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Resumo: A biorremediação é usada como uma opção para promover a destoxificação do local 

ou a remoção de elementos contaminantes. O fungo Cladosporium cladosporioides foi 

armazenado em meio Castellani e  inoculado através de uma alça de Drigalsky em uma placa 

de Petri estéril com meio BDA e lã acrílica para fixação do fungo e em seguida foi incubado 

em câmara climatizada BOD a 25ºC por sete dias. Posteriormente em um aquário contendo 

quatro litros de água foi adicionado um grama do fungicida e antes disso foi retirada três 

alíquotas de 10 mL da água para servir de testemunha sem a presença do microrganismo. O 

fungo foi acondicionado numa bomba de aquário externa, de forma que a água contendo o 

produto químico passasse pelo mesmo. Após adição do fungicida foi retirada a segunda alíquota 

e a cada cinco dias depois da introdução do agente biorremediador foram retiradas três alíquotas 

até completar 15 dias de avaliações. Conforme os resultados encontrados pode-se afirmar que 

o fungo Cladosporium cladosporiodes foi capaz de retirar o cobre da água. Sendo que a retirada 

aumentou de acordo com o tempo. O fungo Cladosporium cladosporiodes é capaz de retirar o 

cobre da água, porém são necessários mais estudos sobre sua eficiência, principalmente no que 

se refere ao tempo de ação do mesmo. 

Palavras chave: Produto fitossanitário. Contaminação ambiental. Água. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A biorremediação é usada como uma opção para promover a destoxificação do local ou 

a remoção de elementos contaminantes. A estratégia de biorremediação consiste na utilização 

de processo ou atividade biológica por meio de organismos vivos (micro-organismos e plantas), 

que possuam a capacidade de modificar ou decompor determinados poluentes, transformando, 

assim, contaminantes em substâncias inertes. Esta biotecnologia vem sendo utilizada há anos 

em vários países e, em certos casos, apresenta menor custo e maior eficiência na remoção dos 

contaminantes do que as técnicas físicas e químicas, sendo atualmente utilizada em escala 

comercial no tratamento de diversos resíduos e na remediação de áreas degradadas 

(BAMFORTH; SINGLETON, 2005). 
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Tecnologias de biorremediação estão recebendo maior atenção para restauração de 

locais muito poluídos, onde a biodegradação natural ocorre lentamente ou imperceptivelmente. 

Métodos de aceleração desse processo podem utilizar microrganismos de ocorrência natural 

(autóctone), com estimulação desta microbiota pela manipulação das condições ambientais. 

Esses métodos podem ainda ser otimizados, introduzindo microrganismos alóctones com 

comprovada capacidade de metabolizar o poluente. Processos otimizados podem ser 

conduzidos no próprio local (in situ), ou fora dele (ex situ), implicando assim na remoção do 

material contaminado (BOOPATHY 2000, POIMTIMG 2001, MATHEUS; MACHADO, 

2002). 

 Os estudos referentes á biodegradação de componentes químicos por fungos teve início 

em 1980. A capacidade desse organismo em degradar, além da lignina, um amplo espectro de 

poluentes como DDT [1,1-bis (4clorofenol)-2,2,2-tricloetano], lindano (hexacloro-

ciclohexano), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), dioxinas e outros poluentes 

orgânicos clorados (ZOUARI et al., 2002), foi reconhecida cientificamente. Desde então, esses 

organismos vêm sendo utilizados ao longo do tempo em processos de tratamento biológico de 

efluentes líquidos e de resíduos sólidos.  

Para a escolha de um microrganismo que poderá ser potencialmente utilizado na 

remediação de uma área contaminada, necessita-se determinar sua capacidade em degradar o 

contaminante alvo e o tempo necessário para que isso ocorra (GEERDINKET et al., 1996). 

 O objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência da biorremediação do fungicida 

Recop (Oxicloreto de Cobre) 840 WP pelo fungo Cladosporium cladosporioides em 

laboratório. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi realizado nos Laboratórios de Microbiologia e de Entomologia do IFMG 

Campus Bambuí.  

O meio BDA foi vertido em placa de Petri (9 cm ) contendo lã acrílica devidamente 

esterilizada em autoclave a 120 C por 20 minutos. Em seguida, após solidificação do meio, o 

fungo Cladosporium cladosporioides foi inoculado em com auxílio de alça de platina e 

espalhado com alça de Drigalsky devidamente flambadas, sendo incubado em câmara 

climatizada BOD a 25ºC por sete dias. 

Posteriormente, em um aquário contendo quatro litros de água, foi adicionado um grama 

do fungicida Recop (oxicloreto de cobre) 840 WP e antes disso foi retirada três alíquotas de 10 
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mL da água para servir de testemunha sem a presença do microrganismo (teste em branco). 

Logo após a adição do fungicida sem a presença do agente biorremediador foram retiradas três 

alíquotas de 10 mL, sendo denominada de Testemunha sem a presença do microrganismo.  

O fungo foi acondicionado numa bomba de aquário externa, de forma que a água 

contendo o produto químico passasse pelo mesmo. A cada cinco dias depois da introdução do 

agente biorremediador foram retiradas três alíquotas até completar 15 dias de avaliações 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Dias de coleta de água contaminada pelo fungicida Recop para avaliação da biorremediação pelo fungo 

Cladosporium cladosporioides. 

Dias de 

coleta 

Tratamento 

Testemunha (Branco) 
Testemunha (sem 

fungo) 

Cladosporium 

cladosporioides 

0 (zero) 10 mL (3x) 10 mL (3x)  

5 - - 10 mL (3x) 

10 - - 10 mL (3x) 

15 - - 10 mL (3x) 

 

Após a coleta todas as amostras de água foram encaminhadas em condições ideais para 

o Laboratório de Análise Foliar do Departamento de Química da Universidade Federal de 

Lavras (DQI/UFLA) para análise através de espectrofotômetro de massa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da análise de cobre em água são observados na Tabela 2. Os resultados 

demonstram que o fungo Cladosporium cladosporiodes foi capaz de retirar o cobre da água 

através da redução do cobre na água ao longo do tempo. 

Tabela 2.  Resultados da análise de Cobre na água. 

Identificação da amostra Resultado (ppm de Cu) 

Tempo 0 – Amostra 1 0,5 

Tempo 0 – Amostra 2 0,4 

Tempo 0 – Amostra 3 0,5 

Tempo 5 dias – Amostra 1 0,4 

Tempo 5 dias – Amostra 2 0,4 

Tempo 5 dias – Amostra 3 0,4 

Tempo 10 dias – Amostra 1 0,3 

Tempo 10 dias – Amostra 2 0,3 
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Tempo 10 dias – Amostra 3 0,3 

Tempo 15 dias – Amostra 1 0,3 

Tempo 15 dias – Amostra 2 0,3 

Tempo 15 dias – Amostra 3 0,3 

 

A partir de cinco dias já foi possível notar a redução do cobre, o que vai de encontro 

com o que foi encontrado por Rebelles et al. (2017) que em seu trabalho notaram redução dos 

níveis de cobre a partir de duas horas em contato com o biofiltro e após isto a redução foi 

proporcional ao tempo. No presente trabalho também é possível notar que a redução é crescente 

com o tempo. 

A Tabela 3 mostra os valores medianos e os percentis para os dados obtidos no 

experimento. Podemos observar que, do ponto de vista descritivo, os tempos demonstram 

pequenas diferenças mas que devem ser avaliadas através de um teste. 

Tabela 3. Valores medianos e percentis para avaliação da biorremediação pelo fungo Cladosporium 

cladosporioides. 

 Tempo 0 Tempo 5 Tempo 10 Tempo 15 

Mediana 0,500 0,400 0,300 0,300 

Percentil 
25 0,400 0,400 0,300 0,300 

75 . 0,400 0,300 0,300 

 

A fim de comparar os tempos, para identificar possíveis diferenças estatisticamente 

significativas, foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Os resultados do teste, ao 

nível de 5% de significância, mostraram não existirem diferenças estatisticamente significativas 

entre todas as possíveis comparações dos pares de tempos. Recomenda-se a realização de um 

experimento com maior número de repetições a fim de permitir verificar possíveis diferenças. 

A análises foram realizadas utilizando o programa estatístico SPSS 20 – Statistical Package for 

the Social Sciences. 

O tamanho da amostra é pequeno e sugerimos que o estudo seja realizado 

posteriormente, se possível, com uma amostra maior. Entretanto, a análise não paramétrica tem 

como propósito a análise de pequenas amostras ou quando suposições dos modelos 

paramétricos não são satisfeitas. 

O agente biológico (AB 057) apresentou elevada eficácia (99%), na redução do teor de 

cobre presente na água prestando-se para utilização em biofiltros destinados a reduzir a 

contaminação por cobre quando presente em níveis elevados, em efluentes derivados do 

processamento do café (CHALFOUN, 2007). A eficácia do fungo Cladosporium 
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cladosporiodes foi um pouco menor, cerca de 60%, mas mesmo assim ele também se mostra 

eficiente para utilização em biofiltros. 

 Andreazza et al. (2013) sugere que a biorremediação de áreas contaminadas com cobre 

pode ser mais eficaz quando são utilizados microrganismos resistentes e eficientes (como os 

fungos) juntamente com a utilização de plantas remediadoras e hiperacumuladoras de cobre, 

sugerindo que a eficiência da ação do fungo poderá ser complementada por uma 

fitorremediação das áreas de margem dos cursos de água contaminados. 

 

4 CONCLUSÕES 

O fungo C. cladosporiodes é capaz de retirar o cobre da água, porém são necessários 

mais estudos sobre sua eficiência, principalmente no que se refere ao tempo de ação do mesmo. 

Como este trabalho parou no tempo de 15 dias são necessários mais estudos a fim de verificar 

a continuidade da eficiência do fungo após este tempo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDREAZZA, R., CAMARGO, F. A. D. O., ANTONIOLLI, Z. I., QUADRO, M. S., 

BAMFORTH, S.; SINGLETON, I. Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons: 

current knowledge and future directions. Journal of Chemical Technology and 

Biotechnology, v.80, n.7, p.723-736, 2005. 

 

CHALFON, S. M., REBELLES, P. P. R., PEREIRA, M. C. Eficiência do agente biológico 

(AB 057) na adsorção de cobre como alternativa para tratamento de efluentes gerados no 

processamento do café, 2007. Disponível em: 

<http://www.sapc.embrapa.br/arquivos/consorcio/spcb_anais/simposio5/p296.pdf>. Acesso 

em: 15/07/2017. 

 

GEERDINK, M.J.; LOOSDRECHT, M.C.M.; LUYBEN, K.C.A.M. Biodegradability of diesel 

oil. Biodegradation, v.7, p.73-81, 1996. 

 

MATHEUS, D. R., MACHADO, K. M. G. Biorremediação: potencial de aplicação para POPs. 

In: Fernicola, N. A. G & Oliveira, S. S. (Orgs.). Produtos orgânicos Persistentes – POPs, 

CRA, Salvador, v. 13, p. 479-500, 2002. 

 

REBELLES, P. P. R; CHAULFON, S. M.; PEREIRA, M. C. P.; ELIZEI, V. G. 

Desenvolvimento de biofiltro visando à purificação de águas residuárias. Disponível em: 

<www.epamig.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid>. Acesso em 

15/07/2017. 

 

ZOUARI, H.; LABAT, M.; SAYADI, S. Degradation of 4-chorophenol by the white rot fungus 

Phanerochaete chrysosporium in free and immobilized cultures. Bioresource Technology, 

v.84, p.145-150, 2002. 

http://www.sapc.embrapa.br/arquivos/consorcio/spcb_anais/simposio5/p296.pdf

