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1. INTRODUÇÃO 

O intenso aumento populacional e a intervenção do homem na paisagem natural, sua intensa 
atividade por meio de construção de estradas e barragens, mineração e áreas agrícolas mal manejadas são, 

em sua maioria, devastadora, propiciando o surgimento de áreas degradadas. Aliado a isso, a ocorrência do 

aumento dessas áreas se dá pela falta de conhecimento e de leis mais rígidas que protejam o ambiente 

(Bezerra et al., 2006). O procedimento para remediação e recuperação dessas áreas é lento e está relacionado 
à capacidade de restabelecimento do solo, onde se recompõem as características químicas, físicas e 

biológicas a um nível mínimo, que permita o desenvolvimento de espécies vegetais e da atividade 

microbiana. (Mendes Filho, 2010). Dentre as inúmeras tecnologias para remediação, destaca-se a 
biorremediação, uma opção para promover a destoxificação do local ou a remoção de elementos 

contaminantes do solo. A estratégia de biorremediação consiste na utilização de processo ou atividade 

biológica por meio de organismos vivos, que possuam a capacidade de modificar ou decompor determinados 
poluentes, transformando, assim, contaminantes em substâncias inertes (Jacques, 2010). Esta biotecnologia 

vem sendo utilizada há anos em vários países e, em certos casos, apresenta menor custo e maior eficiência na 

remoção dos contaminantes do que as técnicas físicas e químicas, sendo atualmente utilizada na remediação 

de áreas degradadas (Bamforth; Singleton, 2005). Com a linhagem fúngica P2R4Bx selecionada, teve – se a 
intenção de realizar análises para identificação da linhagem para verificar a tolerância em frentes a diferentes 

concentrações de metais pesados e sua capacidade de adsorção via Análises de Espectrometria de Absorção 

Atômica de Chama (FAAS). 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A identificação da linhagem foi realizada com a técnica do microcultivo para observar os aspectos 

morfológicos das estruturas vegetativas e reprodutivas. Para análise, preparou-se lâminas semi-permanentes, 
para extração de partes do fungo, e gotas do revelador lactofenol. Após o preparo das lâminas as mesmas 

foram analisadas em microscópio ótico, possibilitando assim, a visualização de suas estruturas, as quais 

foram comparadas com a literatura, possibilitando a identificação do gênero. 

Para preparo do meio de cultura BDA, enriquecido com íons metálicos, realizou-se o preparo da 
solução para um volume de 120 mL com os íons metálicos Cu2+, Ni2+, Co2+, Pb2+ e Cr6+ que foram 

preparadas nas concentrações de 100, 500, 1000 mg/L e controle (sem metal). Em seguida, levou-se o 

material para a esterilização por 15 minutos à temperatura de 121ºC e pressão 1 atm. Logo após a 
esterilização, o meio foi vertido em placas de Petri para solidificar. As placas com meio foram armazenadas 

durante um período de 24h, na incubadora do tipo B.O.D com temperatura controlada para 30±1°C. Discos 

de micélio do fungo foi inoculado, separadamente, no centro das placas de Petri, as mesmas foram 

armazenadas na incubadora tipo B.O.D. Todas as concentrações dos metais foram realizadas em 
quadruplicata. O crescimento do fungo nas placas de Petri foi monitorado a cada 48h, medindo o diâmetro de 

crescimento micelial a partir do ponto de inoculação ou centro da colônia por um período de 240H. 

 
 

  



 
 

O fungo foi cultivado em meio BDA e posteriormente foi preparado 24 Erlenmeyer contendo o 
meio de cultura líquido BD enriquecido com concentrações de 100 mg/L, 500 mg/L, 1000 mg/L e controle 

(sem metal) dos íons metálicos Pb+2 e Cu+2, em seguida estes foram esterilizados em autoclave à temperatura 

de 121ºC e pressão de 1 atm, após a esterilização, foram direcionados a capela de fluxo laminar e vertido em 

tubos falcons, logo depois, a linhagem P2R4Bx foi inoculada nas soluções. Posteriormente, os tubos falcons 
foram levados para a incubadora Shaker durante 240 H, a temperatura a 30°C e 150 rpm. Após o período de 

240H, as amostras com fungos contendo o cobre e chumbo nas diferentes concentrações, foram diluídas para 

poder realizar as análises via FAAS. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A identificação da linhagem P2R4Bx, foi feita utilizando a técnica de microcultivo, de acordo com 

análises experimentais mais os dados da literatura, possibilitaram identificar sendo do gênero Aspergillus sp. 
(Fig. 1)  

Figura 1: Estruturas morfológicas vegetativas e reprodutivas demonstradas A) 

macroscopicamente; B) microscopicamente. 

 
 
Os resultados das análises de toxicidade frente aos íons metálicos foram significativos frente a 

quase todos os metais.  

As amostras contendo cobre desenvolveram – se bem até a concentração de 500 mg/L, porém na 
concentração de 1000 mg/L houve uma inibição do crescimento. Embora o cobre seja essencial para o 

metabolismo, em concentrações elevada pode causar a diminuição do crescimento do fungo. (GAAD; 

RAVEN, 2010). Nas análises realizadas com o metal chumbo, observou-se que a linhagem fúngica 
apresentou bom desenvolvimento em todas as concentrações testadas no experimento. É notório que o fungo 

Aspergillus sp possui um aspecto de bom crescimento em altas concentração de chumbo. Nas análises feitas 

com o metal cobalto observou-se que as placas com concentração de 100 mg/L, teve um crescimento 

micelial quase igual ao da placa controle. Porém, em altas concentrações ocorre uma inibição de 
crescimento. Anahid e colaboradores (2011) realizaram experimentos que mostraram que o fungo 

Aspergillus tem pouca tolerância ao metal cobalto e outros metais pesados. Nas análises com o metal cromo 

observou-se que o desenvolvimento micelial na concentração de 100 mg/L, já estava tomando toda a placa 
assim como o controle. Porém, nas placas de maiores concentrações o fungo não apresentava nenhum 

desenvolvimento. Nos resultados obtidos para o metal níquel, nota-se que nas placas contendo 100 mg/L, não 

apresentou inibição no crescimento micelial, no entanto este se desenvolveu com uma estrutura física 

diferente do controle, pois cresceu em duas cores, possivelmente seria o fungo tentando se adaptar ao meio 
enriquecido com o metal. Porém, nas concentrações mais altas a linhagem não se desenvolveu. (Fig. 2) 

Figura 2. Desenvolvimento micelial em frente aos íons metálicos Cu+2, Pb+2, Co+2, Cr+6 e Ni+2, 

respectivamente, controle, 100, 500 e 1000 mg/L.  
 

 

 

 

 

 



 
 

As Análises de Espectrometria de Absorção Atômica de chama (FAAS) no meio BD que continha 
chumbo e cobre foi detectado que houve diminuição das concentrações iniciais de todas as concentrações 

utilizadas. (Tabela 1 e 2) 

Tabela 1: Análises de íons Pb+2 presentes na solução de diferentes concentrações de amostras da 

linhagem Aspergillus sp. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Análises de íons Cu+2 presentes na solução de diferentes concentrações de amostras da 

linhagem Aspergillus sp. 

 

Nas tabelas 1 e 2 mostram os resultados das análises de Absorção atômica, onde pode-se observar 

que a linhagem em estudo foi tolerante as concentrações dos íons utilizados e que este teve maior adsorção 
frente ao metal chumbo em todas as concentrações, enquanto que para o metal cobre apresentou um bom 

resultado na concentração de 500 mg/L. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com a utilização do meio BDA nos leva a inferir que o fungo em estudo tem 

uma grande capacidade de desenvolver-se frente os íons metálicos de cobre e chumbo, mostrando bons 

resultados quando o experimento é realizado com tais metais indicando seu provável potencial 

biorremediador. Entretanto, a exposição do fungo a grandes concentrações dos metais cobre, cobalto, cromo 
e níquel leva ao desenvolvimento da tolerância\resistência do fungo de crescer em altas concentrações de 

metais tóxicos. Já no meio de cultura BD os resultados obtidos, inferem que o fungo do gênero Aspergillus 

sp em estudo teve maior capacidade de adsorção em relação ao metal chumbo, no entanto a respeito do 

metal cobre não mostrou não ter muita capacidade de adsorve-lo. 
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