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RESUMO 

Neste trabalho, além da revisão crítica da literatura, são apresentados os principais 
resultados alcançados nos tr:~balhos de pesquisa realizados no CETEM, focalizando a 
remoção de metais através de células microbianas (bactérias e mic.roalgas). 

Os estudos estiveram focados na remoção de cádmio de efluentes das indústrias 
mínero-metalúrgicas por se tratar de um metal altamente tóxico aos seres vivos, não 
possuindo função biológica conhecida. 

No caso das bactérias, foi realizado um isolamento, a partir de amostras de solo 
contaminado por metais pesados, e seleção da espécie com maior capacidade de 
remoção de cádmio de soluções aquosas. Em seguida, com a espécie selecionada 
(Micrococcus /uteus) foram realizados ensaios de remoção de cádmio, sendo avaliados o 
efeito da concentração inicial do metal e o tempo de contato. Já para as microalgas não 
foi feito o isolamento, sendo selecionada a Chlorel/a hommphaera para a condução dos 
ensaios de remoção de cádmio. Os resultados demonstram que o M luteus, dentre os 
microrganismos estudados, foi o que apresentou o maior potencial para utilização no 
tratamento de efluentes. 

ABSTRACT 

ln this work, besides a criticai review of the literature, some results obtained at 
CETEM on the use ofmicrobial cells (bacteria and microalgae) to recover heavy metais 
are reported. 

ll1e studies focused the remova! of cadmium from mining effluents, since this 
metal is highly toxic to living organisms with no known biological function . 

Concerning bacterial strains, some species were isolated from heavy metal
contaminated soils, and the best cadmium-accumulating strain was used to recover 
cadmi um. Severa! studies for cadmium remova! were done with Micrococcus luteus, the 
best metal accumulator, being evaluated the effcct of lhe initial metal concentration and 
the time of contact between the biomass and the metal solution. Concerning the 
microalgae, no isolation was conducted, being Chlorella homosphaera selected to be 
used in lhe experiments. From the results obtained, among the microorganisms tested, 
M luteus was the most promising species for using in the treatment of effluents. 

Palavras-chave: biossorção, microrganismos, metais pesados. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A atividade industrial tem contribuído muito para o aumento dos níveis de íons 
metálicos em águas naturais, ao receberem grandes volumes de efluentes de diversas 
indústrias contendo metais pesados. Alguns desses metais podem ser acumulados 
através da cadeia alimentar, apesar de presentes em baixa concentração no efluente, 
resultando em concentrações perigosas em peixes e em animais, que, posteriormente, 
são consumidos pelo homem.[ I] 

Os métodos convencionais mais utilizados na remoção de metais de efluentes são 
a precipitação química, a oxidação ou redução química, a filtração, a adsorção em 
carvão ativado e resinas trocadoras de íons. No entanto, algumas vezes esses processos 
não são completamente eficientes na remoção dos poluentes ou apresentam custo 
elevado. 

Nos últimos anos um grande número de pesquisas têm sido realizadas, visando ao 
emprego de microrganismos/biomassas no tratamento de efluentes com objetivo não só 
de remover os metais tóxicos do meio ambiente (AI, As, Ag, Cd, Sn, Hg, TI, Pb),l2J 
como também de recuperar aqueles de considerável valor econômico (Au, Ag, Pt). Este 
novo processo de remoção de metais de efluentes líquidos vem despertando interesse 
em função dos bons resúÍtados apresentados e do baixo custo. 

A remoção de metais por microrganismos/biomassas pode ser definida de duas 
formas:[3l 

• Bioacumulação-+utiliza células vivas, podendo envolver ou não metabolismo 
ativo dessas células. 
• Biossorção-+emprega biomassa metabolicamente inativa, ou seja, morta; a 
remoção é passiva e está baseada na composição química da célula. 

No entanto, Gadd[4] definiu "Biossorção" como um termo geral que pode ser 
usado para descrever a remoção de metais de soluções por MATERIAIS DE ORIGEM 

BIOLÓGICA. 

Atualmente as pesquisas têm focalizado, em especial, os seguintes tópicos:[5] 
seleção de novas biomassas, melhoramento da capacidade de remoção das biomassas 
selecionadas, elucidação dos mecanismos de remoção de íons metálicos, comparação da 
biossorção com as tecnologias comercialmente utilizadas (troca iônica, precipitação) e 
verificação do potencial de utilização comercial dessas biomassas. 

O conhecimento dos mecanismos pelos quais os metais são captados é muito 
importante no desenvolvimento de processos de remoção e recuperação desses metais. 
Os principais mecanismos utilizados pelos microrganismos (Figura I) na remoção de 
íons metálicos em solução são os seguintes:[6] volatilização, precipitação extracelular, 
complexação extracelular, acumulação na superfície da célula e acumulação intracelular. 
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Figura I -Representação esquemática dos mecanismos de remoção do íon metáliCo. 

Volatilização 

Em alguns casos, as espec1es tóxicas (Pb, As, Sn, Se, Hg e TI) podem ser 
transformadas por microrganismos em produtos voláteis, os quais tendem a escapar para 
a atmosfera. 

A volatilização do mercúrio tem sido a mais estudada.[2] Nesse caso, podemos ter 
a metilação do íon mercúrico (Hg2+) envolvendo a metil-cobalamina, com a formação 
de produtos voláteis (equação 1 ). 

Hg2+ + CH3Co ~ Hg + CH3 cu, c o ) Hg( CH3 h t (I) 

Os compostos de mercúrio também podem ser volatilizados através da conversão 
a mercúrio elementar (HgO volátil). A reação ocorre em espécies microbianas resistentes 
ao mercúrio, tais como Escherichia coli, Pseudomonas e Thiobaci/lus ferrooxidans. 
Esses organismos possuem enzimas capazes de processar o mercúrio como a mercúrio
liase e a mercúrio-redutase. Inicialmente, a bactéria elimina o radical orgânico (R) do 
composto de mercúrio por ação da liasc (equação 2). Em seguida, a mercúrio-redutase 
promove a redução do íon mercúrico a mercúrio elementar (equação 3). Esse processo 
de volatilização do íon mercúrico, realizado à temperatura ambiente, é considerado uma 
forma de defesa da bactéria à presença de um metal altamente tóxico como o mercúrio. 

RHg + ~ RH + Hg 2
+ (2) 

Hg2+ redHtase Hlt (3) 

Precipitação extracelular 

A precipitação de metais na superfície da célula pode ocorrer através do íon 
sulfero gerado por via microbiana. As bactérias redutoras de sulfato, normalmente 
presentes em ambientes anaeróbios, utilizam o íon sulfato, ao invés do oxigénio 
molecular, como agente oxidante na respiração gerando como produtos finais C02, H20 
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e altas concentrações de sulfeto.l6] Os metais pesados, presentes em efluentes, são 
precipitados na forma de sulfetos metálicos (equações 4 e 5). 

Bactéria (4) 

M+S2-~Ms-t. , onde M=Metal (5) 

Macaskie e Dean,17] em seus estudos com células de Citrobacter sp, observaram 
que o microrganismo, crescido em presença de glicerol-2-fosfato como única fonte de 
fósforo , induz a atividade da fosfatase com liberação de HP04-, possibilitando a 
precipitação estequiométrica do metal na superficie celular. 

Algumas espécies de bactérias utilizam como mecanismo de detoxificação a 
formação de sais insolúveis. Como por exemplo é o caso da Klebsiella aerogenes que 
precipita o cádmio sob a forma de sulfeto de cádmio (CdS) quando a concentração do 
metal no meio atinge níveis tóxicosi2J. 

Complexação extracelular 

Alguns estudos de remoção de metais por microrganismos verificaram que esta 
remoção pode ocorrer por substâncias excretadas pelas células, os polímeros 
extracelulares, capazes de complexar os íons metálicos em solução. A composição e as 
propriedades ligantes desses polímeros dependem da espécie microbiana e das 
condições de crescimento JS] 

O caso mais est~;dado é o da bactéria Zoogloea ramigera, que produz um 
polissacarídeo com propriedades aniônicas capaz de agir como polieletrólito e adsorver 
ions metálicos como Co2+, Cu2+, Cd2+, Uo2+ e fe3+,19J 

Acumulação na superfície da célula. 

Numerosos estudos têm demonstrado a acumulação de metais na superficie da 
célula. Assumiu-se que esse fato é resultante das reações de complexação entre os íons 
metálicos em solução e os constituintes da parede celular. Sabe-se que a composição da 
parede celular dos microrganismos difere consideravelmente entre bactérias Oram
positivas e Oram-negativas, leveduras, fungos e algas. Como no caso da formação dos 
polímeros extracelulares, a composição da parede não depende somente da espécie, lllas 
também das condições nas quais os microrganismos são cultivados.l6,8] 

Considerando-se que a acumulação na superficie da célula é uma reação fisico
química entre os íons metálicos e os constituintes da parede, a mesma pode ocorrer em 
microrganismos e biomassas metabolicamente inativas. Esse tipo de mecanismo é, 
portanto, independente de atividade metabólica. 

Acumulação intracelular 

A acumulação de metais no interior da célula geralmente requer um sistema de 
transporte específico. Têm sido relatado que a acumulação intracelular de metais pode 
resultar da falta de especificidade do sistema de transporte dos elementos essenciais à 
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célula (Na, Mg, K, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, etc)l8] para seu interior, com os demais 
metais competindo por esse sistema. Essa suposição está baseada em experimentos que 
medem os efeitos de competição entre os íons metálicos. 

No caso de metais altamente tóxicos corno Ag, As, Hg, Pd e Cd, a maioria dos 
microrganismos é sensível. O mecanismo pelo qual esses metais são admitidos para o 
interior da célula é ainda desconhecido, em alguns casos, parece depender de controle 
genético.l8l No estudo realizado por Mesquita el af.[IO] a acumulação intracelular de 
cádmio, em células de Micrococcus luteus, ocorreu devido a um aumento da 
permeabilidade da membrana celular causada pela toxidez do metal. 

Nos estudos de acumulação de urânio com Pseudomonas aeruginosa,[ll] 
verificou-se, por microscopia eletrônica, a acumulação intracelular do metal. Essa 
espécie mostrou capacidade de absorver o urânio rapidamente, não tendo sido afetada, 
por inibidores metabólicos ou íons interferentes, como também não sofreu influência 
dos parâmetros ambientais (pH e temperatura). 

1.1- EMPREGO DE MICRORGANISMOS NA REMOÇÃO DE METAIS 

Para emprego industrial, o processo de biossorção deve ter uma eficiência de 
remoção >99% com urna carga de rnetat >150 rng.(g biomassa)-1 e desta forma ser 
economicamente atrativo quando comparado com as técnicas usuais. Deve-se também 
considerar que trata-se de urna metodologia de tratamento de "polimento" quando os 
processos comumente empregados não são completamente eficientesJ4] 

Um grande número de espécies microbianas/biomassas tem sido estuqado para 
remoção de metais tóxicos de efluentes industriais. A Tabela I apresenta alguns 
exemplos de biossorção de metais por microrganismos e os principais mecanismos de 
remoçãoJ7,12] 

Bactérias 

A literatura reporta vários exemplos do emprego de células bacterianas para o 
processo de biossorção (Tabela 1). Um dos resultados mais promissores foi obtido por 
Macaskie et ai.[7,13-15] com células de Citrobacter sp. imobilizadas em poliacrilamida. 
Essa bactéria, isolada de solo contaminado por metais pesados, foi primeiramente 
crescida em meio livre de cádmio e na presença de glicerol-2-fosfato corno única fonte 
de fósforo. Esse composto induziu a atividade de uma fosfatase com a liberação de 
HP04~, possibilitando a precipitação estequiornétrica do metal (Cd2+) para formar 
CdHP04 na superficie da célula. A eficiência de remoção de cádmio pode chegar até 
96% para concentrações de cádmio em solução na faixa de 50 a 200 mg/L. Esse 
processo já foi testado no tratamento de um efluente sintético contendo cádmio, 
chumbo, cobre, arsênio, zinco e cianeto com 80% de remoção para cádmio, chumbo e 
cobre.[l4] 

Urna biornassa granulada, biologicamente inativa, originada a partir de um cultivo 
de Bacillus sp., foi desenvolvida pela Advanced Mineral Technologies, Inc. (AMT) para 
tratar efluentes que contenham rnetais[16J. Os grânulos possuem alta capacidade de 
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acumulação de cátions metálicos (86 mg Ag/g, 214 mg Cdlg, 152 mg Culg, 601 mg 
Pb/g e 137 mg Znlg) com eficiência de remoção surpreendentemente alta (>99%) para 
soluções com até I 00 mg de metal!L. Os testes foram realizados em colunas recheadas, 
embora a natureza dos grânulos permita o emprego de reatores de leito fluidizado. 

Tabela l-Exemplos de biossorção de metais por microrganismos!7,12J. 

MICRORGANISMO ELEMENTO CAPTAÇAO MECANISMO DE 
(mg metal/g cél.) CAPTAÇÃO 

-BACTERIAS 
Streptomyces urânio 300 adsorção na 

viridochromogenes parede celular 

Zoogloea sp. cobalto 250 complexação por 
cobre 340 polímeros 
níquel 130 extracelulares 
urânio 440 

Citrobacter sp. cádmio 7000 precipitação 
urânio 9000 na superfície 

da célula 

Bacillus sp. chumbo 600 adsorção na 
cobre 150 parede celular 
ZtnCO 140 

cádmio 210 
-ALGAS 

C h/ore/la vulgaris ouro 100 adsorção na 
parede celular 

C h/ore/la regularis urânio 150 adsorção na 
parede celular 

-FUNGOS 
Rhizopus arrhizus chumbo 100 adsorção na 

urânio 180 parede celular 

Aspergillus niger urânio 215 adsorção na 
tório 185 parede celular 

Saccharomyces cerevisiae urânio 100-150 adsorção na 
tório 120 parede celular 

Num dos estudos mais interessantes sobre mercúrio[I7J, utilizou-se uma linhagem 
de Escherichia coli, altamente resistente ao íon Hg2+, para removê-lo do esgoto bruto. 
Trabalhando sob condições não cstéries com o esgoto contendo 70 mg Hg2+fL, em 
operação contínua por duas semanas, conseguiu-se remover 88% do Hg2+ em solução 
numa taxa de 2,5 mg/L h. Essencialmente, todo o mercúrio foi eliminado na fase gasosa 
na forma elementar. 
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As bactérias presentes em um lodo da digestão anaeróbia foram avaliadas quanto à 
sua capacidade para remover ouro e prata de efluentes durante o processo de 
digestãoJ18] No caso da prata, simulou-se um efluente da indústria fotográfica, onde a 
concentração do metal apresentava-se entre 40 e 120 mg/L, sendo que a remoção foi 
maior que 90% para um tempo de residência de 55 horas. Para o ouro, a remoção de 
soluções ácidas contendo de 26 a 54 mg/L foi superior a 98%. 

Algas 

Por sua abundância e riqueza estrutural, as algas têm sido muito empregadas na 
biossorção de metais pesados e estratégicos. Algas verdes (cloroficeas), vermelhas 
(rodoficcas) e pardas (feoficeas) são as mais estudadas, tanto com o emprego de 
organismos unicelulares como pluricelulares. O conhecimento das estruturas 
superficiais componentes das paredes desses organismos, sob o ponto de vista 
molecular, constitui-se num passo importante para o estudo da interação entre 
superfícies aniônicas e espécies catiônicas. Essas interações constituem a base para a 
utilização das algas como bioindicadores de poluição ambiental , bem como para a 
elaboração de um processo de biossorção. 

Vários estudos foram realizados no CETEM com as microalgas verdes Chlorella 
homosphaera,l 19-21 IChlorella vulgarisl21] e Scenedesmus quadricauda.[\9,21] 
Inicialmente foram avaliados o efeito tóxico c a captação de cádmio durante o 
crescimento de C homosphaera e S. quadricaudaJ 191 Observou-se que, para essas duas 
espécies, o efeito tóxico loi diretamente proporcional à concentração do metal e 
inversamente à concentração celular. 

A acumulação de cádmio, de soluções contendo de 10 a 50 mg Cd2+fL, foi 
estudada com células livres de três diferentes microalgasJ21] Dentre as espécies testadas 
a Ch/orella homosphaera apresentou maior capacidade de acumular o metal, 48 mg 
Cdlg de célula (peso seco) após 6 horas de contato com soluções contendo 30 mg 
Cd2+;L. As linhagens de C. homosphaera e S. quadricauda foram consideravelmente 
afetadas pela presença de cádmio, sendo que, a habilidade de acumular o metal foi 
inibida nas concentrações mai s elevadas, respectivamente 30 e 50 mg Cd2+JL. No 
en tanto, a cepa de Chlorella vulgaris estudada não teve a sua capacidade de acumular 
cádmio afetada pela mai s alta concentração do metal (50 mg/L). 

Posteriormente, Leite et aJJ20 ] reali zaram alguns estudos, visando a comparar a 
acumulação de cádmio por células de C. homosphaera livres e imobilizadas em 
alginato. Os resultados obtidos revelam que a captação do cádmio foi mais efetiva com 
células livres e que a presença de células na matriz de alginato promoveu um aumento 
de 17% na remoção de cádmio, quando comparado com a matriz isenta de células. 

Fungos 

As estruturas superficiais fúngicas podem contribuir de forma significativa para 
a captação de metais, a partir da quitina presente na parede desses organismos. Em 
função das condições de cultivo, o seu emprego é limitado quando comparado com 
bactérias e a lgas. Os principais trabalhos empregam linhagens fúngicas dos gêneros 
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Aspergillus e Rhizopus para o tratamento de efluentes contendo materiais 
radioativosJ22,231 

Recentemente foram reportados estudos que utilizavam fungos na detoxificação 
de soluções contaminadas com metais pesados, enfatizando-se o aspecto tecnológico e a 
morfologia das células.f24,25J Esses trabalhos apresentam uma significativa contribuição 
acerca desses aspectos e seu papel na interação com espécies iónicas metálicas, não 
acrescentando, no entanto, contribuições marcantes de natureza tecnológica. 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 -ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE BACTÉRIAS 

A amostra de solo, empregada no isolamento de bactérias, foi coletada na margem 
da bacia de rejeitas de uma indústria minero-metalúrgica produtora de zinco, localizada 
na região de Juiz de Fora em Minas Gerais. O procedimento utilizado para o isolamento 
foi dividido em duas etapas. 

Primeira Etapa: Visando aumentar as chances de isolamento das bactérias de 
interesse, duas amostras de l g cada, do solo em questão, foram adicionadas a dois 
frascos Erlenmeyer contendo 100 ml dos meios 1 e li cujas composições encontram-se 
na Tabela 2. Os frascos foram acondicionados em mesa agitadora com movimento 
orbital durante 4 horas à temperatura ambiente. 

Segunda Etapa: Em seguida foram feitas diluições do meio cm água destilada 
estáil de I O I a I 06 e, dentre essas, as diluições de I 02 a I 06 foram plaqueadas no meio 
III da Tabela 2, utilizando a técnica de pour-plateV6J As placas foram incubadas a 
3 7oc por 48 horas. Após esse período, foram feitas observações nas placas e 
selecionadas as colónias com aparência distinta. Essas colónias foram observadas ao 
microscópio em lâmina a fresco e, a seguir, coradas pelo método de GRAMJ26] 

Tabela 2- Meios de cultura para ativação e isolamento de bactérias. 

Componentes Meio I Meio li Meio III 

,'eptona de carne (g) 4,3 4,3 3,45 
Peptona de caseína (g) 4,3 4,3 3,45 
Cloreto de sódio (g) 6,4 6,4 5,1 
Agar-agar (g) - - 13,0 
3CdS04.8 1-120 (mg) - I 14,1 -
Agua destilada qsp 1000 1000 1000 
pl-1 7,5 7,5 7,5 

> Mew selet1vo com a presença de 50 ppm de Cd2 + 

As culturas puras isoladas foram repicadas para tubos de ensaio contendo o meio 3 
da Tabela 2, incubadas a 32oc c, após crescimento adequado, mantidas a soe em 
geladeira por um período de 6 meses, quando deve ser feito um novo repique. Além 
dessas culturas, foram utilizadas as seguintes espécies obtidas da Coleção de Culturas da 
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Fundação Oswaldo Cruz : Micrococcus luteus (ATCC 14452), Citrobacter sp, Sarcina 
sp e Escherichia cal i . 

O cultivo das espécies foi realizado em frascos Erlenmeyer de 500 mi contendo 
200 mi do meio I da Tabela 2, acondicionados em mesa agitadora com movimento 
rotatório por 24 horas, à temperatura ambiente. Após esse período, foi feita a 
padronização do cultivo através da curva de peso seco x absorbância a 450 nm. 

As células empregadas nos experimentos foram separadas do meio de cultivo por 
centrifugação a 2000 x g por 20 minutos e inoculadas na concentração de 0,5 g de 
células (peso seco) por litro, com variações de até I 0% desse valor. 

Os experimentos foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 500 mi contendo 
I 00 mi de solução de cádmio e o inóculo apropriado, acondicionados em mesa 
agitadora com movimento rotatório por um período de 5 minutos, à temperatura 
ambiente. Em seguida as ·células foram separadas do meio por centrifugação a 2000 x g 
por 20 minutos e, no sobrenadante, foi feita a determinação da concentração de cádmio 
residual por espectro fotometria de absorção atómica. 

O cádmio foi adicionado sob a forma de 3CdS04.8H20 na concentração de 50 mg 
Cd2+ por litro de solução. 

2.2- ENSAIOS DE REMOÇÃO DE CÁDMIO 

O cultivo das espécies selecionadas para os ensaios de remoção foi realizado 
conforme descrito no item anterior. A concentração de inóculo empregada foi de 0,5 g 
de células (peso seco) por litro em todos os experimentos. 

Os ensaios foram realizados em frascos Erlenmeyer de 500 ml contendo I 00 mi de 
solução de cádmio e o inóculo na concentração estipulada, acondicionados em mesa 
agitadora com movimento rotatório à temperatura ambiente. Foram realizados ensaios 
com 5 minutos, tempo mínimo para promover a homogenização do inóculo no meio, e 6 
horas de agitação. Após o período de agitação, as células foram separadas do meio por 
centrifugação a 2000 x g por 20 minutos e o cádmio residual foi determinado no 
sobrenadante por espectro fotometria de áhsorção atómica. 

As concentrações iniciais de cádmio empregadas neste estudo foram de I O, 20, 30 
e 50 mg Cd2+ por litro de solução, adicionado sob a forma de 3CdS04.8H20. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 -ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE BACTÉRIAS 

Foram isoladas 21 culturas puras, possivelmente distintas, de solo contaminado 
com metais pesados. Oito culturas foram identificadas pela equipe do prof. Ernesto 
Hofer, do Departamento de Bacteriologia da Fiocruz. São elas: Micrococcus luteus, 
Pseudomonas paucimobilis, Acinetobacter ca/coaceticus e A/caligenes denitrijicans. 
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Os resultados dos ensaios de seleção estão apresentados na Figura 2. Não foram 
realizados ensaios com duas das culturas isoladas, pois, quando foram feitos os repiques 
para meio fresco, essas espécies não apresentaram crescimento, tendo sido realizadas 
algumas tentativas para recuperá-las, sem sucesso. 

A análise dos resultados revelou que a cultura que possui a maior capacidade de 
remoção de cádmio é a de Micrococcus luteus (CD5), que foi isolada de local 
contaminado por metais pesados. Essa linhagem possui capacidade de carga do metal de 
43,1 mg Cd/g de célula (peso seco), a qual é ligeiramente superior à da proveniente de 
coleção de cultura (A TCC 14452), tendo sido a escolhida para realizaÇão dos ensaios de 
remoção de cádmio, onde serão avaliadas a concentração inicial do metal e o tempo de 
contato. 
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Figura 2 - Resultados dos ensaios para seleção da espécie com maior capacidade de 
carga do metal. Os códigos CD5, MOI, MD3, CA, MI, Ssp, Ec e Csp correspondem 
respectivamente às seguintes espécies: Micrococcus /uteus, Pseudomonas paucimobi/is, 
Acinerobacter ca/coaceticus, Alcaligenes denilrijicans, Micrococcus luteus (ATCC 
14452), Sarcina sp., Escherichia coli e Cilrohacter sp. · 

AnteriormenteJ27] estudou-se a inibição do crescimento das duas linhagens de M. 
luteus (CD5 e ATCC 14452) pela presença de cádmio no meio de cultura. Verificou-se 
que a inibição do crescimento dessas duas cepas de M luteus não apresentava diferenças 
significativas entre si. Entretanto, considerou-se, a princípio, que a M. luteus (CD5) é 
ligeiramente mais resistente que M luleus (A TCC 14452). 

No trabalho de revisão elaborado porc.Trevors e/ af)28] foram feitos comentários a 
respeito de pesquisas realizadas com diversas espécies de microrganismos que possuíam 
linhagens sens íveis e resistentes ao cádmio. Constatou-se que as cepas consideradas 
sensíveis ao cádmio acumulavam quantidades significativamente maiores do metal que 
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as consideradas resistentes. Os resultados aqui discutidos não evidenciam essas 
observações, pois a linhagem de M luteus considerada resistente (CDS) acumula uma 
quantidade maior de cádmio. 

Observa-se também, na Figura 2, que as culturas CB, CC, CD, CG, CI e CJ 
apresentaram capacidade de remoção em tomo de 10 mg Cd/g célula (peso seco) e que 
esses resultados de remoção encontram-se muito próximos aos alcançados pela A. 
denitrificans. Portanto, existe uma grande possibilidade dessas culturas serem de A. 
denitrificans, uma vez que todas são bacilos Oram-negativos com características 
culturais muito semelhantes. 

3.2- ENSAIOS DE REMOÇÃO DE CÁDMIO 

No estudo realizado por Costa et af)2l] já comentado anteriormente, selecionou
se a microalga C. homosphaera como a que possui a maior capacidade de acumular 
cádmio, 48 mg Cd/g de célula (peso seco). Os resultados obtidos nos ensaios de 
remoção do metal com essa microalga e com a bactéria selecionada, Micrococcus luteus 
CDS, estão apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 - Ensaios de Remoção de Cádmio com Chlorella homosphaera e Micrococcus 
luteus CDS. 

Verifica-se que, para M luteus, a diferença entre a capacidade de captação do 
metal nos tempos de contato estudados (S minutos e 6 horas) foi desprezível nas 
concentrações iniciais de cádmio de I O, 20 e 30 mg/L. Essa rápida remoção do metal da 
solução sugere que o mecanismo principal não deve envolver atividade metabólica, 
provavelmente ocorrendo apenas a acumulação do metal na superficie da célula. Watson 
et al. [29] também constatou, na biossorção do estrôncio, a rápida captação do metal por 
M luteus. 
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A C. homosphaera, ao contrário do M luteus, mostrou uma dependência da 
capacidade de captação de cádmio com o tempo de contato. Em geral, para um tempo de 
contato de 6 horas, a quantidade de metal acumulado foi substancialmente mais elevada, 
sugerindo que o principal mecanismo não deve envolver os constituintes da parede 
celular. Nesse caso, pode ter ocorrido transporte do metal para o interior das células. 

Na análise dos resultados dos ensaios com soluções de 50 mg Cd2+fL evidencia-se 
uma diferença na captação de cádmio pelo M luteus, nos tempos de contato estudados. 
Nesse caso, parece que o cádmio começa a ser acumulado intracelularmente. Já para a 
C. homosphaera, verifica-se um decréscimo na capacidade de captação. Provavelmente, 
esse fato deve-se a um mecanismo de exclusão do metal como forma de defesa a sua 
presença. 

Esses resultados também revelaram que para soluções/efluentes que contenham 
cádmio na tàixa de 10 a 50 mg Cd2+fL o microrganismo mais adequado, dentre os 
estudados, foi o M luteus. A sua capacidade máxima de captação do metal foi de 44 mg 
Cdlg de célula (peso seco) para um tempo de contato de 5 minutos, sendo esse 
microrganismo o mais indicado para utilização no tratamento de efluentes, por não 
envolver a acumulação intracelular, o que fàcilita a dessorção do metal. 

Entretanto, para que o emprego industrial da biomassa de M luteus possa ser 
considerado economicamente viável, é necessário que a carga de metal seja mais 
elevada. Portanto, tomam-se necessários estudos para aumentar essa capacidade de 
captação do metal, empregando-se cultivo da biomassa em novos meios, tratamentos 
fisico-químicos ou até mesmo melhoramento genético. 

4- CONCLUSÕES 

-Foram isoladas 21 culturas puras, possivelmente distintas, de solo contaminado 
com metais pesados. 

-A Micrococcus /uteus-CD5 foi selecionada como a espécie bacteriana que possui 
a maior capacidade de captação do íon cádmio de soluções aquosas. 

-Verificou-se que a remoção do cádmio por células de M luteus-CD5 parece ser 
preferencialmente realizada por mecanismos que não dependem do metabolismo 
(acumulação na superfície da célula). 

-A Chlorella homosphaera parece acumular o metal intracelularmente, o que 
limita muito a sua utilização no processo em questão. 

-A capacidade máxima de captação para a M luteus-CD5 foi de 44 mg Cd2+fg 
célula (peso seco) para um tempo de cantata de 5 minutos. 
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