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RESUMO
ALMEIDA, S. P. C.. Caracterização do perfil metabolômico e secretômico através da técnica
de espectrometria de massas do fungo Aspergillus niger IOC 4687 submetido a estresse pelo
sulfato de cobre. Universidade de São Paulo, 2021.
A poluição ambiental tem chamado à atenção de cientistas que procuram maneiras mais
eficientes de remediar áreas poluídas com metais tóxicos. Esses metais são derivados de
várias fontes, como, intemperismo natural da crosta terrestre, mineração, erosão do solo,
descarte industrial, escoamento urbano e efluente de esgoto. A biorremediação baseada em
interações entre microrganismos vivos e não vivos e íons metálicos, oferece vantagens como
baixo custo operacional e alta eficiência na remoção de baixas concentrações de metais
tóxicos. A caracterização do metaboloma e secretoma do fungo Aspergillus niger IOC 4687
foram utilizados como ferramenta para identificar potenciais indicadores de estresse oxidativo
e as características de resistência dessa cepa ao cobre. Para investigar os metabólitos
produzidos sob condições de estresse oxidativo, foi realizado a análise por GC-MS. Os
resultados mostraram que o fungo foi capaz de crescer e se desenvolver indicando que esse
microrganismo possui tolerância a concentrações abaixo de 100 mg L-1 de sulfato de cobre. O
Aspergillus niger IOC 4687 apresentou maior capacidade de biossorção metálica em 72 horas,
obtendo-se uma remoção de 43,60 ± 2,81 mg g-1 e 4,44 ± 0,48 mg g-1 nas amostras de 100 e
50 mg L-1 de cobre respectivamente, conseguindo remover no terceiro dia (72 h)
aproximadamente 50% da massa total de cobre do sistema. O secretoma mostrou ser um
recurso bastante diversificado para a compreensão dos metabólitos responsáveis em conferir
resistência ao fungo (manitol e ácido glucônico) e os que indicavam situação de estresse
(ácido araquidônico, ácido palmitoleico, adenosina, guanosina e inosina). Com a meta-análise
do metaboloma realizado no software MetaboAnalyst 4.0 foi possível determinar que a baixa
concentração dos metabólitos sorbitol e ribonolactona indicaram que o Aspergillus niger IOC
4687 estava em estado de estresse oxidativo e também o término do crescimento. Devido à
mudança na coloração da biomassa fúngica foi possível identificar o biomarcador melanina.
Deste modo, a cepa Aspergillus niger IOC 4687 descrita neste trabalho, mostrou ser um
microrganismo viável para aplicação em processos de biorremediação de rejeitos de
mineração e/ou efluentes industriais com baixas concentrações de cobre.
Palavras-chave: metaboloma, secretoma, estresse oxidativo, biorremediação, GC-MS.

ABSTRACT
ALMEIDA S. P. C.. Characterization of the metabolomic and secretomic profile using the
mass spectrometry technique of the fungus Aspergillus niger IOC 4687 submitted to stress by
copper sulfate. University of São Paulo, 2021.
Environmental pollution has attracted the attention of scientists looking for more efficient
ways to remedy areas polluted with toxic metals. These metals are derived from various
sources, such as natural weathering of the earth’s crust, mining, soil erosion, industrial
disposal, urban runoff and sewage effluent. Bioremediation base on interactions between
living and non-living microorganisms and metal ions offers advantages such as low operating
cost and high efficiency in removing low concentrations of toxic metals. The characterization
of the metabolome and secretome of the fungus Aspergillus niger IOC 4687 was used as a
tool to identify potential oxidative stress indicators and the resistance characteristics of this
strain to copper. To investigate the metabolites produced under oxidative stress conditions,
GC-MS analysis was performed. The results showed that fungus was able to grow and
develop indicating that this microorganism has tolerance to concentrations below 100 mg L-1
of copper sulfate. Aspergillus niger IOC 4687 showed a higher metallic biosorption capacity
in 72 hours, obtaining a removal of 43.60 ± 2,81 mg g-1 and 4.44 ± 0,48 mg g-1 in samples of
100 and 50 mg L-1 of copper respectively, managing to remove on the third day (72 h)
approximately 50% of the total copper mass of the system. The secretome proved to be a
much diversified resource for understanding the metabolites responsible for conferring
resistance to the fungus (mannitol and gluconic acid) and those that indicated a situation of
stress (arachidonic acid, palmitoleic acid, adenosine, guanosine, and inosine). With the metaanalysis of the metabolome carried out in the MetaboAnalyst 4.0 software, it was possible to
determine that the low concentration of the metabolites sorbitol and ribonolactone indicated
that Aspergillus niger IOC 4687 was in a state of oxidative stress and also the end of growth.
Due to the change in the color of the fungal biomass it was possible to identify the melanin
biomarker. In this way, the Aspergillus niger IOC 4687 strain described in this work, proved
to be a viable microorganism for application in bioremediation processes of mining waste
and/or industrial effluents with low copper concentrations.
Keywords: metabolome, secretome, oxidative stress, bioremediation, GC-MS.
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1

Introdução
As atividades industriais trouxeram novas preocupações devido à eliminação dos

resíduos de metais tóxicos gerados. Os metais encontrados no ambiente são derivados de
várias fontes, como, intemperismo natural da crosta terrestre, mineração, erosão do solo,
descarte industrial, escoamento urbano e efluente de esgoto. A busca por técnicas inovadoras
tem chamado a atenção de cientistas que procuram maneiras mais eficientes de remediar áreas
poluídas [1, 2].
Metais como o cobre (Cu) e o chumbo (Pb) podem ser liberados no meio ambiente em
decorrência de atividades industriais e descartes inapropriados de resíduos eletrônicos. Alguns
efluentes industriais descartados ou armazenados inadequadamente como os produzidos
durante o beneficiamento de metais contribuem para o aumento da poluição com metais
tóxicos [3,4], sendo alguns metais essenciais para o crescimento e metabolismo microbiano,
por exemplo, Cu, Fe, Zn, Co e Mn [5].
A capacidade de microrganismos como bactérias, fungos, algas e até mesmo a
biomassa das plantas em biorremediar metais tóxicos ou promover sua transformação para
formas menos tóxicas tem atraído a atenção de cientistas, engenheiros e biotecnologistas
ambientais por décadas [6]. Os fungos são um grupo versátil usados em biorremediação, pois
podem crescer sob condições extremas de pH, temperatura, disponibilidade de nutrientes e
concentrações de metais tóxicos [4].
Os métodos convencionais para a remoção de íons metálicos de soluções aquosas, tais
como: precipitação química, troca iônica, tratamento eletroquímico e tecnologias de
membrana são ineficientes e dispendiosos dependendo da concentração metálica e quantidade
de efluente a ser tratado [7]. A biossorção baseada nas interações entre microrganismos vivos
e não vivos e íons metálicos oferece vantagens como baixo custo operacional e alta eficiência
na remoção de metais tóxicos de soluções aquosas com baixas concentrações [8, 9].
Os íons dos metais tóxicos podem ser aprisionados na estrutura celular e serem
biossorvidos nos sítios de ligação presentes na parede e membrana celular. Este método de
absorção é independente do ciclo metabólico biológico e é conhecido como "biossorção" ou
"absorção passiva". O metal também pode atravessar a membrana celular por canais iônicos
ou transportadores, este modo de absorção é classificado como "absorção ativa". A captação
de metal pelos modos ativo e passivo pode ser denominada como bioacumulação. A maioria
dos estudos que tratam da remediação de metais tóxicos a partir de células em crescimento

Capítulo 1. Introdução

13

descreve a absorção bifásica dos metais, isto é, na fase inicial ocorre rápida absorção seguida
de uma absorção lenta e dependente do metabolismo [10, 11].
Um dos métodos mais eficientes e ecológicos que serve como alternativa ao uso de
produtos químicos utilizados em processos de remediação é a utilização de fungos como fonte
de agentes biorremediadores que possuem a capacidade de produzir metabólitos
extracelulares capazes de degradar ou transformar poluentes [12]. O avanço contínuo das
técnicas analíticas na genômica microbiana, transcriptoma, proteoma, metaboloma e
secretoma permite extensa investigação dos fundamentos envolvidos nos processos mediados
por microrganismos, gerando uma quantidade considerável de dados que auxiliam na
compreensão sobre o metabolismo microbiano [13].
Neste contexto, a caracterização dos metabólitos do fungo Aspergillus niger IOC
4687, isolado de um rejeito de mineração de cobre do estado do Pará-Brasil, através das
análises de metaboloma e secretoma por GC-MS, foi utilizado para identificar potenciais
indicadores de estresse oxidativo e as características de resistência dessa cepa após exposição
ao sulfato de cobre.
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2

Objetivos
O presente trabalho teve por objetivo, caracterizar o perfil metabólico (intra e

extracelular) do fungo Aspergillus niger IOC 4687, exposto a íons cobre como agente indutor
de estresse oxidativo.

Visando alcançar esse objetivo foram realizadas as seguintes etapas:

I.

Estudar o crescimento do Aspergillus niger IOC 4687 na presença e ausência

II.

Analisar o perfil de absorção de cobre no Aspergillus niger IOC 4687 durante o

de cobre.

crescimento.
III.

Caracterizar o perfil metabolômico e secretômico gerado em diferentes

condições de estresse oxidativo.
IV.

Determinar possíveis indicadores de estresse oxidativo.
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3

Revisão bibliográfica
3.1

Efeitos dos metais nos seres vivos

Ao contrário dos contaminantes orgânicos, os metais não são biodegradáveis e tendem
a se acumular nos organismos, sendo alguns deles conhecidos por serem tóxicos ou
carcinogênicos. Os metais de particular interesse no tratamento de efluentes industriais
incluem: zinco, cobre, níquel, mercúrio, cádmio, chumbo e cromo [14]. A maioria dos metais
tóxicos são prejudiciais aos seres vivos, pois na forma iônica ou em compostos básicos são
solúveis em água e podem ser absorvidos de maneira direta nos tecidos dos animais e plantas,
após essa absorção esses metais tendem a se ligar a biomoléculas como proteínas e ácidos
nucleicos prejudicando suas funções [15].
Os ecossistemas contaminados com metais tóxicos inibem o crescimento e a
germinação de microrganismos, afetam a reprodução, a atividade metabólica e associações
micorrízicas [16]. Os metais podem ser fortes inibidores de reações enzimáticas. Cádmio,
cobre, chumbo, manganês, níquel e cobalto reduzem a produção de celulase e amilase de
vários microrganismos com atividade enzimática reduzida relacionada com o aumento da
concentração metálica [17a, 17b].
Independentemente da origem dos metais no solo, o excesso de metais pode resultar na
degradação da qualidade do solo, na redução do crescimento de culturas microbianas e na
qualidade dos produtos agrícolas colocando em risco a saúde humana, animal e do
ecossistema [18]. A Figura 1 apresenta alguns dos principais efeitos dos metais tóxicos a
saúde humana.
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Figura 1. Potenciais efeitos a saúde humana causados por metais tóxicos.

Fonte: Adaptado de Rangabhashiyam et al. [19].

Em um estado natural, o cobre metálico raramente é encontrado puro, ele geralmente
está ligado a outros minerais formando os chamados minérios de cobre onde esses materiais
precisam ser beneficiados antes de poderem ser utilizados. Esse beneficiamento pode
ocasionar danos ambientais quando indústrias se envolvem em práticas inseguras de descarte
e armazenamento inadequados de resíduos. Na vida moderna existem várias aplicações para o
cobre, variando da fabricação de moedas, materiais condutores e até produção de pigmentos
[20].
O cobre pode ligar-se à matéria orgânica, argila ou areia presente no solo. Quando
compostos de cobre ou cobre são liberados na água, o cobre que é dissolvido pode ser
transportado em águas superficiais na forma de compostos de cobre, cobre livre ou, mais
provavelmente, cobre ligado a partículas suspensas na água, mesmo que o cobre se ligue a
partículas suspensas e sedimentos há evidências que sugerem que alguns compostos de cobre
solúveis em água acabam se infiltrando em águas subterrâneas [21].
O cobre é essencial para uma boa saúde. No entanto, a exposição a altas concentrações
de cobre pode ser prejudicial. O contato em longo prazo ao pó de cobre pode causar danos às
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vias respiratórias, a boca e aos olhos, além de causar dores de cabeça, tontura, náusea e
diarréia. As principais fontes de contaminação por cobre ocorrem em pessoas que moram ou
trabalham em locais próximos a resíduos perigosos, através de: inalação, ingestão e contato
com a pele. Dentre os efeitos causados na saúde dos seres humanos e animais destacam-se:
efeitos

sistêmicos,

imunológicos,

neurológicos,

reprodutivos,

de

desenvolvimento,

genotóxico, cancerígeno e morte [21].

3.2

Fungos

Os fungos são organismos importantes devido ao seu papel no ecossistema e
influência sobre os seres humanos. Eles podem ser classificados segundo suas características
ecológicas, fisiológicas e morfológicas dentro do Reino Fungi, existindo três grupos distintos:
fungos filamentosos, leveduras e cogumelos, sendo os dois primeiros fungos considerados
pela literatura como microscópicos e o último como macroscópico. [22].
Os fungos são organismos eucariontes, unicelulares ou multicelulares, haplóides, com
parede celular que contém quitina e α-glucanos. A estrutura de um fungo filamentoso consiste
em um micélio e esporos. Os fungos usam seus micélios para capturar os substratos e
absorverem os nutrientes orgânicos necessários para crescer e sobreviver [23]. Os fungos
também podem interagir de forma saudável ou patogênica com os seres vivos, além de
apresentarem potencial para o uso industrial, por exemplo, na fabricação de enzimas,
antibióticos, biossorventes, agroquímicos e nutricionais [24]. A Figura 2 apresenta as
interações e aplicações dos fungos nos diferentes setores.
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Figura 2. Interações e aplicações fúngicas saudáveis e patogênicas.

3.2.1

Fungos filamentosos

Os fungos filamentosos são utilizados na indústria alimentícia como produtos
fermentados e bebidas alcoólicas, indústria farmacêutica, em processos de biodegradação e
tratamento biológico de efluentes, são produtores de enzimas de interesse industrial e
biotransformação. Eles também são importantes na agricultura e ecologia do ambiente ao
agirem como agentes biorremediadores degradando compostos químicos poluentes e
reduzindo a toxidade dos solos [22].
Os fungos filamentosos são fontes de genes e vias metabólicas usadas para sintetizar
uma ampla gama de compostos economicamente significativos, incluindo peptídeos, enzimas,
vitaminas, ácidos orgânicos, antibióticos e outras substâncias de relevância para a indústria
farmacêutica, alimentícia, química e biotecnológica [25, 26].
Possuem a capacidade bioquímica e ecológica de degradar produtos químicos
orgânicos ambientais e diminuir o risco associado a metais e metaloides sejam por
modificação química ou por influenciar a biodisponibilidade [27]. Dentre a diversidade de
fungos filamentosos podemos destacar o gênero Aspergillus sp.
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3.2.1.1 Gênero Aspergillus sp
Dentro do Reino Fungi, os fungos do gênero Aspergillus são categorizados
pertencentes ao Filo Ascomycota na classe Eurotiomycetes, ordem Eurotiales e família
Trichocomaceae. Suas principais espécies são: Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus,
Aspergillus nidalus, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus candidus, Aspergillus
ochraceus e Aspergillus deflectus [23].
O Aspergillus sp é considerado um fungo que possui ampla aplicação em processos
biotecnológicos e industriais devido ao seu potencial para produzir uma variedade de enzimas
e ácidos orgânicos. A espécie Aspergillus niger demonstrou eficácia em biotransformar
pesticidas [28]. Além disso, muitas cepas de Aspergillus niger foram testadas por sua
capacidade de lixiviar e remediar metais tóxicos, tais como: chumbo, cádmio, níquel, zinco e
cobre, baseado em sua capacidade de adaptação fisiológica, resistência e tolerância [28]. A
espécie Aspergillus niger IOC 4687 utilizada neste estudo está representada na Figura 3.

Figura 3. Imagem obtida em um microscópio óptico (ScopeA1, Carl Zeiss) da espécie
Aspergillus niger IOC 4687.

Fonte: Dias [23].

Os micélios e esclerócios do fungo Aspergillus oryzae G15 apresentaram boa
capacidade de absorção de cobre (II) de uma solução aquosa devido à disponibilidade de
grupos carboxílicos da sua estrutura celular que serviram como sítios de ligação aos íons de
cobre, onde os esclerócios apresentaram capacidade de biossorção superior (73,53 mg g-1)
quando comparada aos micélios (35,34 mg g-1) por possuírem maiores quantidades de sítios
carboxílicos disponíveis após a diferenciação celular [29].
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Ômicas

Análises comparativas de genômicas e sequências de DNA fornecem aos biólogos
informações sobre a função do gene, estruturas do genoma, vias biológicas, redes metabólicas
e regulatórias e evolução dos genomas microbianos, o que melhorou nosso entendimento
sobre o metabolismo microbiano. Estes esforços levaram à criação de novos campos de
pesquisas "ômicos": transcriptômica, proteômica, metabolômica e secretômica [30].
A união de análises multi-ômicas como transcriptômica e proteômica pode auxiliar na
identificação de genes e padrões de expressões gênicas possibilitando direcionar
estrategicamente essa investigação para uma pequena região ao invés de todo o genoma. Com
o contínuo avanço da bioinformática é possível processar essa grande quantidade de dados
fazendo a integração de diferentes dados ômicos buscando obter informações que visem à
prospecção, desenvolvimento e inter-relação com outros seres vivos [31].

3.3.1

Metaboloma

O metaboloma pode ser definido como conjunto de todos os metabólitos com
moléculas menores que 1000 Da sintetizados a partir de uma célula, fluido biológico, tecido
ou organismo. Uma análise abrangente e quantitativa desses metabólitos pode ajudar os
pesquisadores na compreensão desses sistemas, essa abordagem investigativa de todo o
sistema metabólico em estudo pode ser denominada de metabolômica [32, 33, 34].
A metabolômica tem sido aplicada em diversas áreas incluindo: ciências médicas,
biologia sintética, medicina, modelagem preditiva de plantas, animais e sistemas microbianos.
Essas análises têm sido adotadas para caracterizar distúrbios multifatoriais, como a doença de
Alzheimer, com o objetivo de elucidar os mecanismos patológicos subjacentes ao
desenvolvimento e progressão da doença visando identificar potenciais biomarcadores de
diagnóstico [35, 36].
A metabolômica surge também como uma ferramenta ambiental, devido ao seu
potencial para identificar as interações microrganismos ambiente, pois através dela é possível
compreender as respostas dos microrganismos ao estresse abiótico até a investigação das
respostas microbianas a interação com outras biotas [37, 38].
Entretanto, a análise metabolômica de microrganismos ainda é desafiadora devido à
alta complexidade bem como a existência de variações químicas e metabólicas em cada
espécie [39, 40]. Os metabólitos são os produtos de interações complexas que ocorrem dentro
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da célula (genoma) e eventos que ocorrem fora da célula ou organismo (ambiente). A
metabolômica permite que os pesquisadores obtenham uma descrição sensível e completa do
fenótipo através das interações entre os genes e o ambiente. [41].
As análises metabolômicas compreendem uma ou mais das várias técnicas analíticas
combinadas com a bioinformática para a identificação qualitativa ou quantitativa de
metabólitos, fornecendo interpretações biologicamente relevantes dos resultados. GC-MS é
considerado uma das técnicas mais versáteis devido a sua excelente capacidade de separação,
seletividade, sensibilidade e reprodutibilidade [42].
3.3.2

Secretoma

O termo secretoma foi usado pela primeira vez por Tjalsma et al. [43] no início dos
anos 2000 para descrever o conjunto de proteínas secretadas pelo Bacillus subtillis. O
secretoma é o estudo global dos metabólitos que são secretados por uma célula, tecido ou
organismo a qualquer momento ou sob certas condições com mecanismos secretórios
conhecidos e desconhecidos que envolvem organelos secretores constitutivos e regulados
[44].
Estas enzimas secretadas extracelularmente vêm sendo investigadas a partir de
diferentes pontos de vista ou devido a suas aplicações biotecnológicas e compreender essas
mudanças secretômicas e como elas ocorrem em fungos pode ter aplicações industriais que
visam a quebra de moléculas complexas e/ou produção de metabólitos de interesse bem como
descobrir alvos para combater patógenos fúngicos de plantas e animais [45, 46].
Em condições de estresse causado por metais, os perfis de secreções fúngicas são
alterados. No nível de proteína, a exposição a metais modifica os perfis eletroforéticos do
secretoma fúngico e afeta a diversidade de proteínas secretadas. As atividades de hidrolase
são inibidas pelos metais, enquanto as atividades de oxidase são especificamente estimuladas
por cobre e cádmio [47].
As análises detalhadas do secretoma dos fungos filamentosos ainda estão no início. O
Aspergillus niger além de ser bastante utilizado para a produção de ácidos orgânicos também
é conhecido por secretar uma variedade de coenzimas hidrolíticas capazes de degradar a
biomassa vegetal em açúcares, sendo algumas dessas enzimas selecionadas para a aplicação
industrial [48].
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Espectrometria de massas

A espectrometria de massas é uma técnica analítica utilizada para determinar a massa
de átomos ou moléculas. O princípio básico da espectrometria de massas é gerar íons de
compostos orgânicos ou inorgânicos a partir do método mais adequado, esses íons são
separados a partir da razão massa-carga (m/z) e detectados qualitativamente e
quantitativamente por suas respectivas cargas (m/z). O analito pode ser ionizado
termicamente a partir de campos elétricos ou impactando energeticamente elétrons, íons ou
prótons [49]. A aplicação de espectrometria de massa (MS) acoplada a uma matriz de técnicas
de separação, como cromatografia gasosa (GC) ou líquida (LC), permite a análise simultânea
de muitos compostos químicos com uma alta precisão [50].
A espectrometria de massas MRM (Multiple Reaction Monitoring) é altamente
específica e sensível podendo quantificar seletivamente compostos em misturas complexas.
Esta técnica usa um detector triplo quadrupolo que primeiro tem como alvo o íon
correspondente ao composto de interesse com a fragmentação desse íon em uma variedade de
íons filhos. Um (ou mais) desses íons filhos do fragmento podem ser selecionados para fins de
quantificação. Apenas compostos que atendem a ambos os critérios de íon alvo e filho
correspondentes a massa da molécula de interesse são isolados no espectrômetro de massa
[51].
Figura 4. Espectrômetro de massas com detector triplo quadrupolo .

Fonte: Emery Pharma [52].
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Esses experimentos (MRM) são projetados para obter a sensibilidade máxima de
detecção dos compostos alvos. Essa técnica é amplamente utilizada na identificação e
quantificação de remédios e metabólitos na indústria farmacêutica [53]. O crescimento nas
pesquisas de perfis metabólitos nos últimos anos utilizando técnicas de espectrometria de
massas como GC-MS, LC-MS e NMR, têm sido empregadas para identificar os metabólitos
fazendo uma varredura metabolômica completa facilitando a caracterização dos metabolomas
[54].
A Cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massas (GC-MS) é um
método de baixo custo para análise de metabólitos e seus sistemas e interfaces modernos são
fáceis de operar. Pode ser usado para analisar uma ampla gama de compostos voláteis e
através da derivatização química também é possível analisar metabólitos semivoláteis. As
colunas capilares usadas no cromatógrafo gasoso permitem a separação de mais de 100
compostos em uma única análise. Esses compostos geralmente são metabólitos que pertencem
a diferentes classes químicas e apresentam diferentes características físico-químicas, como:
álcoois, açúcares, lipídios, aminoácidos e não aminoácidos orgânicos, compostos fosforilados
e peptídeos [55].
A aplicação da análise por GC-MS em metaboloma pode ser dividida em dois grupos:
(1) metabólitos voláteis de ocorrência natural e (2) metabólitos que podem ser tornados
voláteis por meio de derivatização. Os metabólitos voláteis são os compostos secretados pela
célula/organismo que possuem um ponto de ebulição inferior a 300 °C. Esses metabólitos
voláteis podem ser analisados no GC-MS sem derivatização. Os voláteis incluem cetonas,
aldeídos, álcoois, ésteres, compostos heterocíclicos, isocianatos, sulfetos, alguns lipídios e
hidrocarbonetos [55].
Os metabólitos semivoláteis e não voláteis são instáveis em altas temperaturas
necessárias para a evaporação no injetor. Esses compostos devem ser quimicamente
modificados para serem analisados por GC-MS, essa etapa envolve uma diminuição de seus
pontos de ebulição por derivatização, o que também aumenta sua estabilidade em altas
temperaturas. A maioria dos metabólitos intracelulares são semivoláteis, como: açúcares,
fosfatos de açúcar, álcoois de açúcar, ácidos orgânicos, aminoácidos, lipídios, peptídeos,
alcalóides, amidas e aminas [55].
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Materiais e métodos
O fungo Aspergillus niger IOC 4687 utilizado neste trabalho foi isolado da lagoa de

rejeito da Mina de Sossego localizada em Canaã dos Carajás no Pará-Brasil, apresentando
uma concentração média de cobre de 81,7 mg kg-1. A identificação desse microrganismo foi
realizada por um MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time of
Flight) BioTyper 3.1 database (Bruker Daltonics, Germany) e confirmado pelo
sequenciamento de gene 18s rRNA realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio
de Janeiro-RJ, onde também foi feito seu cadastro no banco de dados internacional [56]. A
espécie foi cultivada em meio sintético contendo caldo de batata e dextrose e adicionado
sulfato de cobre em diferentes concentrações, onde foi estudado a resposta desse
microrganismo ao cobre como apresentado na Figura 5.

Figura 5. Fluxograma experimental.
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Padronização do inóculo

Para a padronização do inóculo, o fungo foi cultivado por 15 dias em frascos
Erlenmeyers de 500 mL contendo 100 mL de meio Potato Dextrose Agar (PD – Potato
Dextrose – Amido de Batata: 4,0 g L-1, Dextrose: 20 g L-1 e Agar: 15 g L-1, pH 5,6 ± 0,2) a
25 ºC para promover a formação de esporos. Os esporos foram coletados utilizando uma
solução salina de 0,9 % (NaCl) e sua concentração celular foi determinada pela contagem em
uma Câmara de Neubauer observada através de um microscópio óptico (ScopeA1, Carl
Zeiss). Alíquotas contendo os esporos foram congeladas em microtubos de 2 mL em solução
de glicerol (20%) e armazenadas em ultrafreezer (-80 ºC).
4.2

Cultivo do fungo

Os fungos foram cultivados em frascos Erlenmeyers de 500 ml contendo 200 mL de
meio Potato Dextrose (PD - Potato Dextrose - Amido de Batata: 4,0 g L-1 e Dextrose: 20 g L1

, pH 5,6 ± 0,2) utilizando uma quantidade de 1,68x107 esporos de inóculo. O fungo

Aspergillus niger IOC 4687 foi cultivado segundo metodologia proposta por Dias et al. [56]
em shaker (INFORS HT, Multitron Pro) sob agitação de 250 rpm a 30 ºC por 168 horas. Os
testes foram realizados adicionando 50 e 100 mg L-1 de íons Cu2+, na forma de sulfato de
cobre a cada cultura mantendo alguns frascos sem adição de cobre como controle.
4.3

Concentração inibitória de crescimento

A concentração inibitória de crescimento (IC50) para o cobre, causando 50% de
redução no crescimento, foi determinada para a linhagem Aspergillus niger IOC 4687. Para o
ensaio de inibição, o fungo foi cultivado por 168 horas a 30 ºC sob agitação de 250 rpm,
contendo solução de sulfato de cobre, o teste variou de 50 a 400 mg L-1. As amostras de
controle foram cultivadas nas mesmas condições acima sem adição de cobre.
4.4

Curva de crescimento

As curvas de crescimento de biomassa do fungo Aspergillus niger IOC 4687 foram
realizadas a partir de culturas com e sem adição de cobre. Volumes conhecidos de amostra
foram coletados e filtrados com auxílio de um sistema a vácuo (Sartorious Stedim Biotech
S.A.), através de membranas de ésteres de celulose com diâmetro de 0,45 µm (Merck
Millipore), previamente secas em uma estufa a 80,5 ºC por 24 horas e pesadas em uma
balança analítica (Shimadzu Corp AUW220D). Após filtragem, as membranas contendo as
amostras foram secas em micro-ondas potência de 228 W por 15 minutos e pesadas
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posteriormente [57]. Os micélios foram coletados a cada 24 horas por um período de 168
horas e a quantificação da biomassa foi calculada através da diferença entre as massas das
membranas (biomassa seca), os experimentos foram feitos em sextuplicatas.

4.5

Determinação da capacidade de biossorção

A concentração de cobre no meio de cultura foi determinada por espectrofotometria de
absorção atômica pelo equipamento Atomic Absorption Spectrofotometer (Shimadzu AA7000). O sobrenadante foi coletado em 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas, suas medições
foram feitas em triplicata. A capacidade de biossorção foi determinada pelo balanço de massa
de cobre acumulado no fungo segundo a equação 1.

Q eq =

V(C0 − CS )
ms

(1)

Onde:
V: Volume da amostra (L)
ms : Biomassa em base seca (g)
CS: Concentração de metal na solução (mg L-1)
C0: Concentração inicial de metal na solução (mg L-1)
Qeq: Capacidade de biossorção (mg metal / g biomassa)
4.6

Preparação e análise do metaboloma e secretoma

As análises do metaboloma da cepa Aspergillus niger IOC 4687, foram realizadas
através dos micélios coletados nos cultivos em presença e ausência de íons Cu2+. Em 72, 96,
120 e 168 horas de cultivo, coletou-se 2,5 mL de biomassa (micélios + meio), onde essas
amostras foram liofilizadas (Labconco modelo FreeZone 4.5) até sua secagem completa. Para
a extração dos metabólitos foram adicionados 2 mL de etanol nos tubos plásticos e agitados
em agitador (LCG modelo Vórtex Mixer) por 30 segundos e colocados por 15 minutos em
banho ultrassônico (Ultronique modelo Q3.0/40A), posteriormente o sobrenadante foi
separado em alíquotas de 150 µL e secos em centrífuga a vácuo (Labconco modelo Centrivap
Concentrator).
As análises do secretoma da cepa Aspergillus niger IOC 4687, foram realizadas
através do material secretado no cultivo em presença e ausência de íons Cu2+. Em 72, 96 e
168 horas de cultivo, transferiu-se 300 µL do meio filtrado contendo os metabólitos para um
tubo plástico (Eppendorf Germany) de 1,5 mL, secos em centrífuga a vácuo (Labconco
modelo Centrivap Concentrator) até sua secagem completa. Para a extração dos metabólitos
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foram adicionados 300 µL de metanol nos tubos plásticos e agitados em agitador (LCG
modelo Vórtex Mixer) por 2 minutos, posteriormente o sobrenadante foi separado em
alíquotas de 150 µL e secos em centrífuga a vácuo.
Seguido ao processo de extração, foi realizada a derivatização da amostra adicionando
100 µL de uma solução com proporções de N-Metil-N-Ntrimetilsilil-trifluoroacetamida (50%)
e uma mistura de solventes: acetonitrila:diclorometano:ciclohexano (5:4:1) e 5%
trimetilamina (50%). Em seguida essas amostras foram novamente agitadas em um agitador
(LCG modelo Vórtex Mixer) por 30 segundos, posteriormente levadas ao banho térmico
(Nova Instruments modelo NI 1225) a 60 ºC por 1 hora. As amostras foram retiradas do
banho térmico e centrifugadas (Eppendorf modelo MiniSpin) a 12044 x g por 2 minutos. O
sobrenadante foi transferido para um frasco vial com insert para análise em GC-MS.
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Análise no GC-MS

A identificação dos metabólitos foi realizada através da técnica de cromatografia
gasosa acoplada ao espectrômetro de massas (Shimadzu modelo TQ-8050). Os dados foram
processados pelo GCMSsolution Smart MRM versão 4.2.
Condições de análise no GC-MS:
•

Método de análise: MRM

•

Tempo de corrida: 67 minutos

•

Temperatura de injeção: 280 ºC

•

Temperatura de interface: 280 ºC

•

Temperatura da fonte de ionização: 200 ºC

•

Taxa de aquecimento: De 100 ºC até 320 ºC em uma rampa linear de 4 ºC/min
permanecendo a essa temperatura por 8 minutos

4.7

Análise dos dados

Os dados obtidos do GC-MS/MS foram analisados usando o software livre Web-based
MetaboAnalyst 4.0 (atualizado e mantido por Xia Lab na McGill University). A Análise de
Componentes Principais (PCA) foi usada para determinar os principais metabólitos secretados
pelo Aspergillus niger IOC 4687 em resposta ao estresse causado pelos íons cobre. A
determinação dos indicadores de estresse oxidativo (Biomarker meta-analysis) foi realizada
usando a abordagem de meta-análise baseada na combinação de p-valor.
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Resultados e discussões
5.1

Concentração de trabalho, curvas de crescimento e potencial de absorção
de cobre do Aspergillus niger IOC 4687.

Todos os organismos vivos evoluíram por conseguirem realizar a homeostase
metálica, pois alguns metais são essenciais para certos processos biológicos. O cobre é um
dos micronutrientes essenciais para o fungo Aspergillus niger, atua no metabolismo em
processos dependentes do cobre, como aquisição de nitrogênio e respiração. Os fatores de
transcrição responsivos ao cobre coordenam uma rede complexa responsável por responder ao
metal no ambiente, o acúmulo desses íons metálicos pode inibir o crescimento celular e alterar
o metabolismo do fungo [58]. Portanto, IC50 (Inhibitory Concentration) para íons de cobre
foi determinado para a linhagem Aspergillus niger IOC 4687. Os resultados mostraram que o
crescimento celular foi reduzido em 50% em uma concentração de 112,24 mg L-1 de cobre
(Figura 7).

Figura 7. Curva de inibição do crescimento do Aspergillus niger IOC 4687 causado por íons cobre.

Mesmo o cobre sendo um nutriente importante para o Aspergillus niger IOC 4687, em
concentrações superiores a 112,24 mg L-1 esse metal se torna tóxico inibindo seu crescimento
celular até não ser mais possível observar crescimento. Com base nessas informações, 50 mg
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L-1 e 100 mg L-1 de íons cobre foram estabelecidos como nível de estresse para o estudo
metabolômico e secretômico.
Com a avaliação do IC 50, foram realizadas as curvas de crescimento: controle, 50 mg
L-1 e 100 mg L-1. Na Figura 8 é possível observar uma redução na quantidade de biomassa
fúngica nos cultivos em presença de íons cobre. Observa-se também um período de fase lag,
ou seja, período de adaptação do fungo Aspergillus niger IOC 4687 na presença de 100 mg L1

de íons Cu2+. A biomassa foi reduzida em 17,51 % nas culturas de 50 mg L-1 e 33,23% nas

culturas de 100 mg L-1.
Figura 8. Curvas de crescimento celular do fungo Aspergillus niger IOC 4687, ausência e presença de cobre:
controle ( ), 50 mg L-1 ( ) e 100 mg L-1 ( ). Por não apresentar nenhum crescimento aparente não coletouse pontos anteriores a 24 horas nas amostras de 100 mg L -1 de cobre.

Observa-se também que as amostras de 100 mg L-1 de cobre não chegaram na fase de
declínio e morte celular, devido a limitação experimental de coleta de pontos não permitir
utilizar dados após uma retirada total de 10% do volume inicial pois tem-se uma alteração do
seu sistema de controle, apenas para nível de informação encontra-se no Apêndice I os pontos
de coletas posteriores a 168 horas onde mostra que o Aspergillus niger IOC 4687 continuou
crescendo alcançando valores de biomassa próximos aos de 50 mg L-1 de cobre.
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Na Figura 8, foi possível observar que a alteração do crescimento e densidade celular
pode estar relacionada à influência direta dos íons cobre sobre os processos fisiológicos dos
fungos [59, 60]. O valor de redução da biomassa fúngica obtida na curva de 50 mg L -1 foi
próximo ao atingido por Dias et al. [56] de 14,63% após o tratamento com cobre na mesma
concentração para o fungo Aspergillus niger IOC 4687.
Segundo Gadd [61], os efeitos dos metais tóxicos no crescimento de fungos mostraram
variabilidade intra e interespecífica e dependência das espécies metálicas. Uma redução na
velocidade de crescimento é acompanhada por um aumento da fase lag e metais tóxicos
reduzem a capacidade de esporulação do Aspergillus niger.
O aumento no período de adaptação do microrganismo mostra a sensibilidade das
células vivas em relação ao aumento da concentração metálica, pois tal elevação causa uma
redução no consumo da fonte de carbono por parte do Aspergillus niger UCP1261 [28]. Dias
[23] observou que o tratamento com cobre reduziu a expressão de proteínas da via glicolítica
do Aspergillus niger IOC 4687 podendo ser o causador de um menor consumo de glicose ao
provocar alterações no ciclo da glicose.
Dursun et al. [62], observou a inibição do crescimento celular do fungo Aspergillus
niger com o aumento das concentrações de cobre nos cultivos do fungo corroborando com os
resultados observados neste estudo. O Aspergillus niger IOC 4687 apresentou inibição no
crescimento causado pelo cobre ao reduzir a expressão da glutationa (GSH) que necessita de
grandes quantidades de energia para sua síntese já que a aclimatação ao estresse demanda
energia adicional para produção de enzimas antioxidantes modificando e reduzindo o
metabolismo das enzimas de alto consumo energético [56].
O estresse causado pelo cobre no fungo Aspergillus niger UCP1261 provocou
mudanças na densidade micelial, na textura e espessura das células. Essas mudanças
morfológicas sofridas pelo Aspergillus niger UCP1261 eram proporcionais ao aumento da
concentração do metal (dose-resposta positiva), ou seja, quanto maior a concentração dos íons
cobre em solução maior eram as mudanças observadas [28].
Embora características básicas de acúmulo de metal sejam comuns à maioria dos
grupos microbianos, os fungos possuem vários atributos que refletem sua diversidade
morfológica e fisiológica. A maior parte dos fungos exibe diferenciação estrutural e
bioquímica com a forma de crescimento filamentoso, permitindo a colonização eficiente de
substratos. Diferentes formas celulares podem ter diferentes capacidades de absorção e um
amplo espectro de sensibilidades para metais potencialmente tóxicos [63].
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Após a determinação da concentração de cobre no meio de cultura, fez-se um balanço
de massa para obter a quantidade de cobre acumulada no fungo, obtendo-se o perfil de
biossorção metálico ao longo do tempo do Aspergillus niger IOC 4687 da figura abaixo.
Figura 9. Perfil de biossorção de cobre do Aspergillus niger IOC 4687 durante o crescimento:
50 mg L-1 (

) e 100 mg L-1 (

).

Na Figura 9 é possível notar que o fungo absorve maiores quantidades de cobre nas
primeiras 72 horas, após 96 horas ele começa a dessorver e/ou liberar para o meio o cobre
anteriormente absorvido. Obteve-se uma biossorção máxima de 61,13 ± 2,16 mg g-1 em 48
horas para as amostras de 100 mg L-1 de cobre e 8,39 ± 1,28 mg g-1 em 24 horas para as
amostras de 50 mg L-1 de cobre.
Percebe-se que nas amostras de 100 mg L-1 o fungo conseguiu absorver maiores
quantidades de cobre possuindo bem menos massa celular quando comparado com as
amostras de 50 mg L-1 (ver Figura 8), essa maior capacidade de biossorção pode estar
relacionada ao processo de adaptação do fungo (fase lag) e será melhor explicada mais
adiante com as análises metabolômicas e secretômicas.
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Para a utilização do Aspergillus niger IOC 4687 em maior escala ou em outras
aplicações tecnológicas seria interessante trabalhar nos três primeiros dias de cultivo, pois é
onde se obtém as maiores quantidades de absorção metálica. Segundo Wang e Chen [64], o
Aspergillus niger 405 mostrou boa afinidade de ligação aos metais Cu2+, Zn2+ e Ni2+ em uma
solução com composição única desses íons, enquanto que em uma solução com
multicomponentes metálicos isso ocorreu apenas para o cobre e o zinco, indicando a aptidão
do fungo em capturar metais diferentes ao mesmo tempo.
O comportamento observado na Figura 8 apresenta um aumento da absorção nos três
primeiros dias, acompanhado de um decaimento e estabilização. Devido à quantidade de
cobre absorvida ter aumentado até o terceiro dia e reduzido a partir do quarto dia, sugere-se
algumas hipóteses:

(i) Redução do pH extracelular.

A redução do pH do meio pode ter interferido pouco na bioacumulação, pois segundo
Dursun et al. [62], o valor ótimo de pH inicial para o crescimento e acumulação de cobre pelo
Aspergillus niger é 5. Nos experimentos foram medidos os pHs em três momentos distintos,
início, meio e fim, obtendo-se valores de 4,5 no início, 4,2 na metade e terminando com 4,1.
Valores baixos de pH podem causar a dessorção do cobre, no entanto, o valor dos pHs obtidos
durante os experimentos permaneceram em torno de 4, esse valor não é suficiente para causar
a dessorção do cobre, esse fenômeno de dessorção metálica foi observado por Dias [23] em
um pH extracelular de 2,31 para essa cepa Aspergillus niger IOC 4687.
A combinação de um pH extracelular baixo (1,8) junto com a alta secreção de ácidos
orgânicos (ácido cítrico) reduz levemente o pH citoplasmático do Aspergillus niger de 7,6
para 7,5. Hesse [65] observou colapso e alteração no metabolismo intracelular do Aspergillus
niger quando encontrados em pHs muito ácidos (0,7-0,8). A Figura 8 e as medições de pH do
meio indicam que não houve colapso do metabolismo intracelular causado pelo pH externo na
cepa de Aspergillus niger IOC 4687 já que o fungo conseguiu se desenvolver.

(ii) O meio de cultura pode estar interferindo na quantidade disponível de íons cobre
em solução.

Foram preparadas amostras de controle que continham apenas meio de cultura e cobre
(sem microrganismo). O meio foi esterilizado em autoclave e após isso deixado em agitação
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em um shaker nas condições descritas anteriormente (tópico 4.2). As amostras coletadas
foram analisadas no Espectrômetro de Absorção Atômica.
A Figura 10 mostra um decaimento na concentração de cobre das amostras apenas
com o processo de esterilização em autoclave, indicando que esse processo termodinâmico
influencia na disponibilidade do cobre em solução. Após isso, o meio de cultura dessorve
lentamente esse cobre à solução entrando em equilíbrio a partir de 96 horas. Essa dessorção
indica que ocorreu um fenômeno de adsorção temporária de cobre nas partículas provenientes
do meio de cultura (amido de batata). Não foi observado a formação de precipitados.

Figura 10. Variação da concentração de cobre no meio de cultura ao longo do tempo,
50 mg L-1 (

) e 100 mg L-1 (

).

Em processos de adsorção, a temperatura afeta principalmente a constante de
velocidade de adsorção. Aumentando a energia cinética, mobilidade das espécies do
adsorvato, favorecimento da transferência de massa na difusão intrapartícula, afeta a
solubilidade e o potencial químico do adsorvato. O aumento da temperatura também pode
produzir desobstrução de poros no interior da estrutura do adsorvente, permitindo a
penetração de moléculas maiores e aumenta a velocidade de processos físico-químicos [66,
67].
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(iii) Aclimatação, resistência e resposta fisiológica ao metal.
Essa hipótese será dividida em duas partes, sendo a Parte A responsável por explicar a
absorção nos três primeiros dias e a Parte B responsável por explicar a dessorção e/ou a
liberação de cobre no meio a partir do quarto dia.

Parte A
A parede celular é o primeiro sítio de interação com espécies metálicas e a remoção de
metais da solução pode ser rápida e inclui fenômenos tais como troca iônica, adsorção,
complexação, precipitação e cristalização. Uma variedade de sítios potenciais pode estar
envolvida nos processos de ligação aos metais, incluindo grupos carboxila, amina, hidroxila,
fosfato e grupos sulfidrilas [68]. Embora interações primárias provavelmente envolvam
ligações aos grupos carboxila e fosfato que podem ser aumentados por atração eletrostática a
outros grupos funcionais carregados negativamente [69].
A biossorção independente do metabolismo é frequentemente rápida e não afetada em
relação a temperaturas moderadas (4 - 30 ºC) [70, 71]. Polímeros fenólicos e melaninas de
fungos contêm unidades fenólicas, peptídeos, carboidratos, hidrocarbonetos alifáticos e ácidos
graxos e, portanto, possuem potenciais locais de ligações metálicas. Segundo Gadd e de Rome
[72], a biomassa mais escura (melanina) de Aureabasidium pullulans apresentou melhor
capacidade em absorver íons Cu2+ do que a biomassa albina.
Para cátions metálicos potencialmente tóxicos o transporte reduzido em células de
levedura é um mecanismo frequentemente observado de resistência, por exemplo, em cepas
resistentes de Saccharomyces cerevisiae [73, 63]. Entretanto, uma cepa resistente a Mn2+
acumulou mais Mn2+ do que a cepa selvagem, possivelmente por meio de um sistema de
sequestro interno mais eficiente [74]. Esses fatores externos que podem reduzir a absorção de
cátions tóxicos também podem resultar em proteção, enquanto a proteção das células de
leveduras pelo Ca2+ da toxicidade de Cd2+ foi devida a redução na absorção intracelular de
Cd2+ [75].
O vacúolo fúngico é uma organela importante com funções que incluem degradação
macromolecular, armazenamento de metabólitos e íons citosólicos e homeostase de pH [76,
77]. O vacúolo fúngico tem um papel importante na regulação das concentrações de íons
citotóxicos, tanto para funções metabólicas essenciais quanto para a desintoxicação de íons
metálicos potencialmente tóxicos [78, 79].
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Metalotioneínas são pequenos polipeptídios ricos em cisteína que podem ligar-se a
metais essenciais, por exemplo, cobre e zinco, bem como metais não essenciais como o
cádmio. A resistência ao cobre em Saccharomyces cerevisiae é mediada pela indução de uma
proteína rica em cisteína de 6573 Dalton, cobre-metalotioneína (Cu-MT) [80, 81, 82]. Esta
proteína normalmente funciona para manter baixos níveis de íons de cobre intracelulares.
Peptídeos de metal-ɣ-glutamil são outro grupo de moléculas de ligação de metal
fúngico, contendo cisteína peptídicas de ɣ-glutamil, abrangidos pelo nome trivial
"fitoquelatinas" [83, 84]. Eles também são às vezes referidos como "cadystins" [85]. Eles têm
a fórmula geral (ɣGlu-Cys)n-Gly[(ɣ-EC)nG] [85]. Os peptídeos de n = 2 até n= 5 parecem ser
os elementos mais comuns e íons metálicos são ligados dentro de um grupo de tiolato de
metal composto de um oligômero de peptídeos [83].
A homeostase de cobre em fungos filamentosos também está relacionada com a
absorção de cobre, onde o Cu2+ extracelular é primeiramente reduzido pelas redutases da
membrana plasmática para Cu+ antes de ser internalizado e utilizado como cofator enzimático
na respiração celular, desintoxicação de radicais livres, pigmentação, maturação de colágeno e
aquisição de ferro. Os fungos filamentosos possuem todos esses mecanismos citados, os quais
foram identificados no fungo Aspergillus fumigatus quatro tipos de proteínas transportadoras
de cobre: AfCtrA1, AfCtrA2, AsCtrB e AfCtrC [86].
Todos esses processos biológicos e interações fisiológicas de adsorção de metal na
parede celular, sequestro e transporte interno dos íons metálicos nos fungos podem estar
envolvidos com a maior bioacumulação de cobre nos três primeiros dias de crescimento do
Aspergillus niger IOC 4687.

Parte B
Fungos, bem como outros microrganismos, podem efetuar transformações químicas de
metal, por exemplo: oxidação, redução, metilação e desalquilação [87]. Algumas
transformações enzimáticas podem estar envolvidas na sobrevivência, uma vez que certas
espécies metálicas transformadas são menos tóxicas e/ou mais voláteis do que as espécies
originais. Reduções realizadas por fungos e leveduras incluem Ag+ para Ag0 metálico e a
redução de Cu (II) para Cu (I) pela redutase de cobre em Debaryomyces hansenii [88, 89].
Certos fungos podem ser capazes de produzir teluretil dimetil volátil a partir de sais de
telúrio [90]. As espécies de metais (metalóides) metiladas são geralmente mais voláteis e
podem ser perdidas no meio ambiente [91]. A degradação organometálica envolve a quebra
das ligações metal-C através da ação fúngica direta e indireta: as ligações metal-C podem ser
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interrompidas por meios físico-químicos, embora a atividade fúngica possa melhorar as
condições necessárias para o ataque abiótico, por exemplo, alteração do pH, excreção de
metabólitos [92].
Os produtos fúngicos extracelulares podem complexar ou precipitar metais tóxicos. O
ácido cítrico pode ser um eficiente quelante de íons metálicos e o ácido oxálico pode formar
oxalatos de metais insolúveis [93]. A produção de H2S pelas leveduras pode resultar na
precipitação de metais como sulfetos insolúveis [94]. Alguns fungos liberam sideróforos de
ligação de Fe de alta afinidade [95]. Os quelatos de Fe3+ formados externamente podem
subsequentemente ser absorvidos na célula. Em vários fungos, a excreção de moléculas que se
ligam ao ferro é marcadamente estimulada pela deficiência de Fe, e tais compostos podem se
ligar a outros metais [96].
Segundo Cavalanti Luna et. al [28] o cobre induziu a peroxidação dos lipídeos no
Aspergillus niger UCP1261 onde esses radicais livres podem alterar a permeabilidade,
seletividade e integridade das membranas celulares. Também foi observado que o estresse
causado pelo cobre no Aspergillus niger UCP1261 produziu mudanças no perfil das proteínas
secretadas e mesmo com o aumento da concentração dos íons metálicos não foi observada
mudanças significativas (P > 0,05) no teor total de proteínas secretadas. O fungo também
exibiu a ativação da resposta antioxidante contra o estresse manifestando atividade da
catalase, glutationa S-transferase, glutationa peroxidase e peroxidase.
Microrganismos como os fungos produzem ligantes extracelulares para complexação
do cobre visando desintoxicar o metal em seu ambiente e assim regular a atividade do cobre
em níveis biologicamente ótimos. Indicando que os fungos podem ser uma importante fonte
natural de substâncias quelantes podendo desempenhar um papel importante no controle da
biodisponibilidade biológica e do comportamento biogeoquímico do cobre em muitos
sistemas naturais [97].
O cobre anteriormente absorvido (Parte A) pode ter sofrido transformações como
quelação ou complexação com os metabólitos e proteínas secretadas em resposta ao estresse
causado pelo metal. Isto sugere que o microrganismo resistiu até acontecer transformações
para espécies menos reativas, após isso o cobre é dessorvido e/ou liberado para o meio de
cultura provavelmente na forma de cobre orgânico.
A hipótese (ii) indica que a quantidade de cobre absorvida pelo Aspergillus niger IOC
4687 (Figura 8) é menor do que a representada, pois inicialmente o próprio meio de cultura
também foi responsável por reduzir a quantidade de cobre da solução. A quantidade de cobre
absorvida corrigida teoricamente (Figura 11) foi obtida a partir da diferença entre as amostras
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com fungos menos as amostras que tinham apenas meio de cultura (sem fungos), obtendo-se a
quantidade “real” de cobre acumulada no Aspergillus niger IOC 4687.
Figura 11. Curvas de biossorção de cobre corrigidas teoricamente do Aspergillus niger IOC 4687.

Os perfis de biossorção corrigidos mostraram que há uma redução significativa da
quantidade absorvida de cobre principalmente nos dois primeiros dias de cultivo. Obteve-se
uma biossorção máxima de 43,60 ± 2,81 mg g-1 e 4,44 ± 0,48 mg g-1 em 72 horas nas
amostras de 100 e 50 mg L-1 de cobre respectivamente, já em 168 horas têm-se uma
biossorção final de 3,00 ± 0,14 mg g-1 e 1,54 ± 0,13 mg g-1 para as amostras de 100 e 50 mg
L-1 de cobre na devida ordem. Igualmente como determinado por Dias [23], o período em que
ocorre a maior absorção de cobre por essa cepa Aspergillus niger IOC 4687 acontece em 72
horas para ambos os experimentos.
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Caracterização do secretoma do Aspergillus niger IOC 4687.

A partir dos resultados obtidos na Figura 11, estabeleceu-se que em 72 horas seria o
ponto principal de estudo secretômico, pois é aonde se obtém a maior eficiência de remoção
metálica. Os resultados da análise de componentes principais (Figura 12) indicaram que os
metabólitos manitol e ácido glucônico foram os mais representativos nos cultivos nesse
período podendo estar relacionados com a capacidade de absorção, tolerância e resistência do
fungo ao cobre.
Figura 12. Gráfico duplo para os dois primeiros componentes principais, adaptado de Metaboanalyst 4.0 com
sobreposição gráfica feita no OriginLab. Controle ( ), 50 mg L-1 ( ) e 100 mg L-1 ( ).

Os resultados obtidos pelo PCA mostraram que dois metabólitos foram os mais
relevantes e capazes de descreverem todo o sistema com mais de 92% de representatividade.
É possível observar que o agrupamento das amostras de 50 mg L-1 foram as que tiveram
maior influência no PC 1, já as amostras de controle foram as que mais influenciaram no PC
2, enquanto que as amostras de 100 mg L-1 influenciaram menos, pois esses metabólitos se
encontravam em menor concentração. Após isso, segui-se para a construção do diagrama de
Venn (Figura 13) para identificar em quais conjuntos de dados esses resultados se encaixam.
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Figura 13. Diagrama de Venn do secretoma do Aspergillus niger IOC 4687 em 72 horas de cultivo.

Os PCA’s (manitol e ácido glucônico) foram identificados dentro da intercessão de 81
metabólitos em comum nas três condições, o que está de acordo com os resultados obtidos na
Figura 8 já que o fungo cresceu nas diferentes condições de estresse indicando que eles
podem estar relacionados ao ciclo metabólico adaptativo do Aspergillus niger IOC 4687.
O manitol é o poliol mais amplamente reconhecido nos fungos, onde é encontrado nos
esporos, corpos frutíferos e micélios e é considerado o mais abundante de todos os dissolúveis
dentro dos micélios e corpos frutíferos [98, 99]. Nos fungos, o manitol é um armazenamento
ou um carboidrato translocado, e é essencial na germinação de esporos sob condições de fome
[100]. Em conidiósporos de Aspergillus niger o D-manitol é o composto contendo carbono
predominante e perfaz 10~15% do peso seco [101].
O manitol é crucial para a segurança dos esporos contra o dano celular que ocorre sob
condições de alta temperatura, secagem ou aumento do estresse. No Aspergillus niger, o
manitol é incluído na resistência ao estresse conidial, especialmente nos estresses oxidativos e
de alta temperatura [101]. As principais funções do mannitol e outros polióis em fungos são:
osmoregulação, supressor de espécies reativas de oxigênio, armazenamento de carboidrato,
co-reguladores, regulador de pH, morfogênese e conidiação.
O ácido glucônico é um ácido orgânico derivado da glicose por uma simples reação de
oxidação. O Aspergillus niger produz todas as enzimas necessárias para a conversão de
glicose em ácido glucônico, incluindo glicose oxidase, catalase, lactonase e mutarotase.
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Existem dois parâmetros-chave que influenciam a produção de ácido glucônico. Estes são a
disponibilidade de oxigênio e o pH do meio de cultura [102].
Segundo Witteveen and Visser [91] a faixa de pH ideal para a produção de ácido
glucônico pelo Aspergillus niger fica entre 4,5 e 7,0 enquanto pH abaixo de 3,5 ativa o ciclo
do TCA (ciclo do ácido tricarboxílico) que facilita a formação de ácido cítrico. Os pHs dos
cultivos permaneceram acima de 4 o que favoreceu a produção do ácido glucônico mesmo
tendo sido identificado ácido cítrico no secretoma do Aspergillus niger IOC 4687 o que
também explica um pouco a redução do pH do meio comentado anteriormente na hipótese (i).
A literatura descreve que a conversão rápida de glicose em ácido glucônico fora da
célula fúngica leva a uma vantagem evolutiva. O Aspergillus niger reduz rapidamente o pH
do ambiente, inibindo assim os microrganismos competitivos. Além disso, o ácido glucônico é
uma fonte pobre de carbono para microrganismos concorrentes, mas boa para o Aspergillus
niger [103]. O íon gluconato forma quelatos com Ca2+, Fe2+, Al3+ e outros metais [104].
O ácido glucônico é conhecido por ser um quelante alternativo mais ecológico e pode
ser aplicado para recuperar metais dos resíduos para garantir a sustentabilidade dos metais e
seus usos. Soluções aquosas de agentes quelantes naturais de ácido D-glucônico e ácido Dglucárico foram utilizados para remover metais tóxicos Cd (II), Cr (III), Cu (II), Ni (II), Pb
(II), Zn (II)) de um solo poluído por aplicação a longo prazo de biossólidos. Foi constatado
que entre pH 12,0 e 13,0, Pb (II) e Cu (II) foram seletivamente extraídos [105].
Conídios esporos de uma cepa de Aspergillus niger modificada se mostraram
extremamente sensíveis a uma variedade de condições de estresse, incluindo altas
temperaturas, estresse oxidativo e, em menor grau, congelamento e liofilização, e ao fornecer
manitol no meio de cultura durante a esporulação reparando essa deficiência de manitol o
Aspergillus niger conseguiu resistir ao estresse e esporular melhor, isto sugere que o manitol é
essencial para a resistência a uma variedade de condições de estresse [106].
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Nota-se que os comentários a respeito do secretoma do Aspergillus niger IO 4687 são
referentes a fenômenos relacionados ao metabolismo intracelular. Podemos perceber na
Figura 14 e Tabela 1 que os metabolomas expostos a estresse com cobre existem grande
produção intracelular de manitol e ácido glucônico, indicando que essa superprodução pode
estar causando a secreção desses metabólitos relacionando-os ao mecanismo de defesa e
resistência aos íons Cu2+.

Tabela 1. Top 3 metabólitos em maiores concentrações e o ácido glucônico no metaboloma do
Aspergillus niger IOC 4687 em 168 horas, concentração em área (íons counting).

Amostras

Controle
50 mg L-1

1º

2º

3º

Ácido glicolítico

Epinefrina

Sorbitol

4,77x105

4,53x105

4,41x105

meso-Eritritol

Manitol

Ácido glicolítico

1,28x106

9,91x105

4,04x105

Manitol
100 mg L-1

4,14x107

Ácido Glucônico

-

-

Ácido Oleico Ácido Palmítico
1,63x107

1,06x107

1.29x103

Takshay and Williamson [107] propõem que o manitol desempenha um papel na
proteção de células e estruturas celulares contra danos causados por espécies reativas de
oxigênio ao formar uma película protetora envolta das estruturas fúngicas. O que pode estar
ocorrendo com o Aspergillus niger IOC 4687 é uma situação similar onde o manitol está
revestindo a parede e parte da membrana celular (Figura 15) protegendo o fungo do efeito
oxidante dos íons Cu2+.
Os secretomas analisados em 96 e 168 horas não detectaram mais a presença do ácido
glucônico, já o manitol foi identificado, porém em baixas concentrações, no entanto, não foi
detectado em todas as amostras. A menor concentração desses metabólitos sugere que eles
foram consumidos para resistir ao estresse e/ou para quelar o cobre transformando-o em uma
estrutura molecular menos danosa ao fungo Aspergillus niger IOC 4687.
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Figura 15. Mecanismo proposto de interação do manitol e ácido glucônico com o cobre ao longo do tempo no
secretoma, metaboloma e estrutura celular do Aspergillus niger IOC 4687.

Fonte: Autoria própria, desenvolvido no software livre Inkscape.

Nas análises metabolômicas, foram identificados ácidos graxos (ácido Oleico,
Palmítico e Esteárico), estes ácidos podem estar relacionados com o estresse causado pelos
íons cobre. Shi et al. [108] identificou como marcador quantitativo de estresse celular onde
altos níveis de espécies reativas de oxigênio têm sido frequentemente relatados e associados
com a superprodução lipídica e acumulação.
A membrana celular é a principal barreira entre a célula e o ambiente onde muitos
organismos respondem ao estresse alterando a composição da sua membrana e incorporando
ácidos graxos como o ácido oleico para reduzir a fluidez através da membrana. A análise
metabólica do Aspergillus oryzae submetido a estresse com etanol mostrou um aumento na
insaturação de ácidos graxos e que uma porção significativa de ácido esteárico foi convertido
em ácido linoleico [109].
Retornando ao diagrama de Venn do secretoma (Figura 13), os metabólitos expressos
nas condições de 50 mg L-1 (Apêndice II) não fazem parte de nenhum indicativo de estresse.
Nos expressos nas amostras de 100 mg L-1 foram encontrados alguns metabólitos que
sugerem situação de estresse como ácido araquidônico, ácido palmitoleico, adenosina,
guanosina e inosina.
Sergey et al. [110] percebeu que a guanosina e inosina foram responsáveis por
aumentarem a sobrevivência de camundongos expostos a uma dose letal de radiação gama já
que elas são antioxidantes naturais e impedem os danos oxidativos ao DNA e a morte celular.
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Esses metabólitos identificados no secretoma do Aspergillus niger IOC 4687 sugerem um
possível dano ao DNA causado pelo cobre.
A secreção da adenosine é estimulada em condições de estresse oxidativo pela
ativação de receptores na membrana celular aumentando a citoproteção membranar [111].
Hashem et al. [112] observou que o ácido palmitoleico foi capaz de reduzir os efeitos nocivos
do estresse oxidativo induzido pelo palmitato nos cardiomiócitos de ratos podendo ser o
responsável por aumentar a quantidade de enzimas antioxidantes como catalase e glutationa
peroxidase.
Wang et al. [113] constatou que o ácido araquidônico foi capaz de impulsionar o
sistema antioxidante interno do hipocampo de ratos submetidos a estresse in vitro com
glutamato NaN3 ou H2O2 ao elevar a atividade das enzimas superoxide dismutase, catalase e
glutationa peroxidase. Todos esses metabolitos expressos diferencialmente nas condições de
100 mg L-1 indicam que o Aspergillus niger IOC está em condição de estresse.

Capítulo 5. Resultados e discussões

5.3

47

Determinação dos indicadores de estresse oxidativo no metaboloma do

Aspergillus niger IOC 4687.

A identificação de biomarcadores continua sendo uma importante área de pesquisa em
metaboloma. No entanto, um dos desafios em muitos esforços de descoberta de
biomarcadores baseados em metabolômica é a validação de potenciais marcadores
metabólicos. Para abordar essa questão da validação e reprodutibilidade de biomarcadores, há
um interesse crescente entre os pesquisadores em combinar vários conjuntos de dados
metabolômicos coletados sob condições semelhantes, a ideia é que essa abordagem reduziria
o viés estatístico (viés do estimador ou tendência de análise) do estudo para permitir uma
identificação mais robusta do biomarcador. Esta prática é frequentemente referida como
"meta-análise" de biomarcadores [114].
A meta-análise é uma técnica estatística usada para integrar vários conjuntos de dados
independentes que foram coletados para estudar condições experimentais iguais ou
semelhantes, a fim de obter estimadores mais precisos. Ao combinar vários conjuntos de
dados essa abordagem pode aumentar o poder estatístico (mais amostras) e reduzir o possível
viés [115].
A Figura 16 mostra um diagrama de Venn criado a partir da combinação dos dados
metabolômicos com a meta-análise. A partir do diagrama de Venn é possível perceber que
não foram utilizados os dados metabolômicos de 72 e 168 horas de cultivo, pois durante o
processo de cálculo e combinação de dados eles não representaram significância estatística (P
> 0,05) e foram retirados automaticamente pelo software MetaboAnalyst 4.0 (Biomarker
Meta-analysis). Foram identificados dois metabólitos que indicavam algum tipo de estresse e
os metabólitos restantes foram automaticamente retirados da análise pelo software (Apêndice
III).
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Figura 16. Diagrama de Venn dos indicadores de estresse oxidativo, adaptado de Metaboanalyst 4.0

A comparação do metaboloma de um organismo objeto de estudo que foi submetido a
estresse alterando as condições ambientais, genéticas e químicas com um grupo que não
sofreu alteração (grupo controle) pode fornecer informações que auxiliarão na compreensão
das mudanças metabólicas responsáveis por causar alterações nos fenótipos desses
organismos possibilitando identificar biomarcadores responsáveis por essas modificações
[116, 117].
O sorbitol encontrado é proveniente de uma rota alternativa da glicose conhecida
como via do poliol em que a enzima, aldose redutase (AR), reduz a glicose em sorbitol e
posteriormente a enzima sorbitol desidrogenase (SDH) converte o sorbitol em frutose [118].
Calmes et al. [119] propõe um ciclo metabólico de produção de manitol em fungos em que a
frutose é convertida em manitol a partir da enzima manitol desidrogenase (MDH). A
identificação do sorbitol nos cultivos do fungo Aspergillus niger IOC 4687, indica um atalho
no metabolismo celular para a produção de manitol, sugerindo o sorbitol como indicador de
estresse a íons metálicos (Figura 16).
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Figura 17. Ciclo do manitol em fungos. MDH, Manitol desidrogenase; MPP, Manitol-1-P fosfatase; MDP,
Manitol-1-P desidrogenase; HX, Hexokinase; PGI, Fosfoglucose isomerase; GK, Glicokinase; AR, Aldose
redutase; SDH, Sorbitol desidrogenase.

Fonte: Adaptado de Calmes et al. [119].

A via do poliol tem um efeito colateral, pois ela aumenta o estresse oxidativo em que a
enzima aldose redutase compete com a glutationa redutase pelo cofator NADPH conduzindo
para uma redução da glutationa (GSH), um antioxidante que reduz os danos celulares
causados por espécies reativas de oxigênio, radicais livres, peróxidos, peróxidos lipídicos e
metais tóxicos [118]. Como já comentado anteriormente o tratamento com cobre reduziu a
expressão da glutationa (GSH) no Aspergillus niger IOC 4687 e a via do poliol pode estar
relacionada com essa redução.
A desoxirribose é um dos blocos de construção do DNA e é liberada quando as células
morrem ou o DNA é degradado [120]. A presença de lesões oxidativas no DNA é
caracterizada a partir do aumento dos níveis de ribonolactona, um tipo de sítio abásico
oxidado, uma vez que os níveis de ribonolactona estão relacionados com reduções na
capacidade de reparo do DNA [121].
Price et al. [122] propôs uma via metabólica de oxidação da desoxirribose na
Pseudomonas simiae WCS417 em que aparece o intermediário desoxi-ribonolactona antes da
oxidação total da desoxirribose seguir para o ciclo da glicólisis. A ribonolactona caracterizada
como indicador de estresse oxidativo está mostrando que o cobre possivelmente está causando
danos ao DNA do Aspergillus niger IOC 4687.
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Apesar de não ter sido identificado metabólitos que indicassem processos de
melanização no Aspergillus niger IOC 4687, durante os cultivos do fungo foi possível
observar a mudança na colocação da biomassa indo de amarelo claro para marrom escuro
(Figura 18) sugerindo a presença de melanina.
Além das funções homeostáticas para a célula, alguns metais podem ter efeitos na
atividade celular onde a produção de melanina pode ser ativada pela presença de alguns
metais como Fe, Zn e Cu, e esses pigmentos de melanina podem permitir rastrear a
contaminação por metais tóxicos em ambientes através de alterações nos tecidos dos seres
vivos. Alguns biólogos têm investigado a contaminação por metais ao observarem que as
penas de algumas aves nessas regiões contaminadas são mais escuras e contêm pigmentos de
melanina. Essas características podem fornecer informações críticas sobre a condição química
desses habitats [122].
Figura 18. Biomassa do Aspergillus niger IOC 4687; (A) Amostra de controle (120 horas); (B) Amostra com 50
mg L-1 de cobre (120 horas); (C) Amostra com 100 mg L-1 de cobre (168 horas).

Fonte: Autoria própria, foto de celular, escala em tamanho real.

Como em outros organismos, as melaninas nos fungos conferem vantagens de
sobrevivência em ambientes desfavoráveis [123]. O cobre é importante para a produção de
melanina pela via da L-dopa, esta alteração foi observada no fungo Gaeumannomyces
graminis através da adição de cobre ao meio de cultura, resultando em culturas mais escuras,
consequentemente foi observado uma camada de melanina na parede celular [124].
As melaninas protegem microrganismos como bactérias e fungos contra estresses que
envolvem danos celulares, como a radiação UV do sol e espécies reativas de oxigênio, ela
também protege contra danos causados por altas temperaturas e estresses químicos (metais
tóxicos e agentes oxidantes) [125].
Jiang et al. [126] descreveu a melanina como uma enzima capaz de fortalecer a parede
celular do fungo Rhizoctonia solani AG-1 IA aumentando a pressão de turgescência e que ela
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foi sintetizada a partir do catecol. O fortalecimento da parede celular no A. niger IOC 4687 foi
constatado durante o desenvolvimento do método de extração do metaboloma sendo
necessário colocar a biomassa no banho ultrassônico para uma melhor extração devido à
resistência em comparação aos micélios sem tratamento metálico. O catecol também faz parte
dos 28 metabólitos (Figura 13) que foram expressos apenas na presença do cobre indicando
que esses metabólitos podem estar relacionados aos mecanismos de resistência e adaptação do
fungo.
Retornando a Figura 14 é possível notar que no metaboloma submetido a uma
concentração de 100 mg L-1 de cobre, o ácido glucônico está em menor quantidade quando
comparado as outras condições, podendo estar indicando que essa diminuição está relacionada
com a maior capacidade de biossorção observada na Figura 11 onde o influxo de íons cobre
através da membrana é quelado rapidamente pelo ácido glucônico e consequentemente o
fungo absorve mais metal mesmo com uma quantidade inferior de biomassa. Nota-se também
que há um acúmulo de glicose onde o Aspergillus niger IOC 4687 pode fazer uso da mesma a
seu critério tanto para produção de manitol quanto de ácido glucônico.
A quantidade superior de massa de cobre que fica retida no fungo no final dos cultivos
(Figura 11) nas amostras de 100 mg L-1 pode estar relacionada ao processo de melanização da
parede celular onde a maior produção de melaninas (biomassa mais escura) adsorve maiores
quantidade de íons metálicos em comparação a biomassa mais clara (50 mg L-1).
É possível notar na Tabela 2 que no final dos crescimentos celulares tanto o sorbitol
quanto a ribonolactona estão em menores concentrações no metaboloma do fungo Aspergillus
niger IOC 4687 e isso pode indicar: Primeiro, a baixa concentração desses metabólitos indica
o término do crescimento do fungo. Segundo, a baixa concentração durante o crescimento (96
horas) pode estar indicando que ele está em estado de estresse oxidativo.
Tabela 2. Variação da concentração de Sorbitol e Ribonolactona no metaboloma do Aspergillus niger
IOC 4687 ao longo do tempo, concentração em área (íons counting).

Sorbitol

Sorbitol

Ribonolactona

Ribonolactona

(96h)

(168 h)

(96 h)

(168 h)

Controle

2,63x107

4,41x105

4,85x107

2,50x104

50 mg L-1

3,73x106

1,02x105

1,93x106

2,06x105

100 mg L-1

2,89x106

2,83x105

2,37x105

2,91x104

Amostras
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Conclusões
O fungo filamentoso Aspergillus niger IOC 4687 isolado de um rejeito de mineração

foi capaz de se desenvolver e crescer em diferentes condições de estresse metálico mostrandose viável para biorremediação, devido sua tolerância e resistência ao cobre.
O Aspergillus niger IOC 4687 apresentou maior capacidade de biossorção metálica em
72 horas, obtendo-se uma remoção de 43,60 ± 2,81 mg g-1 e 4,44 ± 0,48 mg g-1 nas amostras
de 100 e 50 mg L-1 respectivamente, conseguindo remover no terceiro dia (72 h)
aproximadamente 50% da massa total de cobre do sistema. Esses resultados também
mostraram que é mais interessante utilizar essa cepa para tratar rejeitos metálicos que
contenham uma concentração próxima de 100 mg L-1 de cobre, pois é onde tem-se um melhor
aproveitamento da sua capacidade de biossorção.
O secretoma fúngico mostrou ser um recurso importante para compreensão e análise
do metabolismo microbiano, sendo capaz de identificar os principais metabólitos (manitol e
ácido glucônico) responsáveis em conferir resistência e tolerância ao A. niger IOC 4687
elucidando sua capacidade de crescer e se desenvolver em ambiente de estresse.
No secretoma também foi possível encontrar metabólitos considerados indicadores de
estresse oxidativo diferentes dos encontrados pela meta-análise, como: ácido araquidônico,
ácido palmitoleico, adenosina, guanosina e inosina. Apontando que o secretoma pode ser
usado como ferramenta auxiliar nas análises metabolômicas.
O sorbitol e a ribonolactona podem ser considerados indicadores de estresse
oxidativos se encontrados em baixa concentração no metaboloma dessa cepa de Aspergillus
durante seu crescimento. Devido à mudança de coloração da biomassa fúngica foi possível
identificar o biomarcador melanina.
Deste modo, a cepa Aspergillus niger IOC 4687 utilizada neste trabalho, mostrou ser
um microrganismo viável para aplicação em processos de biorremediação de rejeitos de
mineração e/ou efluentes industriais com concentrações de cobre abaixo de 100 mg L-1. Além
disso, um conhecimento mais profundo do seu metaboloma e secretoma poderá ajudar na
validação e identificação de indicadores e biomarcadores guiando futuras aplicações na área
de biorremediação.
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Sugestões futuras
Aprofundar o estudo metabolômico do Aspergillus niger IOC4687 desenvolvendo

estudos com efluente real buscando determinar a viabilidade do uso dessa cepa em processos
de biorremediação em escala laboratorial e posteriormente piloto.
Fazer a especiação do cobre no secretoma para determinar qual(is) formato(s)
molecular(es) se encontra esse cobre orgânico.
Testar outros métodos de extração de metabólitos e microrganismos diferentes
juntando uma maior base de dados metabolômicos que ajudarão na validação e identificação
de biomarcadores metálicos.
Desenvolver um processo de recuperação de cobre queimando a biomassa fúngica
após as 72 horas restando apenas cinzas e cobre (Figura 18), e examinar a viabilidade
econômica e financeira desse projeto.

Figura 19. Fluxograma proposto para recuperação do cobre.
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APÊNDICE I
Figura 19. Crescimento do Aspergillus niger IOC 4687 após as 168 horas de cultivo:
50 mg L-1 (

) e 100 mg L-1 (

).
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APÊNDICE II
Tabela 3. Metabólitos expressos diferencialmente do diagrama de Venn (Figura 13).

Amostras

Quantidade

Controle

13

50 mg L-1

19

100 mg L-1

13

Metabólitos
Coniferyl aldehyde
3-Methoxy-4-hydroxybenzoic
acid
5-Oxoproline
Taurine-13C2
Biotin
Myristic acid
Methoprene acid
2-Hydroxybutyric acid
Succinylacetone
Decanoic acid
Alanine
Norvaline
Leucine
Glycerol 2-phosphate
Creatinine
Oleamide
Mannose 6-phosphate
Erythrose 4-phosphate
Xanthosine
Ascorbic acid
Ornithine-d7
Maltitol
Cysteine
3-Aminoglutaric acid
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
2-Isopropylmalic acid
Tyrosine-13C6
3-Methylcrotonoylglycine
Coniferyl alcohol
Kynurenic acid
Lactic acid
2-Aminooctanoic acid
Arachidonic acid
N-Acetyl-Ornithine
Palmitoleic acid
Guanosine
Tryptophan-13C11
2-Ketoisocaproic acid
Orotic acid
Adenosine
Inosine
Sarcosine-d3
Isomaltose
5-Hydroxy-tryptophan
Glyceraldehyde
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APÊNDICE III
Tabela 4. Top metabólitos encontrados na meta-análise (P < 0,05).

ID
CombinedTstat CombinedPval
Ribonolactone
-48.875
1.0414e-07
Ribitol
-34.533
4.8661e-05
Citric acid-d4
-29.797
0.00030145
Adenine
26.464
0.0010715
Margaric acid
-24.907
0.0017397
Hydroxylamine
-24.544
0.0017397
Maltose
-23.711
0.0021904
Mesaconic acid
-22.994
0.0026667
Lactitol
-22.346
0.0031923
Spermine
21.855
0.0035976
Cytidine
-21.237
0.0043407
Glucono-1,5-lactone
-20.667
0.0051596
Malic acid
-19.598
0.007745
Linoleic acid
-17.528
0.018309
Tartaric acid
-17.29
0.019013
Isomaltose
-16.717
0.023036
2-Deoxy-glucose
-16.173
0.027627
Glycerol 3-phosphate
-15.423
0.034487
Galactitol
-15.487
0.034487
Sorbitol
15.280
0.034896
Inositol
-14.922
0.038928
Leucine
14.611
0.042603

