distribuídos 

na solução, facilitando a biossorção. 
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 O pH inicial e final variou de 6,7 ± 0 (tempo de 0 horas) a 6,8 ± 0,1 (tempo de 

48 horas). Para execução das etapas subseqüentes foi adotado o período de biossorção 

de 48 horas, ou seja, superior ao período de 2 horas encontrado no estudo cinético, 

considerando que, segundo Morillo-Perez e colaboradores (2008) ao variar a 

concentração inicial do metal na solução e o pH, poderá ocorrer alteração no tempo de 

equilíbrio.  

 

5.5.1.2.  Variação do pH inicial 

 

 A quantidade de cádmio biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. em função de diferentes valores de pH durante o período de 48 horas 

(previamente estipulado como o período de equilíbrio) está apresentada na Figura 11. 

 

 
Figura 11 – Quantidade de cádmio biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp.  em diferentes valores de pH, durante o período de 48 horas, 

sob agitação de 200 rpm e incubação a 30 ºC. 

 

 Conforme Figura 11, as quantidades de cádmio biossorvido pelo exo-

biopolímero do fungo Colletotrichum sp. foram relativamente semelhantes nos três 

meios, com diferentes valores de pH iniciais (3, 6 e 9). A maior eficiência de remoção 

do cádmio (81,14 mgg-1) se deu em meio com pH 6. Em meios com pH 3 e 9,  houve a 

remoção de 79,03 e 77,19 mgg-1, respectivamente (Figura 11). Contrário aos resultados 

obtidos nesse estudo (Figura 11), tem sido reportado uma grande variação nas 
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quantidades de cádmio biossorvido em função dessa faixa de pH (3, 6 e 9) 

(ZHOU et al, 2009b; MOKADDEM et al., 2009; VINOD et al., 2009; MORILLO-

PEREZ et al. 2008). Como exemplo, o trabalho relatado por Zhou e 

colaboradores (2009b), onde foi apresentado o comportamento do gráfico de quantidade 

de cádmio biossorvido pelo exo-biopolímero da bactéria Wangia profunda SM-A87 

(SM-A87) em função do pH. Segundo esse trabalho, em meio com pH 6, o 

exopolissacarídeo dessa bactéria biossorveu 39,75 mg de cádmio por grama de 

biossorvente. Em contrapartida, em meio com pH ácido (3) ou alcalino (9),  esse 

exopolissacarídeo biossorveu quantidades inferiores a 5 mgg-1. No entanto, os dados 

apresentados na Figura 11 podem ser comparados com os resultados obtidos por Chen e 

colaboradores (2009). Esses autores reportaram pequena variação das quantidades de 

cádmio biossorvido pela melanina da lula Ommastrephes bartrami na faixa de pH de 3 

a 9. Segundo esse trabalho, as maiores variações (redução) nas quantidades de cádmio 

biossorvido se deram em pH abaixo de 3 e superiores a 9.  
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5.5.1.3. Variação da concentração inicial de cádmio na solução 

 

 A quantidade de cádmio biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp.  em função de diferentes concentrações iniciais de cádmio, em pH 6 

e durante o período de 48 horas, está apresentada na Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Quantidade de cádmio biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp.  em função de diferentes concentrações iniciais de cádmio, 

durante o período de 48 horas, em pH 6, sob agitação de 200 rpm e incubação 

a 30 ºC. 

(%) Percentual de cádmio não biossorvido 

 

Conforme dados apresentados na Figura 12, com o aumento da concentração 

inicial de cádmio de 25 a 150 mgL-1, houve tendência em aumentar a quantidade desse 

metal biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo Colletotrichum sp. Para Vimala e 

Nilanjana Das (2009) esse aumento é devido à maior disponibilidade do íon metálico 

para a biossorção. Além disso, uma maior concentração inicial do metal prevê um 

aumento da força motriz necessária para superar a resistência de transferência de massa 

dos íons metálicos entre a fase aquosa e sólida, resultando em maior probabilidade de 

colisão entre os íons metálicos e os biossorventes (TEWARI, VASUDEVAN e 

GUHA, 2005).  

A maior quantidade de cádmio biossorvido (132,30 mgg-1) pelo exo-biopolímero 

do fungo Colletotrichum sp. se deu no meio com maior concentração inicial do metal 

(150 mgL-1). O maior percentual de cádmio não biossorvido (22,8%) foi observado no 
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meio com concentração inicial de 100 mgL-1. Em contrapartida, o menor percentual de 

cádmio não biossorvido (8%) foi obtido no meio com menor concentração inicial de 

metal (25 mgL-1). A quantidade de cádmio biossorvido nesse meio foi de 23,14 mgg-1. 

A Tabela 17 apresenta diversos estudos que reportaram a elevada afinidade do cádmio 

com exo-biopolímeros microbianos. 

 

Tabela 17 – Comparação entre quantidade de cádmio (Cd+2) biossorvido pelos exo-biopolímeros 
microbianos reportados na literatura e o utilizado neste estudo 

Microrganismo Q (mgg-1) pH Referência 
Paenibacillus jamilae 20,49 5,5 Morillo-Perez e colaboradores (2008) 
Paenibacillus jamilae 65,00 -- Morillo e colaboradores (2006) 
Chryseomonas luteola TEM05 60,00 6,0 Ozdemir, Ceyhan e Manav (2005)  
Alteromonas macleodii subsp fijiensis 125,00 -- Loaec, Olier e Guezennec (1997) 
Bacterias hidrotermais 154,00 7,0 Loaec, Olier e Guezennec (1998) 
Paenibacillus polymyxa 520,09 7,5 Mokaddem e colaboradores (2009) 
Colletotrichum sp. 132,30 6,0 Presente estudo 
Q: quantidade de metal biossorvido  em mgg-1 

 

 Segundo Morillo-Perez e colaboradores (2008) a comparação com resultados 

relatados em outros trabalhos pode apresentar grandes dificuldades devido a ampla 

variedade de organismos estudados (fungos, bactérias, algas), estado do microrganismo 

(ativo ou inativo), tipo de estrutura (biomassa, exo-biopolímero, cápsula, membrana 

celular, DNA), condições experimentais, concentrações iniciais de biossorvente e metal, 

pH inicial.  No entanto, essa comparação pode fornecer grandes indicações da qualidade 

do biossorvente estudado, considerando que os trabalhos de biossorção publicados na 

literatura geralmente fornecem resultados do processo otimizado e com as melhores 

condições de sorção dos biossorventes.   
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5.5.2. Biossorção de cádmio pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. 

 

5.5.2.1.  Estudo cinético da biossorção de cádmio pela biomassa seca do 

fungo Colletotrichum sp. 

 

 A quantidade de cádmio biossorvido pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. em função do tempo (48 horas) está apresentada na Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Quantidade de cádmio biossorvido pela biomassa seca do fungo Colletotrichum sp. 

durante o período de 48 horas, sob agitação de 200 rpm e incubação a 30 ºC. 

 

 Na Figura 13 pode ser observado que o equilíbrio da biossorção do cádmio pela 

biomassa seca do fungo Colletotrichum sp.  foi alcançado após 2 horas. O pH inicial e 

final variou de 6,8 ± 0,2 (tempo de 0 horas) a 6,7 ± 0,1 (tempo de 48 horas). Foi adotado 

o período de 48 horas para execução das etapas subseqüentes. 

 

5.5.2.2.  Variação do pH inicial 

 

A quantidade de cádmio biossorvido pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp.  em diferentes valores de pH durante 48 horas está apresentada na 

Figura 14. 
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Figura 14 – Quantidade de cádmio biossorvido pela biomassa seca do fungo Colletotrichum sp. 

em diferentes valores de pH, durante o período de 48 horas, sob agitação de 

200 rpm e incubação a 30 ºC. 
 

Conforme apresentado na Figura 14 a biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. biossorveu maiores quantidades de cádmio no meio com pH 6 

(74,36 mgg-1). Em pH 3, houve a remoção de 59,79 mg de cádmio por grama de 

biomassa seca (Figura 14). Esses resultados foram semelhante aos obtidos por Xiao e 

colaboradores (2010) onde a biossorção de cádmio por biomassa mostrou-se fortemente 

dependente do pH inicial do meio. Esses autores relataram a eficiência de remoção do 

cádmio pela biomassa do fungo endofítico Microsphaeropsis sp. LSE10, em diferentes 

valores de pH. A partir do aumento do pH do meio de 3,5 para 5,5, esses autores 

obtiveram o aumento da capacidade de biossorção dessa biomassa seca de 8,6 mgg-1 

para 53,3 mgg-1. Essa redução da eficiência de biossorção pareada com a redução do pH 

foi também verificada com as biomassas dos fungos Pleurotus platypus, Agaricus 

bisporus e  Calocybe indica, relatada por Vimala e Nilanjana Das (2009). A redução da 

biossorção em meio com baixos valores de pH está relacionada com a competição dos 

íons hidrogênio pelos sítios de ligação presentes no biossorvente. Essa propriedade de 

sorção dos biossorventes depende dos sítios de ligação disponíveis com carga negativa. 

Esses sítios de ligação são fornecidos pelos grupos funcionais existentes na superfície 

do biossorventes (SAEED e IQBAL, 2003).  

Portanto, a maior quantidade de cádmio biossorvido (em pH 6) (Figura 14) pode 

estar relacionado com a maior disponibilidade dos sítios de ligação que podem não estar 

disponíveis em pH ácidos devido à concorrência de íons Cd+2 e H3O
+. Com a redução 
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da acidez da solução, ocorre a conseqüente desprotonação dos grupos funcionais ácidos, 

tais como carboxilas, fosfato e fosfodiéster. Essa desprotonação pode levar ao aumento 

da atração entre as cargas negativas presentes no biossorvente e íons metálicos com 

carga positiva (CHEN et al., 2008).  

Em meio com pH 9 foi observada a menor quantidade de cádmio biossorvido 

(53,24  mgg-1) (Figura 14). O aumento do pH pode levar a formação de complexos 

solúveis hidroxilados dos íons metálicos diminuindo a concorrência com os sítios ativos 

dos grupos funcionais do biossorvente, reduzindo a biossorção (VIMALA E 

NILANJANA DAS, 2009). 

 

5.5.2.3. Variação da concentração inicial de cádmio na solução 

  

 A quantidade de cádmio biossorvido pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. em função de diferentes concentrações iniciais de cádmio, em pH 6 e 

durante o período de 48 horas, está apresentada na Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Quantidade de cádmio biossorvido pela biomassa seca do fungo Colletotrichum sp.  

em função de diferentes concentrações iniciais de cádmio, durante o período de 

48 horas, em pH 6, sob agitação de 200 rpm e incubação a 30 ºC. 

 (%) Percentual de cádmio não biossorvido 

 

No meio cuja concentração inicial de cádmio foi de 150 mgL-1, observou-se a 

maior biossorção desse metal (125,96 mgg-1) pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. Nesse meio houve o segundo menor percentual de cádmio não 
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biossorvido (16%). O menor percentual de cádmio não biossorvido (12,6%) foi 

observado nos ensaios com concentração inicial de cádmio 25 mgL-1. Nessa 

concentração, essa biomassa seca foi capaz de reter 21,85 mgg-1. A Tabela 18 apresenta 

a capacidade de ligação entre biomassa microbiana e cádmio reportada por outros 

autores. 

 

Tabela 18 – Comparação entre quantidade de cádmio (Cd+2) biossorvido pela biomassa de 
microrganismos reportados na literatura e a utilizada neste estudo 

Microrganismo Q (mgg-1) pH Referência 
Lactarius scrobiculatus 53,10 5,5 Anayurt, Sari e Tuzen (2009) 
Pseudomonas veronii 2E 54,00 5,0 Vullo e colaboradores (2008) 
Mucor rouxii (NaOH pre-tratada) 20,30 6,0 Yan e Viraraghavan (2003) 
Phanerochaete chrysosporium 15,20 4,5 Li e colaboradores (2004) 
Ulva lactuca 29,20 5,0 Sari e Tuzen (2008) 
Phanerochaete chrysosporium 23,00 6,0 Say, Denizli e Arıca (2001) 
Microsphaeropsis sp. LSE10 275,50 6,5 Xiao e colaboradores (2010) 
Amanita rubescens 27,30 5,0 Sari e Tuzen (2009) 
Colletotrichum sp. 125,96 6,0 Presente estudo 
Q: quantidade de metal biossorvido  em mgg-1 
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5.5.3. Biossorção de chumbo pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. 

 

5.5.4.  Estudo cinético da biossorção de chumbo pelo exo-biopolímero 

do fungo Colletotrichum sp. 

 

 A quantidade de chumbo biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. em função do tempo (48 horas) está apresentada na Figura 16. 

 

 
Figura 16 – Quantidade de chumbo biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. durante o período de 48 horas, sob agitação de 200 rpm 

e incubação a 30 ºC. 

 

 O equilíbrio da biossorção do chumbo pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. foi alcançado após o período de 20 horas (Figura 16). O pH inicial e 

final não apresentou variação, mantendo-se 6,7 nos períodos de 0 e 48 horas. Foi 

adotado o período de 48 horas para execução das etapas subseqüentes. 
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5.5.4.1.  Variação do pH inicial 

 

A quantidade de chumbo biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. em diferentes valores de pH durante 48 horas está apresentada na 

Figura 17. 

 

 
Figura 17 – Quantidade de chumbo biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp.  em diferentes valores de pH, durante o período de 48 horas, 

sob agitação de 200 rpm e incubação a 30 ºC. 

 

O exo-biopolímero do fungo Colletotrichum sp. foi capaz de biossorver maiores 

quantidades de chumbo em meio com pH 6 (97,81 mgg-1). Em meio com pH 3, houve a 

remoção de 85,24 mg de chumbo por grama de exo-biopolímero (Figura 17). Morillo-

Perez e colaboradores (2008) também reportaram maior biossorção de chumbo por exo-

biopolímero do fungo Paenibacillus jamilae em meio com pH 6 (213,66 mgg-1), 

comparado com pH 3 (89,66 mgg-1). Em meio com pH 9, houve a menor remoção de 

chumbo (83,99 mgg-1) (Figura 17). Resultados semelhantes foram também obtidos por 

Moon e colaboradores (2006) estudando o polissacarídeo extracelular produzido pelo 

fungo Pestalotiopsis sp. KCTC 8637P. Segundo esses autores, esse polissacarídeo 

removeu 51,90 mgg-1 de chumbo em meio com pH 6 e quantidades inferiores a 15 mg 

de chumbo por grama de polissacarídeo em meios com pH 3 e 9.  
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5.5.4.2. Variação da concentração inicial de chumbo na solução 

 

A quantidade de chumbo biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp. em função de diferentes concentrações iniciais de chumbo, em pH 6 

e durante o período de 48 horas, está apresentada na Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Quantidade de chumbo biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp.  em função de diferentes concentrações iniciais de chumbo, 

durante o período de 48 horas, em pH 6, sob agitação de 200 rpm e 

incubação a 30 ºC. 

 (%) Percentual de chumbo não biossorvido 

 

Conforme Figura 18 com o aumento da concentração inicial de chumbo houve 

aumento na quantidade de metal biossorvido pelo exo-biopolímero do fungo 

Colletotrichum sp.  Esses resultados podem ser comparados com os relatados por Moon 

e colaboradores (2006) estudando a biossorção de chumbo pelo exopolissacarídeo do 

fungo Pestalotiopsis sp. KCTC 8637P. Segundo esses autores na solução com 

concentração inicial de chumbo de 25 mgL-1 foi biossorvido 30 mgg-1 de chumbo. No 

entanto com o aumento na concentração inicial de metal para 400 mgL-1 houve aumento 

na quantidade de chumbo biossorvido para 120 mgg-1.  

A maior quantidade de chumbo biossorvido (143,63 mgg-1) pelo exo-

biopolímero do fungo Colletotrichum sp. foi no meio contendo uma concentração 

inicial de 150 mgL-1 (Figura 18). Todos os ensaios apresentaram percentuais de chumbo 

não biossorvido relativamente baixos, inferiores a 4,2%. O menor percentual de metal 
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não biossorvido (2,2%) e a conseqüente maior eficiência de remoção de chumbo da 

solução foi observada nos ensaios com concentração inicial de 100 mgL-1 de chumbo. 

Diversos trabalhos mostraram a elevada afinidade do chumbo com exo-biopolímeros 

microbianos (Tabela 17). 

 

Tabela 19 – Comparação entre a quantidade de chumbo (Pb+2) biossorvido pelos exo-
biopolímeros microbianos reportados na literatura e o utilizado neste estudo 

Microrganismo  Q (mgg-1) pH Referência 
Paenibacillus jamilae 303,33 5,5 Morillo-Perez e colaboradores (2008) 
Paenibacillus jamilae 230,00 -- Morillo e colaboradores (2006) 
Pseudoatieromonas sp. SM9913 243,30 4,0-5,5 Zhou e colaboradores (2009a) 
Ensifer meliloti MS-125 110,00 6 Lakzian e colaboradores (2008) 
Alteromonas macleodii subsp fijiensis 316,00 -- Loaec, Olier e Guezennec (1997) 
Bactérias hidrotermais 316,00 7 Loaec, Olier e Guezennec (1998) 
Pestalotiopsis sp. KCTC 8637P  120,00 6,2 Moon e colaboradores (2006) 
Colletotrichum sp. 143,63 6,0 Presente estudo 

Q: quantidade de metal biossorvido  em mgg-1 
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5.5.5. Biossorção de chumbo pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. 

 

5.5.5.1.  Estudo cinético da biossorção de chumbo pela biomassa seca 

do fungo Colletotrichum sp. 

 

A quantidade de chumbo biossorvido pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp.  em função do tempo (48 horas) está apresentada na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Quantidade de chumbo biossorvido pela biomassa seca do fungo Colletotrichum sp.  

durante o período de 48 horas, sob agitação de 200 rpm e incubação a 30 ºC. 

 

 O equilíbrio da biossorção do chumbo pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp.  foi alcançado após 16 horas (Figura 19). O pH inicial e final não 

apresentou variação, mantendo-se 6,8 nos períodos de 0 e 48 horas. Foi adotado o 

período de 48 horas para execução das etapas subseqüentes. 
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5.5.5.2.  Variação do pH inicial 

 

A quantidade de chumbo biossorvido pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. em diferentes valores de pH durante 48 horas está apresentada na 

Figura 20. 

 

Figura 20 – Quantidade de chumbo biossorvido pela biomassa seca do fungo Colletotrichum sp. 

em diferentes valores de pH, durante o período de 48 horas, sob agitação de 

200 rpm e incubação a 30 ºC. 

 

Tal como os demais biossorventes, a biomassa seca do fungo Colletotrichum sp. 

biossorveu as maiores quantidades de chumbo no meio com pH 6 (87,75 mgg-1) 

(Figura 20). Em meio com pH 9 houve a menor remoção de chumbo (82,63 mgg-1). Em 

pH 3, o exo-biopolímero reteve 85,40 mgg-1 de chumbo (Figura 20).  
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5.5.5.3. Variação da concentração inicial de chumbo na solução 

 

 A quantidade de chumbo biossorvido pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. em função de diferentes concentrações iniciais de chumbo, em pH 6 

e durante o período de 48 horas, está apresentada na Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Quantidade de chumbo biossorvido pela biomassa seca do fungo Colletotrichum sp. 

em função de diferentes concentrações iniciais de chumbo, durante o período de 48 

horas, em pH 6, sob agitação de 200 rpm incubação a 30 ºC. 

 (%) percentual de chumbo não biossorvido 

 

A maior quantidade de chumbo biossorvido pela biomassa seca do fungo 

Colletotrichum sp. (136,90 mgg-1) foi no meio com concentração inicial de 150 mgL-1. 

Nessa concentração inicial foi também verificado o menor percentual de metal não 

biossorvido (8,7%). O maior percentual de chumbo não biossorvido (25,6%) foi 

observado nos ensaios com concentração inicial de 50 mgL-1 de chumbo. Nesse meio, 

essa biomassa seca foi capaz de reter 37,18 mgg-1 de chumbo. Vários estudos 

apresentam a capacidade de ligação entre biomassa microbiana e chumbo. 
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Tabela 20 – Comparação entre quantidade de chumbo (Pb+2) biossorvido pela biomassa seca de 
diferentes microrganismos reportados na literatura e a utilizada neste estudo 

Microrganismo Q (mgg-1) pH Referência 
Ensifer meliloti MS-125 36,00 6,0 Lakzian e colaboradores (2008) 
Lactarius scrobiculatus 56,20 5,5 Anayurt, Sari e Tuzen (2009) 
Penicillium simplicissimum 152,60 5,0 Li e colaboradores (2008) 
Aeromonas hydrophila 163,30 5,0 Hasan, Srivastava e Talat (2009) 
Gossypium hirsutum 45,01 5,0 Riaz e colaboradores (2009) 
Cephalosporium aphidicola 3,90 5,0 Tunali e colaboradores (2006) 
Aspergillus flavus 13,50 5,0 Akar e Tunali (2006) 
Amanita rubescens 38,40 5,0 Sari e Tuzen (2009) 
Colletotrichum sp. 136,90 6,0 Presente estudo 
Q: quantidade de metal biossorvido  em mgg-1 
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6. CONCLUSÕES 

 

Dos três Ascomicetos estudados (Colletotrichum sp., Guignardia sp. e 

Phomopsis sp.), a maior produção de exo-biopolímero (5,71 gL-1) foi obtida com o 

fungo Colletotrichum sp. No delineamento experimental, esse fungo produziu 6,11 gL-1 

em meio mínimo de sais de Vogel modificado com uréia como única fonte de 

nitrogênio, adicionado de glicose 5% em 216 horas de cultivo. Nos experimentos de 

biossorção, quando comparados com as biomassas, os exo-biopolímeros do fungo 

Colletotrichum sp.  demonstraram capacidade superior de biossorver os íons 

chumbo (143,63 mgg-1) e cádmio (132,30 mgg-1), ambos em solução aquosa com 

concentração inicial 150 mgL-1 e pH 6. No entanto, as biomassas também apresentaram 

capacidade de biossorção relativamente altas, quando comparadas com outros resultados 

reportados na literatura. A capacidade da biomassa do fungo Colletotrichum sp. de 

biossorver os íons de cádmio e chumbo foram 125,96 e 136,90 mgg-1, respectivamente, 

ambos em solução aquosa com concentração inicial 150 mgL-1 e pH 6.  

As eficiência de remoção dos íons metálicos pelos exo-biopolímeros foi de 

98,0% nas soluções de chumbo (com concentração inicial 100 mgL-1) e 92,6% nas 

soluções de cádmio (com concentração inicial 25 mgL-1), ambos em pH 6. As eficiência 

de remoção dos íons metálicos pelas biomassas foi de 87,4% nas soluções de 

chumbo (com concentração inicial 25 mgL-1) e 91,3% nas soluções de cádmio (com 

concentração inicial 150 mgL-1), ambos em pH 6,  mostrando-se tanto a biomassa 

quanto os exo-biopolímeros  materiais biológicos promissores no campo da biossorção.  
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7. PERSPECTIVAS 

 

É necessário avaliar a biossorção de chumbo e cádmio pelo exo-biopolímero do 

fungo Colletotrichum sp. em meio com outras substâncias, dentre elas metais, para 

verificar sua capacidade seletiva. Além disso, devem ser desenvolvidas pesquisas 

visando a avaliação da capacidade de dessorção e recuperação de metais.  Por fim, a 

otimização das condições de fermentação em um biorreator para alcançar a demanda de 

produção de exo-biopolímero em larga-escala poderia viabilizar a produção comercial 

desse material biológico e sua utilização como biossorvente. 
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1 – Curva de calibração dos açúcares totais segundo método de Dubois e 

colabores (1956). 

 

y = (0,0629x - 0,0007) * Fator de diluição 
R2 = 0,9987 
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2 – Curva de calibração dos açúcares redutores segundo método de Somogyi (1945) e 

Nelson (1944). 

 

y = (13,295x - 0,0078) * Fator de diluição 
R2 = 0,9916 
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y = (0,0527x + 0,0492) * Fator de diluição 
R2 = 0,9726 
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ANEXO 

 

Relação dos constituintes presentes no meio mínimo de sais de Vogel, para o preparo de 

um litro de solução: 

 

Sais Quantidades 
Na3 citrato 5/2.H2O 150 g 
KH2PO4 anidro 250 g 
NH4NO3 100 g 
MgSO4 7.H2O   10 g 
CaCl2 2.H2O     5 g 
Solução Elementos Traços*     5 mL 
Solução de Biotina (0,01%)  2,5 mL 

 

A solução de elementos-traços* 

Ácido cítrico 1.H2O   50 g 
ZnSO4 7.H2O   50 g 
Fe(NH4)(SO4)2 6.H2O  (v/v)  10 g 
CuSO4 5.H2O 2,5 g 
MnSO4 1.H2O  2,5 g 
H3BO3 anidro  0,5 g 
Na2MoO4 2.H2O 0,5 g 
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