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BIOSSORÇÃO DE CHUMBO E MERCÚRIO PELAS LINHAGENS C. metallidurans 

(CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3)  EM MEIO AQUOSO 

 

Bianca Pirilo Conicelli 

 

RESUMO 

Nas ultimas décadas o processo de biossorção tem alcançado grande relevância no tratamento 

de efluentes contendo metais potencialmente tóxicos. O uso de bactérias nesse processo tem 

obtido destaque, uma vez que possuem inúmeras vantagens. O presente estudo pretendeu 

avaliar o mecanismo envolvido no processo de biossorção dos íons Pb(II) e Hg(II)  por meio 

das linhagens Cupriavidus metallidurans (CH34) e Cupriavidus metallidurans (CH34/pCM3). 

Dentre os modelos estudados a isoterma de Langmuir foi a que melhor se ajusta ao processo 

de adsorção, apresentando uma capacidade máxima de adsorção (qmax) de 0,98 mg.g-1 para o 

Hg(II) e 86,2 mg.g-1 para o Pb(II), para a linhagem selvagem. Já para a linhagem 

recombinante o qmax obtido foi 3,4 mg.g-1 para o mercúrio e 172,4mg g-1 para o chumbo. 

Baseado nos valores referentes à energia livre de Gibbs (ΔG) o processo de retenção ocorreu 

de forma química e espontânea. A influencia do pH foi avaliada por meio de estudo 

competitivo entre os íons metálicos, em níveis equimolares. O valor que melhor contemplou a 

adsorção para ambos os íons foi o pH 7,0, tendo o Pb(II) demonstrado maior capacidade de 

retenção. Em pH 2,0 houve maior retenção do Hg (II), já em pH 10,0 o Pb(II) obteve maior 

retenção. Indicando que o meio influencia diretamente na competição dos íons metálicos pelos 

sítios ativos. Constatou-se que a retenção do metal é robusta e estável ao longo de 6 meses. Os 

resultados indicam que a Cupriavidus metallidurans (CH34/pCM3) pode ser uma boa opção 

para biossorção de íons metálicos por meio de biorreator.  

 

Palavras-Chave: Biorremediação; Biossorção; Bactéria; Metais; Contaminação; 

Cupriavidus metallidurans. 

 



 
 

BIOSORPTION OF LEAD AND MERCURY BY STRAINS C. metallidurans (CH34) 

AND C. metallidurans (CH34 / pCM3) IN AQUEOUS. 

 

Bianca Pirilo Conicelli 

 

ABSTRACT 

In the last decades the biosorption process, has achieved great relevance treatment of effluents 

containing toxic metals. The use of bacteria in the process has several advantages. This study 

aimed to evaluate the mechanism involved in the biosorption process of Pb (II) and Hg (II) 

ions by C. metallidurans (CH34) and C. metallidurans (CH34/pCM3) genetically modified 

strain. The Langmuir isotherm was the best adjusts to the adsorption process. The maximum 

adsorption capacity (qmax) of 0.98 mg.g-1 for Hg (II) and 86.2 mg.g -1 to Pb (II), for a wild 

strain (pH 7,0). However, for a recombinant strain, the qmax was 3.4 mg.g-1 for mercury and 

172.4 mg.g-1 for the lead (pH 7,0). Based on the Gibbs free energy (ΔG) values on the 

adsorption process, it occurred chemically and spontaneously. The Hg(II) presented high 

adsorption capacity at pH=2 in comparing with Pb(II). While Pb(II) presented high adsorption 

capacity at pH=10. The studies of binding process was robust and stable for 6 months. The 

results indicate that Cupriavidus metallidurans (CH34/pCM3) can be a good option for 

biosorption of metal in a bioreactor.  

Keywords:Bioremediation; Biosorption; Bacteria; Metals; Contamination; Cupriavidus 

metallidurans. 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO  1 

2 OBJETIVO  4 

3 FUNDAMENTOS TEORICOS  5 

3.1 Biorremediação  5 

3.2 Biossorção   6 

3.2.1  Mecanismos de Biossorção  6 

3.2.2 Bactérias no processo de biossorção  9 

3.3 Biotecnologia em processos biorremediadores  12 

3.4 Bactéria Cupriavidus metallidurans (CH34)  12 

3.5 Contaminação ambiental por metais  15 

4 METODOLOGIA  17 

4.1 Preparação do meio TSM  17 

4.2 Preparação de solução-mãe de Pb (II) e Hg(II)  17 

4.3 Condições de cultivo bacteriano  17 

4.4 Exposição bacteriana a variadas concentrações de metal  17 

4.5 Biossorção competitiva frente à variação do pH  18 

4.6 Estabilidade de adsorção de metais  18 

4.7 Avaliação de dados  18 

4.7.1 Isoterma de Freundlich  19 

4.7.2 Isoterma de Langmuir  19 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  21 

5.1 Recuperação dos íons Hg(II) e Pb(II) pelas linhagens C. metallidurans 

(CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3) 

 21 

5.2 Isotermas de Langmuir e Freundlich para o íon mercúrio pelas 

linhagens C. metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3) 

 

 

 23 



 
 

5.3 Comparação da capacidade máxima de retenção de Hg(II) entre 

diferentes biomassas encontradas na literatura 

 28 

5.3.1 Bactérias  29 

5.3.2 Fungos  29 

5.3.3 Leveduras  30 

5.3.4 Algas  30 

5.4 Isotermas de Langmuir e Freundlich para o íon chumbo (Pb(II)) pelas 

linhagens C. metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3) 

 31 

5.5 Comparação da capacidade máxima de retenção de Pb(II) entre 

diferentes biomassas encontradas na literatura 

 35 

5.5.1  Bactérias  36 

5.5.2 Fungos  36 

5.5.3  Leveduras  37 

5.5.4 Algas  37 

5.6 Determinação da energia livre de Gibbs do processo de adsorção de 

Hg(II) e Pb(II) pelas linhagens selvagem e recombinante 

 37 

5.7 Estabilidades de adsorção de metais  38 

5.8 Biossorção competitiva em sistema binário frente a variações de pH  39 

6 CONCLUSÃO  44 

 



 
 

INDICE DE TABELAS 

Tabela 1 Mecanismos e características dos processos de biossorção.  8 

Tabela 2 Estudos de biossorção utilizando bactérias como biomassa 

 

 10 

Tabela 3 Recuperação do mercúrio frente a diferentes concentrações do metal, 

pelas linhagens C. metallidurans (CH34) e C. metallidurans 

(CH34/pCM3). 

 

 21 

Tabela 4 Recuperação do chumbo frente a diferentes concentrações do metal, pelas 

linhagens C. metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3) 

 

 22 

Tabela 5 Constantes de adsorção de Hg(II) em estirpes selvagens (C. metallidurans 

(CH34)) e recombinantes (C. metallidurans (CH34 / pCM3)) 

 

 28 

Tabela 6 Constantes de adsorção de Pb(II) pelas linhagens selvagens (C. 

metallidurans (CH34)) e recombinantes (C. metallidurans (CH34 / 

pCM3)) 

 

 35 

Tabela 7 Determinação da energia livre Gibbs do processo de adsorção de Hg(II) e 

Pb(II) pelas estirpes recombinantes (C. metallidurans (CH34 / pCM3)) 

 

 37 

Tabela 8 Biossorção competitiva entre 1,6mg.l de Hg(II) e 1,6mg.l de Pb(II) com 

variação de pH, pela linhagem recombinante 

 

 40 

Tabela 9 Biossorção competitiva entre 1,6mg.l de Hg(II) e 80mg.l de Pb(II) com 

variação de pH, pela linhagem recombinante 

 

 41 

 

 

  



 
 

Tabela 10 Biossorção competitiva entre 1,6mg.l de Hg(II) e 160mg.l de Pb(II) com 

variação de pH, pela linhagem recombinante. 

 

 42 

Tabela 11 Biossorção competitiva entre 0,4mg.l de Hg(II) e 160mg.l de Pb(II) com 

variação de pH, pela linhagem recombinante 

 42 

 

 

  



 
 

 

 INDICE DE FIGURAS  

Figura 1 Esquema geral das etapas para a definição e implementação de 

um processo de biorremediação  

 

 6 

Figura 2  Processo de equilíbrio de biossorção 

 

 7 

Figura 3 Cupriavidus metallidurans (CH34). 

 

 14 

Figura 4 Cupriavidus metallidurans (CH34/pcm3) 

 

 14 

Figura 5 Isoterma de Langmuir para o íon mercúrio pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm;28°C  

 

 24 

Figura 6 

 

Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon 

mercúrio pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C 

 

 24 

Figura 7 Isoterma de Freundlich para o íon mercúrio pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm;28°C 

 

 25 

Figura 8 Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon 

mercúrio pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C 

 

 25 

Figura 9 Isoterma de Langmuir para o íon mercúrio pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C 

 

 26 

Figura 10 Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon 

mercúrio pela linhagem recombinante. pH7; 180rpm;28°C  

 

 26 



 
 

Figura 11 Isoterma de Freundlich para o íon mercúrio pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C 

 

 27 

Figura 12 Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon 

mercúrio pela linhagem recombinante. pH7; 180rpm;28°C 

 

 27 

Figura 13 Isoterma de Langmuir para o íon Pb(II) pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm;28°C 

 

 31 

Figura 14 Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon 

Pb(II) pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C 

 

 31 

Figura 15 Isoterma de Freundlich para o íon Pb(II) pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm;28°C 

 

 32 

Figura 16 Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon 

Pb(II) pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C 

 

 32 

Figura 17 Isoterma de Langmuir para o íon Pb(II) pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C 

  

 33 

Figura 18 Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon 

Pb(II) pela linhagem recombinante. pH7; 180rpm;28°C 

 

 33 

Figura 19 Isoterma de freudlic para o íon Pb(II) pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C 

 

 34 

Figura 20 Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon 

Pb(II) pela linhagem recombinante. pH7; 180rpm;28°C 

 

 

 34 



 
 

Figura 21 Estabilidade de adsorção da linhagem recombinante com Pb(II) 

após seis meses 

 

 38 

Figura 22 Estabilidade de adsorção da linhagem recombinante com Hg(II) 

após seis meses. 

 39 

 

            

            

  

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 INTRODUÇÃO   

A água desempenha um papel fundamental na manutenção da vida na Terra. 

Atualmente, a contaminação dos sistemas aquáticos é um dos maiores desafios para as 

agências governamentais de meio ambiente (Pokethitiyook e Poolpak, 2016; Csuros e Csuros, 

2016). Essa contaminação pode ocorrer através de processos naturais como, intemperismo, 

erosão, erupções vulcânicas, ou mesmo por atividades antrópicas oriundas da ocupação 

desordenada do solo, falta de saneamento básico, presença de lixões, uso de agrotóxicos e 

fertilizantes na agricultura, atividade de mineração e processos industriais os quais são 

comumente utilizados e possuem uma alta geração de resíduos (Liao et al., 2016, Yousefi et 

al., 2016, Csuros, M. e Csuros, C., 2016). 

No Brasil, a legislação relativa ao descarte de rejeitos é gerenciada pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o qual define quais os padrões de qualidade devem 

ser respeitados nos sistemas de tratamento de efluentes. De acordo com os art.3° da resolução 

CONAMA de 2011:  

Art. 3º - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 

diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.  

Entretanto essa norma nem sempre é cumprida, causando grandes impactos ambientais 

e na saúde da população. 

Sabe-se que, diariamente, toneladas de metais potencialmente tóxicos são liberadas no 

meio ambiente por meio de diversas fontes. O impacto ao meio ambiente e a saúde humana 

está diretamente relacionado aos níveis presentes o que torna seu controle e remoção, 

principalmente em áreas altamente expostas, de extrema importância não só no que diz 

respeito à preservação do ambiente como também para a saúde humana.  

Nos tratamentos convencionais para a remoção dos íons metálicos, são utilizados 

produtos químicos para a precipitação, coagulação, redução, adsorção e troca iônica. No 

entanto, o uso de tais processos são, muitas vezes, inadequados devido a aspectos referentes à 
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complexidade técnica, problemas ambientais e econômicos (Acosta et al., 2005; Martins, 

2004).  

Com o intuito de garantir o tratamento de ambientes contaminados por metais, de uma 

forma limpa e menos impactante, a biossorção surgiu como um processo viável, e atualmente 

é um dos mais estudados. Trata-se da utilização de biomassa (viva ou morta) na adsorção de 

compostos de forma passiva, isto é, por meio de interações físico-químicas entre os grupos 

funcionais na superfície do biossorvente (Volesky, 2001). Há uma grande variedade de 

materiais utilizados nesse processo, tais como, as fibras de coco, casca de banana, materiais de 

origem animal, entre outros. Entretanto, leveduras, fungos, algas e bactérias são os mais 

utilizados para a biossorção de metais (Bulgariu et al., 2015; Praveen et al., 2015; Gupta et al., 

2016; Hansda e Kumar 2016; Yan e Viraraghavan, 2003; Raffar et al., 2015; Lee et al., 2015; 

Abourached et al., 2014; Garcia et al., 2016). As paredes celulares dos micro-organismos 

geralmente são constituídas de polissacarídeos e proteínas, grupos funcionais que auxiliam na 

adsorção dos íons metálicos. 

As leveduras podem ser usadas sem tratamento prévio na remoção de metais do meio 

(Vieira e Volesky, 2000). Azevedo e colaboradores (2014) estudaram a levedura 

Saccharomyces carlsbergensis utilizando o íon cobre (Cu
2+

), apresentando 0,6 mg.g-1 de 

adsorção. Já no estudo de Amirnia e colaboradores (2015) utilizaram-se da S. cerevisiae em 

sistema de biorreator contínuo para o íon metálico Pb(II), obtiveram 29,9 mg.g-1 de adsorção. 

Os estudos com fungos no processo de biossorção foram realizados por Souza e 

colaboradores (2008) utilizando a Saprolegnia subterranea (SPC 1244) para adsorção de 

Cu(II), a capacidade máxima de adsorção foi qmax = 7,48 mg.g-1, já para a Pythium 

torulosum (SPC 1425) a adsorção de manganês (Mn
2+

) foi qmax = 4,13 mg.g-1, enquanto que 

para a S. subterranea (SPC 1431) a adsorção de cádmio (Cd
2+

) foi qmax = 6,75 mg.g-1.  No 

estudo realizado por Buratto e colaboradores (2012) utilizaram Pleurotus ostretaus como 

biossorvente, sendo capaz de remover íons metálicos de Cu(II) de soluções aquosas, 

resultando em uma adsorção máxima de 380,30 mg.g-1 do íon metálico. 

As algas são autotróficas, grande parte são unicelulares e não possuem verdadeiras 

raízes, caules ou folhas (Raven e Johnson, 1986). As algas possuem estruturas que podem ser 
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divididas em pequenas partículas de biossorvente, esse fator aumenta a área de contato para a 

adsorção do íon (Vieira e Volesky, 2000; Kiran et al., 2006). Estudo de Oliveira (2016) com 

Ascophyllum nodosum utilizou o íon Cu(II) e obteve 2.25 mg.g-1 de capacidade de retenção. 

No estudo de Bertagnolli e colaboradores (2014), foi utilizada a alga marinha brasileira 

Sargassum filipendula para remover cromo (Cr (VI)) e Cr (III) de soluções aquosas. A 

aplicação do modelo de Langmuir aos dados de equilíbrio mostrou uma capacidade máxima 

de biossorção (qmax) para o Cr(VI) (0,819mmol g-1) em comparação com o Cr (III) (0,635 

mmol g-1).  

Nos últimos anos as bactérias vêm sendo amplamente estudadas no processo de 

biossorção, uma vez que possuem inúmeras vantagens, tais como: (Beveridge, 1989; Michalak 

et al., 2013) 

 Baixo custo;  

 Abundância em número;  

 Possuem uma grande área de contato; 

  Podem biorremediar grandes concentrações de contaminantes;  

 Podem ter resistência a concentrações elevadas de íons metálicos; 

 Tem a possibilidade da realização de alterações genéticas, a fim de aumentar a 

capacidade de biossorção do metal. 

Sua utilização, entretanto, depende do conhecimento dos mecanismos presentes no 

processo, assim como os fatores externos envolvidos. 
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2 OBJETIVO 

Estudar o mecanismo envolvido no processo de biossorção dos íons Pb(II) e Hg(II), em meio 

aquoso, através da Cupriavidus metallidurans, linhagens selvagem (CH34) e recombinante 

(CH34/pCM3). 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 Biorremediação  

 A biorremediação é um processo inovador, pelos quais poluentes são removidos ou 

reduzidos do meio ambiente através de organismos vivos. Para isso, ocorre o envolvimento de 

ações enzimáticas na degradação ou transformação de compostos. Em muitos casos são 

utilizados de biotecnologia para aumentar a eficiência no tratamento de ambientes 

contaminados (Tonini et al., 2010). É considerada apropriada para o tratamento de áreas 

contaminadas, uma vez que apresenta algumas vantagens:  

 (Borges e Barroso,1997; Andrade et. al., 2010;Tonini, et al., 2010)  

 São tecnologias consideradas seguras; 

 O processo é mais rápido do que a maioria dos tratamentos físico-químicos;  

 Utilizam sistemas biológicos; 

 Na maioria dos casos são de baixo custo;  

 Podem ser reutilizáveis;  

 Podem apresentar seletividade a metais específicos;  

 Podem promover elevados valores de acumulação ou adsorção dos contaminantes. 

Em se tratando de microrganismos biorremediadores, o processo ocorre de diversas 

formas, por exemplo, por adsorção na superfície celular ou por formação de complexos 

intracelulares. A exposição de microrganismo a altas concentrações de metais pode causar a 

morte celular. Entretanto, determinadas microbiotas tendem ao aumento na capacidade de 

resistência a esses íons. A interação entre microrganismos e metais, ao longo da evolução, 

permitiu a resistência dos sistemas biológicos à toxicidade desses íons (Silver e Phung, 2005). 

Existem fatores físico-químicos que podem influenciar na eficácia da biorremediação, 

tais como: pH, temperatura, umidade, teor de O2 dissolvido e a composição química do 

poluente (Gaylarde et al., 2005; Yu, et al. 2013; Silva, 2013). A biorremediação é uma 

tecnologia complexa e sua implementação ocorre em etapas que compreendem um estudo do 

ambiente, do tipo de contaminante e dos riscos (Fig. 1) 
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FIGURA 1: Esquema geral das etapas para a definição e implementação de um processo de 

biorremediação. A figura 1 representa as etapas necessárias para a aplicação da biorremediação. O processo de 

biossorção se encontra inserido no processo. Primeiramente é necessária a avaliação do ambiente, logo após 

ocorre a caracterização da contaminação e dos microrganismos mais adequados para a situação, a partir disso 

pode-se realizar o estudo de biossorção, a fim de avaliar a interação entre o contaminante e o microrganismo em 

questão. 

3.2 Biossorção 

3.2.1 Mecanismos de biossorção 

O envolvimento da biomassa com os metais no processo de biossorção ocorre devido 

às propriedades físico-químicas do biossorvente, independente de atividade biológica 

(Volesky, 2003). A remoção de íons metálicos ocorre por meio do contato com a superfície 
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celular. A biossorção é diferente da bioacumulação, que ocorre quando há a captação de um 

íon ou espécie metálica por meio de material biológico com atividade metabólica. 

O processo de biossorção envolve uma fase sólida (adsorvente) e uma fase líquida 

(solvente) que contém as espécies dissolvidas que serão adsorvidas (adsorvato ou soluto, por 

exemplo os íons) através da grande afinidade do adsorvente pelas espécies do adsorvato. O 

adsorvato é atraído pelo sólido e capturado por diferentes mecanismos (Tab.1), o processo 

continua até atingir o equilíbrio entre os íons adsorvidos (capturados) e os íons dissolvidos 

(Fig. 2).  

 

 

  

 

 

FIGURA 2: Processo de equilíbrio de biossorção 

A captura dos íons das espécies metálicas pode acontecer por diferentes mecanismos 

que ocorrem de forma isolada ou combinados (Tab.1). 

  

Fase sólida 

(Adsorvente/biomassa) 
Fase liquida  

(Solvente/íons) 

Afinidade 

+ 

Mecanismos 

  

Equilíbrio 
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TABELA 1: Mecanismos e características dos processos de biossorção (Pino, 2005 modificado) 

Tipo de adsorção Mecanismo Características 

Química Complexação Formação de compostos 

devido à associação de duas ou 

mais espécies. 

Química Coordenação Átomo central de um 

complexo unido a outros 

átomos por ligações 

covalentes. 

Química Quelação Formam-se quelatos que são 

complexos nos quais há um 

composto orgânico unido ao 

metal. 

Química Troca iônica Intercambio de íons que se 

encontram formando espécies 

moleculares ou atômicas com a 

perda ou ganho de elétrons. 

Física Adsorção Moléculas aderem-se a uma 

superfície solida, devido a 

cargas eletrostáticas. 

Física Microprecipitação Ocorre quando há variação nas 

condições do sistema próximo 

da superfície da biomassa, 

como exemplo, a variação do 

pH que pode levar a uma 

precipitação. 
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O processo de biossorção depende principalmente do grau de afinidade entre o metal e 

o sítio ativo, resultando em diferentes tipos de ligações. (Hancock et al., 1999; Duncan 

&eBrady, 1994; Martins, 2004). Diversos fatores influenciam na capacidade da célula em 

sequestrar metais, tais como (Volesky, 1990): 

 Tipo de metal, 

 Sua forma iônica em solução, 

 Tipo do sítio ativo de ligação responsável pela captura do metal. 

 Temperatura 

 Eventual presença de nutrientes ou outros metais 

 pH 

O valor do pH da solução é um dos fatores que mais afeta a sorção de metais. A 

adsorção aumenta com o aumento do valor de pH, isso ocorre devido ao aumento da densidade 

de carga negativa na solução, gerando sítios ativos para interação com o metal.  A alteração no 

pH pode causar a precipitação dos metais ou ainda a complexação dos metais com ligantes 

solúveis liberados pelo biossorvente, diminuindo a capacidade de remoção destes metais 

(Kleinubing et al., 2010). Valores extremos de pH pode danificar a estrutura da biomassa e 

alterar o sitio ativo de ligação. Sendo assim, ocorrem limitações na faixa de pH viável para o 

estudo da biossorção. É sabido que para a maioria dos metais a adsorção aumenta com o pH 

mais básico. Por outro lado, com valores muito altos de pH pode causar a precipitação dos 

complexos metálicos, e por tanto devem ser evitados nos estudos de sorção (Kleinubing et al.. 

2010). Diversas biomassas são comumente utilizadas no processo de biossorção. Entretanto as 

bactérias são as que trazem mais vantagens nesse processo. 

3.2.2 Bactérias para o processo de biossorção 

As bactérias pertencem ao reino Monera, são seres unicelulares, procariontes e  podem 

ser encontradas na forma isolada ou em colônias. Os grupos funcionais presentes nas paredes 

celulares bacterianas são diretamente responsáveis pela reatividade destas células. Todas as 

superfícies das bactérias possuem interação com os metais dissolvidos no meio. Isso ocorre 
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mesmo contendo diferentes formas na superfície celular, proveniente das diferentes espécies 

de bactérias existentes (Kulczycki et al., 2002).  

Fein e colaboradores, (1997), descrevem que as paredes das células bacterianas 

possuem carga negativa quando em pH ácido. Possibilitando que os grupos funcionais da 

parede celular tenham um certo grau de afinidade com os íons metálicos em solução.  Nos 

estudos de Quintelas e Tavares, (2002), foi possível verificar que alguns metais apresentam 

maior afinidade de adsorção do que outros. Nesse estudo o Cd(II) apresentou uma capacidade 

de adsorção muito inferior ao Cr(II). Entretanto os que obtiveram maior capacidade de 

retenção foram os íons chumbo (Pb
2+

)e o ferro (Fe
2+

), esse resultado pode ser justificado pela 

maior afinidade destes metais com os sítios de ligação à bactéria. Esta maior afinidade pode 

ter se dado devido a atração exercida pela carga negativa das células sobre os cátions ferro e 

chumbo. Outro fator que deve ser levado em consideração é o elevado peso atômico do 

chumbo e o pequeno raio iônico do ferro, contribuindo para uma melhor retenção. Na tabela 2 

encontram-se alguns estudos de biossorção com diferentes íons metálicos em bactérias. 

TABELA 2: Estudos de biossorção utilizando bactérias. 

Bactéria Metal Adsorção Referência 

Bacillus sp Cu (II) 16,3 (mg / g) Tunali et al., 2006 

Arthrobacter 

viscosus 

Cr (VI) 20,3 mg / g Hlihor et al., 2016 

Exiguobacterium 

sp. 

Cd(II) 15,6 mg/g Park e Chon, 2016 

Bacillus altitudinis Hg(II) 19,5mg/g Ozdemir et al., 

2017 

K. pneumoniae Hg(II) 150mg.L Al-Garni et al., 

2010 

P. aeruginosa Hg(II) 100mg.L Al-Garni et al., 

2010 

Enterobacter 

cloacae 

Hg(II) 150mg.L Suriya et al, 2013 
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Rhodococcus 

opacus 

Hg(II) 37,9 mg.g-1 Abbud, 2010 

Bacillus altitudinis Hg(II) 19,5mg/g Ozdemir et al., 

2017 

Bacillus sp. Hg(II) 0.2 g (peso seco) de 

biomassa 

removeram de 0.02 

mg (para 0.25 mg/l 

de Hg(II) (II)) até 

0.68 mg (para 10.0 

mg/l Hg(II) (II)) 

Carlos Green-Ruiz 

.,2006 

Bacillus pumilus Pb(II) 28.06 mg g-1 Colak et al 2011 

Bacillus cereus Pb(II) 22.1 mg g-1 Colak et al 2011 

Bacillus thioparans 

U3 

Pb(II) 90.1 mg g-1 Tirado et al., 2012 

Rhodococcus 

opacus 

Pb(II) 94,34 mg g-1 Bueno, 2009 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Pb(II) 79.5 mg g-1 Chang et al., 1997 

Bacillus SP (cepa 

C16) 

Pb(II) 0,53 mg.g Garcia et al., 2016 

Bacillus sp Pb(II) 9,30 mg.g-1 Jin et al., 2015 

Bacillus altitudinis Pb(II) 35,2 mg / g Ozdemir et al., 

2017 
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3.3 Biotecnologia em processos biorremediadores 

A biotecnologia pode contribuir muito para uma nova forma de desenvolvimento, 

sustentável. Existe uma variedade imensa de materiais biológicos com capacidade de reter 

metais do meio ambiente. A utilização de técnicas de engenharia genética pode ser 

amplamente empregada para aumentar a eficiência de certos materiais biológicos para a 

biorremediação, principalmente os microrganismos (Urgun-Demirtas et al., 2006). 

Muitas linhagens bacterianas possuem determinantes genéticos presentes nos 

plasmídeos para a resistência a toxicidade dos íons metálicos (Nies, 1992).  Os plasmídeos não 

são essenciais para o crescimento celular, entretanto influenciam nas características dessas 

células, como por exemplo, os de resistência a metais e a antibióticos, amplamente estudados.  

Hu e colaboradores, (1996), utilizaram a Pseudomonas aeruginosa (CSU), uma 

linhagem recombinante de uma bactéria, capaz de remover concentrações maiores de urânio 

quando comparada com algumas algas e fungos. Zhao e colaboradores, (2005), estudaram a 

sorção de mercúrio pela bactéria E. coli geneticamente modificada (JM109)Sua linhagem 

selvagem foi capaz de remover 1mg/L de mercúrio (Hg
2+

) e a recombinante removeu 7,4mg/L 

de Hg(II).   

3.4 Bactéria Cupriavidus metallidurans (CH34) 

Cupriavidus metallidurans (CH34) foi isolada da água residual de uma fábrica de zinco na 

Bélgica. Posteriormente também foi encontrada em uma mina de ouro na Austrália. É Gram-

negativa, não patogênica, capaz de crescer em altas concentrações de cerca de treze íons 

metálicos (Borba, 2010; Reith, et al., 2010). É de grande interesse e bastante estudada 

atualmente, pois é considerado um exemplo de organismo para a adsorção de metais, além de 

ser excelente para fins biotecnológicos.  

Sua temperatura ótima de crescimento é de entorno de 30
o
C, capaz de crescer 

autotroficamente em meio mineral, heterotroficamente na presença de compostos orgânicos e 

anaerobicamente com nitrato. É quimiolitotrófica, podendo crescer utilizando H2 como fonte 

de energia e CO2 como fonte de carbono. (Goris, et al., 1998 Bíondo, 2012; Borba, 2010). 
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Recentemente foi descoberto que a C. metallidurans (CH34), quando em contato com 

o elemento ouro (Au), realiza produção de biofilmes, a fim de que o Au fique adsorvido na 

camada de polissacarídeo e não entre na célula. Outro mecanismo realizado por essa bactéria 

trata-se da acumulação de partículas de ouro no interior da célula de forma que ele não 

interfira com o seu metabolismo (Reith et al., 2009; Wiesemann et al., 2013;  Fairbrother et 

al., 2013). Já no estudo de Borba (2010), foi demonstrado que a bactéria Cupriavidus 

metallidurans (CH34) tem alta capacidade de biorremoção de rejeitos radioativos, tendo 

removido em média de 95% de Amerício (Am-241) em solução nas concentrações de 75, 150 

e 300 Bq/mL a partir de apenas 1 hora de contato e, em 6 horas de contato, a remoção média 

foi de 99,6%. 

A resistência de C. metallidurans (CH34) a íons metálicos ocorre pela presença de 

cerca de 150 genes de resistência junto a presença de dois megaplasmídeos (pMOL30 (234 

Kb) e pMOL28 (171Kb)), muito importantes no processo de efluxo de cátions (Mergeay et al., 

2003). Esse mecanismo de resistência é muito eficiente na detoxificação do citoplasma, 

entretanto não é considerado bom para a finalidade de biorremediação. Todavia, é possível 

tirar proveito da alta resistência aos metais que essa bactéria possui e agregar a ela os genes 

necessários para a imobilização dos íons metálicos. No trabalho de Bíondo (2008), foi 

introduzido, através de um plasmideo, o gene da fitoquelatina sintética EC20sp, que após ser 

sintetizada resultou numa proteína híbrida que foi capaz de se transportar do interior da célula 

até o espaço extracelular e se fixar à membrana externa bacteriana com sucesso. O objetivo 

desse estudo foi obter a construção de uma bactéria recombinante com capacidade otimizada 

de biorremediação de metais, para ser utilizada em programas de tratamento de efluentes 

(Schenberg, 2010; Bíondo et al., 2012) 

Ao comparar as figuras 3 e 4 pode-se observar que a bactéria geneticamente 

modificada apresenta capacidade de imobilizar metais do meio externo, em níveis 

significativamente superiores aos demonstrados pela linhagem selvagem. 
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FIGURA 3: Cupriavidus metallidurans (CH34). (Fonte: Modificada de Bíondo (2012)). 

Os metais adsorvidos na superfície celular são representados pelos pontos mais 

escuros. A figura 3 demonstra a bactéria em seu estado natural e pode-se observar que ela 

adsorve pouca quantidade de metais em sua membrana, quando comparado à linhagem 

recombinante (fig. 4). 

 

FIGURA 4: Cupriavidus metallidurans (CH34/pcm3). (Fonte: Modificada de Bíondo (2012)). 

Na figura 4 pode-se observar que a bactéria modificada geneticamente é capaz de manter os 

íons metálicos na sua superfície em níveis muito superiores aos da linhagem selvagem. 
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3.5 Contaminação ambiental por metais 

 Entende-se como contaminação ambiental a presença de agentes contaminantes, de 

forma natural ou antrópica e em quantidades suficientes para afetar negativamente o 

ecossistema. Além de provocar alterações na estrutura e funcionamento das comunidades 

presentes (Nass, 2002; Espíndola et al., 2005).  

Dependendo da participação dos íons metálicos na ação metabólica de um organismo, 

podem ser classificados como essenciais (Zn, Cu e Mn), pois são de extrema importância para 

a vida, como o fato de serem cofatores enzimáticos. Entretanto, quando em altas 

concentrações podem ser negativos aos organismos. Já os não-essenciais (Pb(II), Cd(II), e 

Hg(II)), os quais não apresentam função biológica positiva conhecida para organismo, são 

considerados altamente tóxicos, quando em níveis de contaminação ambiental (Porto, 

2009;Yilmaz et al., 2010; Zheng et al, 2014). 

Neste projeto, foram utilizados especificamente dois importantes metais: o Mercúrio 

(Hg(II)) e o Chumbo (Pb(II)). Sabe-se que esses metais não possuem nenhuma função dentro 

dos organismos e a sua bioacumulação pode provocar graves doenças e até a morte. Quando 

lançados na água, no solo ou no ar, esses elementos são absorvidos pelos vegetais e animais, 

provocando graves alterações na cadeia alimentar. 

Segundo Moreira e Moreira (2004), o Chumbo (Pb(II)) é um contaminante ambiental 

tóxico para o ser humano e animais. A inalação e ingestão são as vias mais comuns de entrada. 

Sua toxicidade e bioacumulação podem afetar quase todos os órgãos e sistemas do organismo, 

além do alto índice de mutações genéticas geradas nos descendentes. Quando bioacumulados, 

grande parte ficam nos ossos, devido à substituição do cálcio pelo chumbo (Moreira e 

Moreira, 2004). Na década de 60 em Santo Amaro na Bahia houve uma grave contaminação 

ambiental por chumbo. Durante 32 anos a empresa Crobac produziu mais de 500 mil toneladas 

de resíduo de chumbo descartadas incorretamente e sem nenhum tipo de controle. Até 2015 

foram registrados dos 3.500 trabalhadores antigos, 948 morreram em razão da contaminação. 

Os teores de Pb(II) encontrados foram até sessenta vezes superiores ao nível aceitável 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde-OMS, (0,1mg/l). Santo Amaro tornou-se, o 

mais emblemático caso mundial de contaminação por chumbo (Pellegrini, 2015). 
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O outro elemento não essencial utilizado nesse projeto é o Hg(II). Ele sofre diversas 

transformações químicas na natureza, em particular no meio aquático. Destaca-se o Hg(II) 

inorgânico (íons Hg(II)) quando interage com radicais metil (CH3), formando o composto 

metil-mercúrio CH3Hg+, sendo esta a forma mais tóxica deste metal (Mauro et al., 1999; 

Ulrch, 2001). A sua elevada volatilidade e solubilidade em meio aquoso e na presença de 

lipídios, permite atingir com facilidade os alvéolos pulmonares, a barreira hematoencefálica, a 

fixação e lesão do sistema nervoso, a inibição de várias enzimas e ação autoimune (Faria, 

2003; WHO, 1991).  

Na década de 30, em Miamata-Japão, a empresa (Chisso), que fabricava acetaldeído, 

despejava seus resíduos com mercúrio nos rios, contaminando os peixes. Somente em 1956 

começaram a surgir os primeiros casos da doença. Sintomas: problemas no sistema nervoso e 

no cérebro, causando dormência nos membros, fraquezas musculares, deficiências visuais, 

dificuldades de fala, paralisia, deformidades levando até mesmo à morte. Esses sintomas 

foram devido ao consumo de peixe contaminado por mercúrio. Estima-se que a empresa 

descartou de 200 a 600 toneladas de metilmercúrio na baía da cidade, os níveis eram de 1,6 a 

3,6 µg/g de mercúrio na época da contaminação. Depois de várias batalhas judiciais, a 

empresa foi obrigada a indenizar as vítimas, mas o resultado da contaminação se faz sentir até 

hoje (Bassett, 2016; Harada, 1978). 

A partir dos graves casos de contaminações citados, é importante salientar que os 

problemas ambientais ultrapassam as fronteiras territoriais e devem ser tratados de forma 

global, pois afetam a vida de todos no planeta principalmente quando se trata de contaminação 

ambiental por metais. 

  



17 
 

4 METODOLOGIA 

Para esse estudo, foram utilizadas as linhagens da bactéria C. metallidurans (CH34 e 

CH34/pCM3), disponível no Instituto de Ciências Biomédicas/USP, Departamento de 

Microbiologia. As bactérias foram crescidas em condições ideais de cultivo e expostas a 

metais, como descrito adiante. 

4.1 Preparação do meio TSM  

Foram adicionados 6.06 g/L de Tris, 4.68 g/L de NaCl, 1.49 g/L de KCI, 1.07 g/L de 

NH4Cl, 0.43 g/L de Na2SO4, 0.2 g/L de MgCl2 x 6H20, 0.03 g/L de CaC12 x 2H20, 0.23 g/L de 

Na2HPO4 x 12H20, 0.005 g/L de Fe(III)(NH4) citrato, 2% de gluconato de sódio (SIGMA), 1 

mL de solução de elementos traço SL7. 

Esses elementos foram adicionados em um Becker, junto a água destilada para 

completar 1L, o pH foi ajustado para 5.0 e a solução foi autoclavada. 

 

4.2 Preparação de solução-mãe de Pb(II) e Hg(II) 

Foram utilizados sais de grau analítico (Merck, KGaA, Darmstadt, Alemanha) de 

PbCl2 e HgCl2 para preparar soluções stock de 1mM. Essas soluções foram esterilizadas por 

filtração utilizando uma membrana de 0,22μm (Millipore). 

4.3 Condições de cultivo bacteriano. 

As linhagens de C. metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3) foram 

cultivadas sob condições aeróbias em 100mL de meio mínimo TSM, contendo ou não 100µM 

de Pb(II) a fim de estimular a fitoquelatina da linhagem recombinante, a 28 °C e 180 rpm até 

atingir a densidade óptica (D.O.600nm) igual a 1,0 (Bíondo, 2008). 

4.4 Exposição bacteriana à variadas concentrações de metal 

As células crescidas foram centrifugadas a 10.000g, 4 °C por 10 minutos.  A biomassa 

foi adicionada a 10 mL de água Milli-Q contendo Hg(II)
 
(2 a 250µM)

 
e Pb(II)

 
(100 a 

3000µM). As linhagens de C. metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3) foram 
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incubadas por 24h sob agitação de 180rpm a 28°C (condições de equilíbrio). Após o tempo de 

incubação as células foram centrifugadas, lavadas, secas, pesadas e analisadas junto ao 

sobrenadante no Analisador de Mercúrio DMA-80 Dual Cell (Milestone) para o Hg(II). No 

caso do Pb(II) as analises foram realizadas no equipamento de absorção atômica marca Varian 

(modelo-Spectra AA-220-Fast Sequencial). O estudo foi feito em hexaplicata com uma 

reprodutibilidade de 10%. 

4.5 Biossorção competitiva frente à variação do pH 

Para a biossorção competitiva foi utilizada a mesma metodologia descrita para o 

cultivo em metais. Entretanto no período de exposição, os íons Hg(II) e Pb(II) foram 

adicionados conjuntamente nas concentrações de 1,6mg.L de Hg(II) e 1,6mg.L de Pb(II) no 

primeiro experimento, mais adiante 1,6 mg.L de Hg(II) e 80 mg.L de Pb(II), no terceiro 

experimento 1,6 mg.L de Hg(II) e 160 mg.L de Pb(II),  e no ultimo experimento foram 

adicionados 0,4 mg.L de Hg(II) e 160 mg.L de Pb(II). Os valores de pH estabelecidos para o 

estudo foram: 10;7; e 2. As analises foram realizadas no Analisador de Mercúrio DMA-80 

Dual Cell (Milestone) para as analises de mercúrio e Espectrofotometria de Absorção Atômica 

(AAS) com sistema de injeção em fluxo e geração de vapor frio (FIA-CV-AAS) para as 

análises de chumbo. 

4.6 Estabilidade de adsorção de metais 

Após o período de exposição às amostras foram armazenadas por seis meses a 28 °C e 

analisadas uma vez ao mês, a fim de avaliar a estabilidade de adsorção nesse período.  

4.7 Avaliação de dados 

O equilíbrio de adsorção ocorre quando quantidade de soluto adsorvida sobre o 

adsorvente é igual à quantidade dessorvida. Atingindo o equilíbrio a concentração do soluto na 

fase liquida e na fase solida permanecem constantes (Fig. 2). O equilíbrio de adsorção foi 

representado graficamente por meio de isotermas de adsorção. Essa isoterma foi plotada a 

partir dos dados obtidos experimentalmente. 

Os modelos de Langmuir (Langmuir, 1918) e Freundlich (Freundlich, 1907), são 

utilizados com um grande sucesso para a realização de curvas isotérmicas no processo de 
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biossorção. São simples, bem estabelecidos e têm significado físico e são facilmente 

interpretáveis, que são algumas das razões importantes para o seu uso frequente e extenso. 

 

4.7.1 Isoterma de Freundlich 

Inicialmente a isoterma de Freundlich se dá por meio de uma distribuição logarítmica 

de sítios ativos e é favorecida quando as moléculas do adsorbato não interagem entre si. A 

descrição da isoterma é uma adsorção ideal, reversível, em múltiplas camadas, com sítios 

heterogêneos.  Define que os sítios de ligação mais fortes são ocupados primeiro até que a 

energia de adsorção diminua com a conclusão do processo de adsorção. A equação pode ser 

descrita por: 

qeq =kF.Ceq 
n/1 

Sendo: 

 qeq a quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g 
-1

); 

 kF a constante adimensional relacionada à capacidade de adsorção (mg.g
-1

) (L.mg
-1

) 
1/n

; 

 Ceq a concentração de metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio 

(mg.L 
-1

); 

 n/1 a constante adimensional relacionada à intensidade de adsorção. 

 

4.7.2 Isoterma de Langmuir 

Esta isoterma considera que os sítios de adsorção são homogêneos, em monocamadas e 

que cada sítio é ocupado por apenas uma molécula de adsorbato. As moléculas já adsorvidas 

nos sítios não realizam interações entre os sítios vizinhos e a energia de cada sítio é 

igualmente distribuída. A isoterma de Langmuir é apresentada conforme a Equação abaixo: 

 

qeq= QKL Ceq/(1 + KL Ceq) 

Sendo: 

 qeq a quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g 
-1

); 
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 Q a capacidade máxima de adsorção do metal (mg) por quantidade de biomassa 

utilizada no equilíbrio (g); 

 K L Constante de Langmuir (l.mg
-1

) (razão entre as taxas de adsorção e dessorção); 

 Ceq a concentração de metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio 

(mg.L 
-1

). 

Em estudos de adsorção, a constante de Langmuir tem sido frequentemente 

considerada como a constante de equilíbrio e utilizada em cálculos da variação da energia livre 

de Gibbs padrão (ΔGº), na qual R é constante universal dos gases perfeitos de valor 8,314 J K-

1 mol-1, T é a temperatura absoluta (K) e K é a constante de equilíbrio. 

ΔGº = - RT ln K 

Quando a energia livre de Gibbs é negativa, o processo de adsorção é considerado 

espontâneo. Valores de AG°ads, maiores que 20 J.K-1. Mol-1 indica adsorção química e 

valores inferiores indicam que o processo de adsorção corresponde à adsorção física (Ball, 

2005).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Recuperação dos íons Hg(II) e Pb(II) pelas linhagens C. metallidurans (CH34) e C. 

metallidurans (CH34/pCM3). 

As tabelas 3 e 4 mostram a recuperação do mercúrio e chumbo, respectivamente, frente 

a diferentes concentrações desses íons, pelas linhagens selvagem (C. metallidurans (CH34)) e 

recombinante (C. metallidurans (CH34/pCM3)). 

TABELA 3: Recuperação do mercúrio frente a diferentes concentrações do metal, pelas linhagens C. 

metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3). 

Mercúrio 

(μM) 

 

Recuperação 

C. metallidurans (CH34) 

(%) 

Recuperação C. metallidurans 

(CH34/pCM3) 

(%) 

2 89,7 99,5 

4 76,7 92,6 

8 44,4 82,3 

10 40,8 78,7 

12 32,9 75,2 

15 28,0 73,8 

20 16,1 64,7 

50 7,3 48,1 

100 - 32,0 

150 - 16,5 

           200 - 11,1 

           250 - 8,7 

A tabela 3 apresenta os níveis de mercúrio os quais as linhagens selvagem e 

recombinante foram submetidas, a fim de avaliar a saturação das mesmas. Com isso, pode-se 
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observar que a linhagem recombinante tem maior potencial de retenção que a selvagem para 

as análises de mercúrio. Sendo que a linhagem selvagem atingiu a saturação máxima em 

50μM com apenas 7,3%, enquanto que para a linhagem recombinante, esse valor foi atingido 

apenas com 250μM. O estudo foi feito em hexaplicata com uma reprodutibilidade de 10%. 

TABELA 4: Recuperação do chumbo frente a diferentes concentrações do metal, pelas linhagens C. 

metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3). 

Chumbo 

(μM) 

Recuperação 

C. metallidurans (CH34) 

(%) 

Recuperação 

C. metallidurans (CH34/pCM3) 

(%) 

100 83,1 99,0 

400 72,3 95,7 

600 56,7 81,0 

800 43,9 75,2 

1000 35,8 61,5 

1300 28,6 46,7 

1500 25,4 42,1 

1700 17,1 39,3 

2000 6,4 34,0 

2200 - 31,4 

2500 - 27,1 

2700 - 18,3 

3000 - 7,1 
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A tabela 4 apresenta os níveis de chumbo aos quais as linhagens selvagem e 

recombinante foram submetidas, a fim de avaliar a saturação das mesmas. Com isso, pode-se 

observar que a linhagem recombinante tem maior potencial de retenção que a selvagem para 

as análises de mercúrio. Sendo que a linhagem selvagem atingiu a saturação máxima em 

2000μM com apenas 6,4%, enquanto que para a linhagem recombinante, esse valor foi 

atingido apenas com 3000μM. Entretanto, quando comparamos a retenção encontrada pela C. 

metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3) por Hg(II) e Pb(II) visualizadas nas 

tabelas 3 e 4, verificamos que a capacidade de retenção é muito maior para o chumbo do que 

para o mercúrio. O estudo foi feito em hexaplicata com uma reprodutibilidade de 10%. 

Existem diversos fatores que podem influenciar a adsorção de metais, tais como pH, 

raio iônico e, no caso dos organismos geneticamente modificados, afinidade da fitoquelatina 

com o metal. Satofuka et al. (2001), mostraram que peptídeos de fitoquelatina sintética 

contendo sete resíduos de cisteína (EC7) ligaram Cd
+2

, Cu
+2

, Hg
+2

, Ni
+2

, Pb
+2

 e Zn
+2

 com 

diferentes afinidades, demonstrando que há uma escala de afinidade pelos resíduos de cisteína. 

Biondo, (2008) concluiu que a fitoqulatina EC20sp atua com maior afinidade para Pb (II) e 

menor afinidade pelo íon Hg(II). O principal problema dos peptídeos ricos em cisteína é a falta 

de especificidade, pode causar dificuldade na recuperação e reciclagem de certos íons (Bae et 

al, 200, 2001). Além disso, podem ser produzidos fitoquatinas de diferentes comprimentos de 

cadeia, exibindo diferentes capacidades de ligação a metais (Bae & Mehra, 1997) 

5.2 Isotermas de Langmuir e Freundlich para o íon mercúrio pelas linhagens C. 

metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3). 

As figuras 5 e 6 demonstram o modelo de Langmuir para o íon mercúrio e para 

linhagem selvagem.  
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FIGURA 5: Isoterma de Langmuir para o íon mercúrio pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C. 

(Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); qe= 

quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

FIGURA 6: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon mercúrio pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g-1). 
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As figuras 7 e 8 apresentam o modelo de Freundlich para o íon mercúrio para a 

linhagem selvagem.  

 

FIGURA 7: Isoterma de Freundlich para o íon mercúrio pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C. 

(Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); qe= 

quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

 

FIGURA 8: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon mercúrio pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm; 28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe=quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio 

(mg.g-1). 
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Já as figuras 9 e 10 demonstram o modelo de Langmuir para o íon mercúrio e para 

linhagem recombinante. 

 

FIGURA 9: Isoterma de Langmuir para o íon mercúrio pela linhagem recombinante. pH7; 180rpm;28°C. 

(Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); qe= 

quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

FIGURA 10: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon mercúrio pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g-1)  
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As figuras 11 e 12 apresentam o modelo de Freundlich para o íon mercúrio para a linhagem 

recombinante. 

 

FIGURA 11: Isoterma de Freundlich para o íon mercúrio pela linhagem recombinante. pH7; 

180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); 

qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

FIGURA 12: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon mercúrio pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g-1). 
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A tabela 5 compara a capacidade máxima de adsorção (qmax) do íon mercúrio através 

das isotermas de Langmuir e Freundlich por meio das linhagens recombinantes e selvagens. 

TABELA 5: Constantes de adsorção de Hg(II) em estirpes selvagens (C. metallidurans (CH34)) e 

recombinantes (C. metallidurans (CH34 / pCM3)) 

 Modelo de Langmuir * Modelo de Freundlich** 

Hg(II) Kl 

(L/mg) 

qmax 

(mg/g) 

R
2
 KF 

(L/mg) 

n R
2
 

C. metallidurans 

(CH34/pCM3) 

0,50 3,46 0,99 1,02 0,41 0,79 

C. metallidurans 

(CH34) 

1,78 0,98 0,99 1,73 0,36 0,88 

*A capacidade máxima de adsorção (qmax) indica a quantidade máxima dos íons adsorvidos (mg) por unidade de 

adsorvente (g). A constante de Langmuir (KL) está relacionada à energia de adsorção e à constante de equilíbrio.  

** KF é a constante de equilíbrio de Freundlich; 1/n e o parâmetro 1/n informa o grau de linearidade da isoterma. 

Os valores apresentados na tabela 5 mostram que o modelo de Langmuir ajusta-se 

muito melhor aos dados experimentais obtidos para o Hg(II) do que o modelo de Freundlich. 

Comparando-se as curvas plotadas e apresentadas nas figuras 5 a 12, confirma-se, mais uma 

vez, que o modelo que melhor se correlaciona aos dados experimentais é o de Langmuir. Os 

valores da capacidade máxima de adsorção (qmax) obtidos refletem melhor capacidade de 

retenção pela linhagem recombinante com uma adsorção de 3,45 mg/g. 

5.3 Comparação da capacidade máxima de retenção de Hg(II) entre diferentes biomassas 

encontradas na literatura 

Um levantamento bibliográfico foi realizado a fim de compreender a relação entre a 

capacidade máxima de retenção de Hg(II) entre diferentes bactérias, fungos, leveduras e algas. 

Dentre esses organismos foi verificado a existência de uma ampla faixa de adsorção de Hg(II), 

demonstrando que o uso de cada linhagem é relativo ao nível de contaminação específico de 

cada local, e isso deve ser levado em consideração na escolha da melhor biomassa. A C. 

metallidurans (CH34/pCM3) possui uma capacidade máxima de adsorção (qmax) de 3,45 
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mg/g, possível de ser utilizada como biorremediadora em diversas áreas de elevada 

contaminação, como por exemplo em Miamata na época da contaminação (1,6 a 3,6 µg/g). 

5.3.1 Bactérias 

Muitos autores vem estudando o processo de biossorção do íon Hg(II) através da 

utilização de bactérias. Al-Garni e colaboradores, (2010), usaram Klebsiella pneumoniae e 

Pseudomonas aeruginosa, ao qual adsorveram 150mg.L e 100mg.L de Hg(II) 

respectivamente. Todavia, Suriya e colaboradores, (2013), utilizaram a Enterobacter cloacae 

com 150mg.L de adsorção de Hg(II). Abbud, (2010), usou o Rhodococcus opacus com o 

resultado de 37,9 mg.g-1 de adsorção de Hg(II). Contudo, Ozdemir e colaboradores, (2017), 

usaram Bacillus altitudinis e obtiveram 19,5mg/g da capacidade máxima de adsorção do íon 

Hg(II).  

Algumas bactérias possuem mecanismos de resistência ao íon mercúrio. Essa 

resistência resulta na redução de Hg
+2

 a mercúrio metálico (Hg
0
), que é um elemento volátil, 

capaz de se difundir passivamente para o exterior da célula (Silver e Phung, 2005). Outro fator 

importante é a baixa afinidade da fitoquelatina EC20sp com o ion Hg(II). Com isso, é possível 

compreender os valores obtidos pela capacidade máxima de adsorção (3,45 mg/g) do íon 

Hg(II) pela C. metallidurans (CH34/pCM3). No entanto, ao comparar esse valor aos 

encontrados nos grandes casos de contaminação ambiental por mercúrio, é possível verificar 

que a qmax é suficiente para remover o mercúrio de uma área contaminada.  

5.3.2 Fungos 

Estudos encontrados na literatura demonstram a capacidade de adsorção de Hg(II) por 

meio de fungos, Dil e colaboradores, (2017), demonstraram a capacidade de adsorção do 

fungo Yarrowia lipolytica (70562), obtendo como qmax 18mg.g de Hg(II). Sağlam e 

colaboradores, (2000) estudaram a biossorção de Phanerochaete chryosponum com 61 mg.g 

de Hg(II). Já no estudo com o Penicillium oxalicum var. Armeniaca a capacidade máxima de 

adsorção do Hg(II) foi de 270 mg.g−1 (Svecova et al., 2006). O fungo Penicillium 

purpurogenum foi estudado por Say e colaboradores, (2003), obtendo 70.4 mg/g para Hg(II).  
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5.3.3 Leveduras 

Yavuz e colaboradores, (2006), realizaram uma alteração genética na levedura 

Saccharomyces cerevisiae subsp. Uvarum e realizaram o teste de biossorção, resultando na 

capacidade máxima de adsorção 114 mg/g  de Hg(II). 

5.3.4 Algas 

Zaib e colaboradores, (2016) estudaram a Porphyridium cruentum e a capacidade 

máxima de adsorção foi 2.62 mg/g de Hg(II). Tüzün et al., 2005 por meio de Chlamydomonas 

reinhardtii  obteve 72 mg.g de adsorção de Hg(II). Zeroual e colaboradores, (2003) obtiveram 

149 mg/g de Hg(II) pela Ulva lactuca.  

5.4 Isotermas de Langmuir e Freundlich para o íon chumbo (Pb(II)) pelas linhagens C. 

metallidurans (CH34) e C. metallidurans (CH34/pCM3). 

As figuras 13 e 14 demonstram o modelo de Langmuir para o íon chumbo e para 

linhagem selvagem. 
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FIGURA 13: Isoterma de Langmuir para o íon Pb(II) pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C. 

(Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); qe= 

quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

FIGURA 14: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon Pb(II) pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g-1). 
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As figuras 15 e 16 apresentam o modelo de Freundlich para o íon chumbo para a 

linhagem selvagem.  

 

FIGURA 15: Isoterma de Freundlich para o íon Pb(II) pela linhagem selvagem. pH7; 180rpm;28°C. 

(Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); qe= 

quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

FIGURA 16: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon Pb(II) pela linhagem 

selvagem. pH7; 180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g-1). 
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Já as figuras 17 e 18 demonstram o modelo de Langmuir para o íon chumbo e para 

linhagem recombinante.  

 

FIGURA 17: Isoterma de Langmuir para o íon Pb(II) pela linhagem recombinante. pH7; 180rpm;28°C. 

(Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); qe= 

quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

FIGURA 18: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Langmuir para o íon Pb(II) pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g-1). 
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As figuras 19 e 20 apresentam o modelo de Freundlich para o íon chumbo para a 

linhagem recombinante. 

 

FIGURA 19: Isoterma de Freundlich para o íon Pb(II) pela linhagem recombinante. pH7; 180rpm;28°C. 

(Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no equilíbrio (mg.L-1); qe= 

quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no equilíbrio (mg.g-1). 

 

FIGURA 20: Relação entre (qe) experimental e (qe) de Freundlich para o íon Pb(II) pela linhagem 

recombinante. pH7; 180rpm;28°C. (Ce=concentração do metal na solução não adsorvido pela biomassa no 

equilíbrio (mg.L-1); qe= quantidade de metal adsorvido por quantidade de biomassa utilizada no 

equilíbrio (mg.g-1). 
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A Tabela 6 compara a capacidade de adsorção de chumbo iônico através de isotermas 

de Langmuir e Freundlich por meio das linhagens recombinantes e selvagens. 

TABELA 6: Constantes de adsorção de Pb(II) pelas linhagens selvagens (C. metallidurans (CH34)) e 

recombinantes (C. metallidurans (CH34 / pCM3)) 

 Modelo de Langmuir* Modelo de Freundlich** 

Pb(II) Kl 

(L/mg) 

qmax 

(mg/g) 

R
2
 KF 

(L/mg) 

n R
2
 

C. metallidurans 

(CH34/pCM3) 

0,15 172,4 0,98 4,01 0,60 0,89 

C. metallidurans 

(CH34) 

0,11 86,2 0,98 5,37 0,47 0,80 

*A capacidade máxima de adsorção (qmax) indica a quantidade máxima dos íons adsorvidos (mg) por unidade de 

adsorvente (g). A constante de Langmuir (KL) está relacíonada à energia de adsorção e à constante de equilíbrio.  

** KF é a constante de equilíbrio de Freundlich; 1/n e o parâmetro 1/n informa o grau de linearidade da isoterma. 

Os valores apresentados na tabela 6 mostram que o modelo de Langmuir ajusta-se 

muito melhor aos dados experimentais obtidos para o Pb(II) que o modelo de Freundlich. 

Comparando-se as curvas plotadas e apresentadas nas figuras 13 ao 20, confirma-se, mais uma 

vez, que o modelo que melhor se correlaciona aos dados experimentais é o de Langmuir. Os 

valores de qmax obtidos refletem melhor capacidade de retenção pela linhagem recombinante 

com uma adsorção de 172,4 mg/g. 

5.5 Comparação da capacidade máxima de retenção de Pb(II) entre diferentes biomassas 

encontradas na literatura 

Segue a relação entre capacidade máxima de retenção de Pb(II) de diferentes bactérias, 

fungos, leveduras e algas. Assim como no caso do Hg(II) citado anteriormente existe uma 

ampla faixa de adsorção de Pb(II) dentre esses organismos, demonstrando que o uso de cada 

individuo é relativo ao nível de contaminação especifico de cada local, e isso deve ser levado 

em consideração na escolha da melhor biomassa. A C. metallidurans (CH34/pCM3) possui 

uma capacidade de adsorção de 172,4mg/g, superando os níveis de adsorção de diversos 
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organismos encontrados na literatura. Essa biomassa é possível de ser utilizada como 

biorremediadora em diversas áreas de elevada contaminação. 

5.5.1 Bactérias 

Em comparação com a literatura, a C. metallidurans (CH34/pCM3) teve uma ótima 

capacidade de adsorção de Pb(II). Colak e colaboradores, (2011), utilizou as linhagens 

Bacillus pumilus e Bacillus cereus como retentoras de chumbo e obtiveram 28.06 mg g-1 e 

22.1 mg g-1 de Pb(II), respectivamente. Tirado e colaboradores, (2012), utilizaram a Bacillus 

thioparans U3 e obtiveram 90.1 mg g-1 de adsorção de Pb(II). Bueno, (2009), por meio da 

bactéria Rhodococcus opacus obteve 94,34 mg g-1 e Chang  e colaboradores, (1997), 

estudaram a biossorção com a bactéria Pseudomonas aeruginosa  obtendo 79.5 mg g-1 de 

adsorção de Pb(II).  Garcia  e colaboradores, (2016), utilizaram a bactéria Bacillus sp (cepa 

C16), obtendo como capacidade máxima de adsorção 0,536 mg.g de Pb(II). Jin  e 

colaboradores, (2015), usaram Bacillus sp e obtiveram 9,30 mg.g-1 de capacidade máxima 

adsorvida com chumbo. Ozdemir e colaboradores, ( 2017), usaram Bacillus altitudinis e 

obtiveram 35,2 mg / g de adsorção máxima da capacidade de íons Pb(II). Portanto, a 

capacidade máxima de adsorção do Pb(II) pela Cupriavidus metallidurans (CH34/pCM3) foi 

significativa para um processo de biorremediação de areas contaminadas. Como no caso de 

Santo Amaro citado anteriormente. Diversas biomassas são estudadas a fim de compreender a 

biossorção do íon Pb(II). 

5.5.2 Fungos 

Dil e colaboradores, (2017), estudaram o fungo Yarrowia lipolytica (70562), obtendo 

como adsorção 22mg.g de Pb(II). A partir do estudo de biossorção através da Pleurotus 

ostreatus (U2-11) a capacidade máxima obtida foi 58.34 mg g−1 de Pb(II) (Palin et al., 2010). 

Foi adsorvido 39.58mg.g-1 de Pb(II) por Rhizomucor pusillus. (Qayyum et al., 2016). 

5.5.3 Leveduras 

Xin e colaboradores, (2017), utilizou a Saccharomyces cerevisiae e obteve 238 mg.g 

de  capacidade máxima de adsorção do Pb(II). Ferreira e colaboradores, (2007), estudaram a 



37 
 

biossorção da mesma levedura e obteve como capacidade máxima de adsorção 1486.88 mg/g 

de Pb(II). Amirnia e colaboradores, ( 2015), utilizando-se da S. cerevisiae em sistema de 

biorreator contínuo para o íon metálico Pb(II) obtiveram 29,9 mg.g-1 de adsorção. 

5.5.4 Algas 

No estudo realizado por Khan e colaboradores, (2016), foi avaliada a eficiência de 

adsorção de algas verdes de água doce para o íon Pb(II), obtendo como capacidade máxima 

100 mg.g. Wang e colaboradores, (2016) utilizaram a Laminaria digitata e o qmax foi de 296 

mg.g de Pb(II). Tran e colaboradores, (2016), estudaram alga contida em plantação de arroz e 

obtiveram 76.92 mg.g de adsorção de Pb(II). 

Foi possível observar que há uma faixa grande de capacidade de adsorção entre os 

organismos encontrados na literatura. Entretanto a C. metallidurans (CH34/pCM3) obteve 

uma capacidade máxima de adsorção maior do que grande parte dos organismos encontrados 

para o íon Pb(II). A C. metallidurans é nativa de ambiente com altos níveis de metais, isso 

explica a sua resistência.  

5.6 Determinação da energia livre de Gibbs do processo de adsorção de Hg(II) e Pb(II) 

pelas linhagens selvagem e recombinante. 

A isoterma de Langmuir permitiu calcular a energia livre de Gibbs, ∆G°ads, por meio 

da constante KL. 

TABELA 7: Determinação da energia livre Gibbs do processo de adsorção de Hg(II)  e Pb(II) pelas 

estirpes recombinantes (C. metallidurans (CH34 / pCM3)). 

C. metallidurans (CH34/pCM3) Gibbs free energy (∆G) 

Hg(II) ∆G= -29 kJ.mol
-1

 

Pb(II) ∆G= -26 kJ.mol
-1
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A partir do cálculo da energia livre de Gibbs apresentado na tabela 7 conclui-se que o 

processo de adsorção é químico, pois os valores de ∆G°ads encontrados foram, maiores que 20 

J.K
-1

.Mol
-1

 e o sinal negativo indica que a adsorção é espontânea, sem qualquer estímulo 

energético à temperatura de trabalho de 28°C. 

5.7 Estabilidades de adsorção de metais 

 Um dos aspectos que deve ser levado em consideração é se uma vez retido o metal na 

membrana da bactéria, ele permanece na bactéria ou é rapidamente liberado para o 

sobrenadante. Deve-se compreender se há estabilidade e robustez na adsorção dos íons 

metálicos. 

 As figuras 21 e 22 apresentam a estabilidade de adsorção dos metais Pb(II) e Hg(II). 

Para isso as amostras foram armazenadas por seis meses a 28°C e analisadas mensalmente. As 

series 1,2 e 3 representam três níveis de concentrações dos metais aos quais as bactérias foram 

expostas, sendo a serie 1 a de menor concentração e a 3 a mais elevada. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: Estabilidade de adsorção da linhagem recombinante com Pb(II) ao longo de seis meses. 

 A figura 21 apresenta a estabilidade da linhagem recombinante para o íon Pb(II) no 

período de 6 meses. A série 1 representa a recuperação de cerca de 19 mg.g
-1

, a serie 2 

demonstra a recuperação de cerca de 97 mg.g
-1

  e a serie 3 uma recuperação de cerca de 

137mg.g
-1 
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FIGURA 22: Estabilidade de adsorção da linhagem recombinante com Hg(II) ao longo de seis meses. 

  A figura 22 apresenta a estabilidade da linhagem recombinante para o íon Hg(II) no 

período de seis meses. A série 1 representa a recuperação de cerca de 0,4 mg.g
-1

, a serie 2 

demonstra a recuperação de cerca de 1,8mg.g
-1

  e a serie 3 uma recuperação de cerca de 

3,3mg.g
-1 

.  

 As figuras 21 e 22 demonstram a estabilidade de adsorção da linhagem recombinante 

mesmo em altas concentrações de metais em um período de seis meses. Os resultados não 

apresentaram diferenças significativas. Esse fato demonstra a robustez da capacidade de 

adsorção dos metais. 

5.8 Biossorção competitiva em sistema binário frente a variações de pH 

 Como já apresentado anteriormente, a linhagem recombinante apresenta uma melhor 

recuperação de metais em relação a selvagem, portanto o estudo de biossorção competitiva foi 

realizada apenas com a linhagem recombinante. A tabela 8 apresenta a biossorção competitiva 

entre 1,6mg.L de Hg(II) e 1,6mg.L de Pb(II). A tabela 9 apresenta biossorção competitiva 

entre 1,6 mg.L de Hg(II) e 80 mg.L de Pb(II). A tabela 10 apresenta biossorção competitiva 

entre 1,6 mg.L de Hg(II) e 160 mg.L de Pb(II). A tabela 11 apresenta biossorção competitiva 

entre 0,4 mg.L de Hg(II) e 160 mg.L de Pb(II). Os valores de pH estabelecidos para o estudo 

foram: 10;7; e 2. 
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TABELA 8: Biossorção competitiva entre 1,6mg.L de Hg(II) e 1,6mg.L de Pb(II) com variação de pH, pela 

linhagem recombinante. 

pH Adicíonado Hg(II) e 

Pb(II) 

(mg.L) 

 

Recuperado Hg(II) 

(mg.g) 

 

Recuperado Pb(II) 

(mg.g) 

 

10 1,6 1,13 1,34 

7 1,6 1,18 1,40 

2 1,6 0,44 0,19 

 

Na tabela 8 está representada a capacidade de biossorção em misturas binárias em 

concentrações equimolares de metais. Apresenta um comprometimento na capacidade de 

retenção de ambos os íons se comparada com dados de adsorção contendo somente uma 

espécie metálica. Isso se deve à interação química entre os metais da solução, assim como 

entre os metais e a biomassa, resultando numa competição pelos sítios ativos na superfície da 

célula. 

Um fator que indica a tendência da biossorção de metais por um determinado material 

são suas propriedades físico-químicas. Outros autores demonstram que a sorção aumenta com 

o aumento do raio iônico do metal (Mattuschka e Straube, 1993; Chong e Volesky, 1995; Sag 

et al., 2002; Sharma et al., 2007) e com a eletronegatividade (Stumm e Morgan, 1996), sendo 

que, no presente estudo, ambos os parâmetros seguem a ordem: Pb(II)>Hg(II).  

Em estudo realizado por Sharma e colaboradores, (2007), foi observada a biossorção 

de Cd(II), Cr(III) e Ni(II) em misturas contendo os três elementos simultaneamente. A ordem 

de sorção foi consistente com as propriedades físico-químicas dos metais estudados: 

Cd(II)>Cr(III)>Ni(II). Akar e Tunali, (2006), constataram, utilizando Aspergillus flavus, que a 

capacidade de biossorção era reduzida em misturas binárias, se comparada com soluções 
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contendo somente uma espécie metálica, obtendo a ordem Pb(II)>Cu(II), tanto para a 

biossorção competitiva, quanto para a não competitiva. Abu Al-Rub e colaboradores, (2006), 

observaram a redução da remoção de íons cobre na presença de chumbo e zinco utilizando a 

alga Chlorella vulgaris em pó. 

TABELA 9: Biossorção competitiva entre 1,6mg.L de Hg(II) e 80mg.L de Pb(II) com variação de pH, pela 

linhagem recombinante. 

pH Adicionado Hg(II) 

(mg.L) 

 

Recuperado Hg(II) 

(mg.g) 

 

Adicionado 

Pb(II) 

(mg.L) 

 

Recuperado Pb(II) 

(mg.g) 

 

10 1,6 0,80 80 65,6 

7 1,6 0,84 80 71,2 

2 1,6 0,41 80 8 

 

Na tabela 9 é possível observar uma queda na recuperação do mercúrio em relação à 

tabela 8, devido ao aumento da concentração de chumbo no meio. Esse fenômeno é explicado 

por Aksu e Dönmez, (2006), que afirmam que a presença de outros elementos em uma mesma 

solução promove automaticamente uma competição pelos sítios de adsorção da biomassa, o 

que pode influenciar positiva ou negativamente a sorção de cada metal. Além disso, ainda 

segundo os autores, caso um dos metais se encontre em uma concentração mais elevada, este 

tende a ocupar mais rapidamente os sítios de ligação, fazendo com que a adsorção dos demais 

elementos seja automaticamente inferior. 
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TABELA 10: Biossorção competitiva entre 1,6mg.L de Hg(II) e 160mg.L de Pb(II) com variação de pH, 

pela linhagem recombinante. 

pH Adicionado Hg(II) 

(mg.L) 

 

Recuperado Hg(II) 

(mg.g) 

 

Adicionado 

Pb(II) 

(mg.L) 

 

Recuperado Pb(II) 

(mg.g) 

 

10 1,6 0,60 160 110,4 

7 1,6 0,65 160 116,8 

2 1,6 0,30 160 24 

 

Na tabela 10 é possível observar uma queda na recuperação do mercúrio em relação às 

tabelas 8 e 9, devido ao aumento da concentração de chumbo no meio. 

TABELA 11: Biossorção competitiva entre 0,4mg.L de Hg(II) e 160mg.L de Pb(II) com variação de pH, 

pela linhagem recombinante. 

pH Adicionado Hg(II) 

(mg.L) 

 

Recuperado Hg(II) 

(mg.g) 

 

Adicionado 

Pb(II) 

(mg.L) 

 

Recuperado Pb(II) 

(mg.g) 

 

10 0,4 0,29 160 115,2 

7 0,4 0,30 160 118,4 

2 0,4 0,16 160 35,2 

O estudo descrito na tabela 11 demonstra o mesmo perfil citado anteriormente, onde a 

presença de alta concentração do Pb(II) limita ainda mais a adsorção do Hg(II).  

  



43 
 

Os resultados apresentados mostram claramente a importância do pH, principalmente 

em se tratando da competição de metais. A influência do mesmo na biossorção de íons 

metálicos se dá pela competição entre os íons do metal e os íons H+ presentes em solução 

pelos sítios ativos da superfície da biomassa. A dependência da captura de íons pela biomassa 

em função do pH pode justificar-se pela associação e dissociação de alguns grupos funcionais 

presentes.  Segundo Moreira, (2004), um dos fatores que explica o comportamento 

competitivo dos metais é o tipo de interação metal-superfície. Cada metal apresenta, portanto, 

um tipo de ligação/interação preferencial, sendo as interações eletrostáticas e as covalentes as 

principais. Já Aksu e Dönmez, (2006), atribuem a competição de metais ao número finito de 

sítios de ligação ativos na superfície da biomassa.  
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6.CONCLUSÃO 

Conforme descrito anteriormente, as bactérias tem se apresentado como um importante 

vetor para a remoção de metais em meios aquáticos. Os resultados obtidos nesse trabalho 

confirmam essa hipótese. A C. metallidurans, quer na sua forma selvagem (CH34), quer na 

forma geneticamente modificada (CH34/pCM3), apresentou altas taxas de remoção dos íons 

estudados,  mantendo-os retidos ao longo de seis meses .  

Outro aspecto relevante demonstrado nesse trabalho é a confirmação da importância da 

modificação genética no processo de biossorção, permitindo um aumento significativo da 

eficácia de todo o processo.  

Conforme esperado, alterações do meio têm como consequência o comprometimento 

da eficiência da capacidade de adsorção, sinalizando que o seu uso em larga escala exigirá o 

estabelecimento de condições físico-químicas bem controladas, assim como o conhecimento 

prévio da presença de íons concomitantes e outros organismos capazes de alterar as condições 

físico químicas do meio em estudo. Atendendo a essas premissas, a C. metallidurans 

(CH34/pCM3) torna-se  uma importante opção para ser utilizada em biorreatores para 

biorremediação.  
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