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RESUMO

o

presente trabalho estudou o acúmulo de cádmio (Cd) por Saccharomyces cerevisiae,

fermentando mosto de caldo de cana com contaminações controladas, em níveis subtóxicos do citado metal. As condições de fermentação foram similares às reinantes na
produção industrial de entanol. O mosto, não esterelizado, continha 12% de açúcares
redutores totais (ART) e pH 4,5. Para a contaminação controlada empregou-se dois sais
de cádmio, cloreto e acetato e, quatro níveis de contaminações 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 mg
Cd kg- l mosto. A inoculação do mosto foi executada com fermento de paníficação (10%
p/p). Após a fermentação (4 horas) foram determinados, porcentagem de fermento no
vinho centrifugado e teor alcoólico do mesmo. Na levedura separada foram determinados
peso úmido, matéria seca, proteína bruta e teores de cádmio por espectrofotometria de
absorção atômica. Em todos os níveis de contaminação estudados houve acúmulo de Cd
pela levedura.
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SUMMARY
The aim of this paper is to study the absorption and cadmium (Cd) concentration by
Saccharomyces cerevisiae, fermenting must of sugar-cane, with control contamination,
under toxic leveis of cadmium (mg Cd kg- I must). Fermentation conditions were the same
ones for alcohol industrial production. Non-sterelized must showed 12% oftotal reducing
sugar (w/w) e pH 4,5. For the control contamination, two salts of cadmium were applied,
chloride and acetate, with diferent properties and four leveis of contamination: 0,5; 1,0;
2,0 and 5,0 mg Cd kg- I must. The inoculation of must was carried out with bread yeast
(10% w/w). After fermentation (4 hours), samples were selected to evaluate cellular
viability and yeast percentage. Wine was centrifuged and analysis of wine without yeast
and raw yeast were performed. The alcohol content was mensured , as well as the total
humid weight for the yeast material, raw protein and heavy metal by atomic absorption
spectroscopy. Alllevel studed have acumulation of cadmium at yeast.

1 INTRODUÇÃO

o homem, desde os tempos mais remotos, tem tido contato com os metais pesados,
que se encontram naturalmente no solo, na água e que, provavelmente, provocaram os
primeiros envenenamentos.

Os metais,

posteriormente utilizados nos utensílios

domésticos, tubulações de água entre outros, aumentaram os riscos de intoxicação.
O advento da era industrial e a mineração em alta escala, possibilitaram o
aparecimento de enfermidades relacionadas com os diversos metais tóxicos.
O problema da contaminação do ambiente por estes metais, alcança hoje dimensões
mundiais,

sendo

observado

tanto

em

países

desenvolvidos

como

naqueles

subdesenvolvidos. A ausência de controle dos rejeitos contaminados por metais pesados,
alterou o solo, a água e o ar, trazendo como consequência a contaminação dos sistemas
aquáticos, continentais e marinhos.
Este risco em potencial, suscitou pesquisas na área de alimentos, uma vez que estes
contaminantes tem caráter cumulativo na cadeia biológica da qual o homem faz parte.
Como resultado do fenômeno de bioacumulação, as quantidades subtóxicas presentes no
ambiente podem atingir níveis de risco nos elos finais da cadeia trófica.
Estudos recentes têm demonstrado a toxidade do cádmio (Cd), que juntamente
com o chumbo (Pb) e o mercúrio (Hg) são os elementos que têm concentrado a atenção
dos pesquisadores devido à toxidez e à disseminação nos ecossistemas, como resultado
do desenvolvimento tecnológico.
O uso industrial do cádmio deve-se principalmente ao seu baixo ponto de fusão.
Suas aplicações são amplas, como em galvanoplastia na industria automobilística,
construção de baterias, juntamente com o níquel, estabilizador na industria de plásticos
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polivinílicos e como pigmento amarelo em tintas e vidros. É utilizado ainda na fabricação
de ligas metálicas de baixo ponto de fusão, com baixo coeficiente de fricção e grande
resistência à fadiga.
Apesar da baixa absorção do cádmio quando introduzido no orgarusmo de
mamíferos, ele se concentra nos rins e fígado, onde tem vida biológica de 10 anos.
Quando as matérias primas de processos fermentativos são provenientes de solos
ácidos, podem conter quantidades apreciáveis de cádmio, transportando este metal para o
processo (Babich & Stotzky, 1983).
O processo de fermentação normalmente utilizado no Brasil é o denominado MelleBoinot, onde as células de leveduras são recuperadas por centrifugação e reaproveitadas,
mantendo elevada a concentração celular nos mostos e, assim, obtendo-se um aumento
do rendimento alcoólico, devido ao menor consumo de açúcar para a multiplicação
celular (Lopes, 1989). Entretanto, várias usinas e destilarias desviam parte do leite de
levedura a ser reciclada, não comprometendo a produção de etanol (Lima, 1983).
Os microorganismos possuem capacidade de acumular metal pesado, sendo que
Saccharomyces cerevisiae não é exceção. A levedura que cresce em meio com
concentrações subtóxicas aceitáveis de quaisquer metais, poderá apresentar, devido à
essa propriedade, níveis maiores do que aqueles presentes no meio de crescimento,
podendo assim atingir padrões não admissíveis pela legislação vigente, o que a invalidaria
como ingrediente de ração e muito menos como suplemento protéico.
O presente trabalho visou o estudo do acúmulo de cádmio (Cd) por S.
cerevisiae, fermentando mosto de caldo-de-cana, com contaminações controladas, em
níveis sub-tóxicos do citado metal.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Metais pesados
A crescente industrialização nas últimas décadas, expôs animais e vegetais à muitas
espécies químicas potencialmente tóxicas. Os metais pesados destacam-se como os mais
perigosos, pois mesmo a níveis traço podem causar danos eco-biológicos irreversíveis
(Miranda, 1923). Os

metais pesados compreendem em tomo de 40 elementos, que

apresentam densidade mínima de 4,5 g cm-3 (Garcia et al, 1990), 5 g cm-3 (C.oker &
Matth,ews, 1983) ou 6,0 g cm-3 (Alloway, ~995; Malavolta, 1994). Muitos destes metais
são essenciais para o crescimento de organismos procariotos e eucariotos, sendo exigidos
em concentrações muito pequenas. Contudo, alguns destes metais como cádmio (Cd) e
mercúrio (Hg) não são essenciais para o crescimento celular, e são extremamente tóxicos
em baixas concentrações (Miranda, 1993; Trevors et al., 1986; Volesky, 1990a).
A produção mundial de cádmio é oriunda dos processos de extração de zinco,
chumbo e em menor escala do cobre. A remoção do cádmio é essencial para a produção
destes metais, uma vez que sua presença afetaria as suas propriedades. Na fusão de
minérios, e sua redução térmica a metal, o cádmio, sendo mais volátil e mais facilmente
oxidável do que o zinco e o chumbo, é emitido preferencialmente e posteriormente
captado como partícula de CdO na saída do fomo (Tavares, 1990).
O uso industrial do cádmio deve-se ao seu baixo ponto de fusão (320,9°C). A
produção anual de cádmio está ao redor de 20x103 toneladas (Volesck, 1990a).
A aplicação principal (34% do consumo total) do cádmio é em revestimentos
metálicos, os quais são muito resistentes à corrosão alcalina e marinha, devido à proteção
catódica que oferecem. A industria automobilística, a espacial e a de telecomunicações
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são os m810res usuários destes revestimentos. O segundo m810r uso (23%) é para
pigmentos, geralmente à base de sulfeto de cádmio. Estes variam de amarelo à marrom,
apresentado alta estabilidade térmica e sendo utilizados em tintas e vernizes plásticos.
Outra área de aplicação é na industria de PVC (policloreto de vinila) e plásticos afins
como estabilizador (15% do total do consumo). Os sais de cádmio dos ácidos graxos
inibem eficazmente a degradação do PVC por radiação e/ou oxigênio. O uso de baterias
de niquel / cádmio, com eletrólito alcalino, cresceu bastante nos últimos anos, devido a
sua boa descarga e confiabilidade. O cádmio tem os seguintes usos menores: constituinte
de soldas e ligas e baixa fusão; produção de semicondutores e instrumentos fotovoltaicos,
como bastão de controle de reatores nucleares (devido a sua grande capacidade de
absorção de neutrons); como endurecedor na cura da borracha; como constituinte do
amalgama em odontologia (25% cádmio : 75% mercúrio); na industria do vidro; na
fotografia, litografia e processo de gravura, além de fungicidas (Mattiazzo-Prezotto,
1994; Tavares, 1990; Tavares & Carvalho, 1992).

A toxidade do cádmio é altamente dependente das espécies atômicas, bem como de
vários fatores fisicos, químicos e biológicos (Adriano, 1986; Babich & Stotzky, 1978).
São importantes as diferenças, entre os vários compostos de cádmio, quanto a sua
solubilidade (tabela 1). Em geral, compostos solúveis como o CdCh são mais absorvidos
e mais tóxicos que compostos praticamente insolúveis como CdS (Mason, 1987). Reilly
(1991) considera o cádmio um elemento altamente tóxico, que têm sido descrito como

um dos elementos traço mais perigosos presentes em alimentos e no ambiente do homem.
Apesar de estar presente em quantidades preocupantes no ar, solo e água, o principal
caminho de entrada do metal no organismo de seres humanos não expostos
industrialmente, são os alimentos contaminados (Elpo & freitas, 1995; Pacyna, 1996).
Gerhardsson & Skerfving (1996), alertam que além dos alimentos, o tabaco é outra
grande fonte de contaminação, correspondendo em tomo de 1,2 Ilg por cigarro. Deste,
100% é absorvido pelo organismo humano (Tavares & Carvalho, 1992).
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Tabela 1. Propriedades fisicas de alguns compostos de cádmio

Composto

Fónnula
Química

Peso
Molecular

Ponto de
Fusão

Ponto de
Ebulição

f C)

~C)

Densidade
(g cm-3)

Solubilidade
Solventes
~100cc) or=icos
insolúvel
ND*

Água

Cádmio

Cd

112,411

321

765

8,65

Carbonato
de cádmio
Cloreto de
cádmio

CdC03

172,43

321

ND*

4,26

pi~~*

insolúvel

CdCh

183,32

568

960

4,047

140

Hidróxido
de cádmio
Nitrato de
cádmio

Cd(OH)2

146,43

130

ND*

4,79

qi***

acetona
metanol
etanol
ND*

Cd(N03)2

236,43

350

ND*

ND*

326 a 60°C

CdO

128,40

900

ND*

8,15

insolúvel

éter
acetona
álcool
ND*

CdSi03

188,49

1.242

ND*

4,93

insolúvel

ND*

CdS04

208,47

1.000

ND*

4,691

76 a O°C

álcool
acetona

;

Oxido de
cádmio
Silicato de
cádmio
Sulfato de
cádmio

* não determinado
** praticamente insolúvel
*** quase insolúvel
Fonte: Adaptado de Mason, 1987

Na sua vigésima segunda edição, realizada de 19 a 24 de março de 1990, o comitê
do Códex Alimentárius sobre Contaminantes e Aditivos nos Alimentos, propôs níveis de
cádmio de 0,1 mg kg

-1

para vegetais e 0,5 mg kg

-1

para cereais (Elpo & Freitas, 1995).

Contudo, os limites fixados pela legislação brasileira são de 1,0 mg kg -1.

O cádmio introduzido no organismo via oral é pouco absorvido sendo que cerca de
95% é eliminado (Gerhardsson & Skerfving, 1996; Tavares, 1990). Porém, o restante se
acumula nos rins e no figado, onde foi detectado que sua meia vida biológica é de 10
anos (Tavares & Carvalho, 1992). A dose letal para um adulto de 60 kg é de 0,35g de
cádmio (pereira, 1995).

6

Muito pouco é conhecido sobre o mecanismo de toxidade do cádmio (Gerhardsson
& Skerfving, 1996). Os autores ressaltam, porém, que é bem conhecido que o cádmio se

liga aos grupos sulfidril das proteínas. Se isto ocorre com uma enzima, esta pode ter suas
funções inibidas.
O cádmio, uma vez assimilado, se distribui no organismo. É principalmente
encontrados nas células sanguíneas, parte ligado a metaloproteínas e parte circulando
através do plasma, alcançando desta forma o fígado (Elpo & Freitas, 1995; Tavares,
1990; Tavares & Carvalho, 1992). No fígado, o cádmio induz a produção de
metaloproteínas (proteínas de baixo peso molecular e ricas em enxofre) no prazo de 4 a
24 horas (Mason, 1987). Esta proteína sequestra cádmio nas células do fígado, atuando
como agente destoxifícador (Tavares, 1990). No entanto, somente 15% da carga
corporal de cádmio é encontrada no fígado (Miranda, 1993: Tavares & Carvalho, 1992),
pois há uma liberação vagarosa do complexo metaloproteína-cádmio para o sangue
(Tavares, 1990). Este complexo é filtrado pelo glomérulo renal para a urina primária,
como o são as outras proteínas de baixo peso molecular (Mason,

1987).

Subsequentemente, o complexo é reabsorvido pelas células tubulares do rim,
provavelmente por pinocitose (Tavares, 1990). Nas células tubulares, lisosomas contendo
enzimas digestivas, degradam rapidamente o complexo cádmio-metaloproteína e liberam
cádmio no citoplasma (Mason, 1987; Tavares, 1990). As células tubulares tem a
capacidade de produzir a sua própria metaloproteína, consequentemente evitando os
efeitos tóxicos do cádmio não complexado. Quando a capacidade produtora de
metaloproteína das células tubulares é excedida, os primeiros sinais de toxidade aparecem
(Tavares, 1990). Cerca de 50% da carga corporal de cádmio é encontrada nos rins
(Miranda, 1993; Tavares & Carvalho, 1992).
O rim é considerado o órgão crítico no acúmulo de cádmio (Tavares, 1990). A
falência do sistema renal é esperada como resultado da ingestão do metal (MattiazzoPrezotto, 1994). Entretanto, o único caso mundialmente aceito de toxidade de cádmio é a
célebre doença chamada "itai-itai", observada no Japão, na cidade de Fochu, situada na
bacia do rio Jintsu. (Adriano, 1986), em pessoas que se alimentaram com arroz e beberam

7

água de arrozeirais que continham alta concentração do elemento (Nogawa & Kido,
1996).
A humanidade foi alertada para o perigo do cádmio no meio ambiente. Durante 19
anos houve o surto de uma doença desconhecida, de natureza reumática, denominada
"itai-itai" (ai-ai) devido aos gritos de dor dos pacientes, decorrentes de deformidades
ósseas dolorosas. Ao todo, cerca de 100 pessoas morreram desta doença, cuja causa
somente foi relacionada com o cádmio em 1961. Uma mineradora lançava seus rejeitos
no rio que servia para irrigação dos arrozais e como fonte de água potável (Tavares,
1990).
Segundo Tavares & Carvalho (1992), quando a exposição a níveis altos de cádmio
ocorre em pessoas com deficiência nutricional, efeitos diversos podem ocorrer. Segundo
os autores este foi o caso do evento trágico de "itai-itai", onde a ingestão continuada de
cádmio por pessoas com deficiência de cálcio e vitamina D causou as deformidades.
Embora o cádmio tenha sido descrito como elemento relativamente raro (Valle &
Ulmer, 1972; Wood, 1974), posteriormente Varma (1986b) afirma que o mesmo
encontra-se presente no ambiente em baixos níveis. Mattiazzo-Prezotto (1994) e Tavares
(1990), relatam que a concentração de cádmio na crosta terrestre varia entre 0,15 e 0,20
mg kg-\ sendo o 67° metal em ordem de abundância.
O cádmio é o elemento número 48 da tabela periódica, com um peso atômico de
112,4. É medianamente denso (8,6 g cm-3 ), branco prateado, sendo um metal maleável
com ponto de fusão 320,goC e ebulição 765°C (Adriano, 1986; Reilly, 1991; Varma,
1986b).
Os níveis de cádmio em solos agricolas alcançam a faixa de 0,001 à 2,4 mg.kg- l ,
sendo o valor médio de 0,22 mg kg- l , embora áreas vizinhas à fundições possam
apresentar conteúdo de cádmio na camada superficial do solo entre 0,20 e 350 mg kg- l
(Adriano, 1986; Alloway, 1995). As concentrações de cádmio na hidrosfera alcançam de
0,07 à 1,02 J.lg kg- l (Trevors et al., 1986), 10 J.lg kg"l na água potável (Volesky, 1990a)
e 0,01 a 004 J.lg kg- I em água salgada (Robards & Worsfold, 1991). Pacyna (1996)
afirma que em 1983 a emissão global de cádmio na atmosfera variou de 3,1 a 12,0 ton3 .
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Segundo o autor, na Europa e na América do Norte, a emissão de metais pesados
decresce na seguinte ordem:
Pb > Hg > Cd > outros metais
No Brasil, os teores de cádmio total em solos se situam entre valores menores que
0,1 até 0,4 mg.kg- l (Domingos, 1990)
O cádmio ocorre na natureza principalmente associado com o Zn, com o qual têm
similar estrutura iônica e eletronegatividade (Adriano, 1986; Mattiazzo-Prezotto, 1994;
Reilly, 1991; Varma, 1986b), a grupos contendo S, com o qual têm grande afinidade
(Mattiazzo-Prezotto, 1994), e ao cobre e ao chumbo (Reilly, 1991).
A utilização industrial de cádmio têm provocado um desequilíbrio biológico e
modificações no transporte deste elemento (Babich & Stotzky, 1978). Elevadas
concentrações de cádmio podem ser encontradas na água de esgoto (Cenci & Morozzi,
1977), plantas, plancton marinho e invertebrados (Robards & Worsfold, 1991) e ao longo
das rodovias, pelo desgaste de pneus, já que o cádmio entra na fabricação destes (Omae,
1986).

2.1.1 Metais pesados nos solos

Quando se considera o uso agronômico de resíduos contendo metais, devem ser
feitas previsões do seu comportamento nos solos, e neste aspecto, a preocupação mais
frequente diz respeito à solubilização, com consequente deslocamento destes metais para
o lençol freático, aumentando a biodisponibilidade para vegetais, resultando na entrada
do metal na cadeia alimentar (Domingos, 1996).
Entre as práticas e atividades que podem poluir solos agrícolas com metais pesados
são citados o uso de corretivos para acidez (Adriano, 1986; Amaral Sobrinho et al,
1992; Robards & Worsfold, 1991), fertilizantes fosfatados (Amaral Sobrinho et al, 1992;
Kabata-Pendias & Pendias, 1984a; Tavares, 1990) deposição de resíduos da indústria
siderúrgica (Nogueira, 1993), de lixo urbano (Kabata-Pendias & Pendias, 1984a) e de
lodo de esgoto (Arteaga, 1996; Gouvêa, 1995; Kabata-Pendias & Pendias, 1984a; Jorge
et al., 1991; Oliveira, 1995; Robards & Worsfold, 1991).
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É sabido que os países altamente industrializados confrontam-se com sérios
problemas de poluição do ar, da água e do solo, sendo a atividade industrial uma das
fontes principais de poluição do solo com metais pesados. Por outro lado, com o
crescente aumento da produção de resíduos sólidos nos centros urbanos, em função do
aumento populacional, bem como da aceleração do processo de industrialização, a
questão do manejo, tratamento e destino final do lodo de esgoto toma-se critica e
prioritária, visando preservar o meio ambiente.
Segundo Oliveira, (1995), somente na grande São Paulo, SP, estima-se uma
produção diária de esgotos em tomo de 4,2xl06 m3 . Segundo o mesmo autor, estima-se
para 1996 uma geração de lodo de esgoto seco e digerido em tomo de 7,8xl04, tendo
por base a capacidade de tratamento já instalada.
A aplicação de lodo de esgoto, em solos agrícolas, está se tomando uma prática
comum em virtude do seu teor relativamente elevado de matéria orgânica, que confere a
este material um potencial considerável para melhorar a fertilidade do solo. O aumento
do custo dos fertilizantes químicos, bem como a demanda de muita energia no processo
de incineração de esgoto, toma a sua aplicação em solos agrícolas uma alternativa
atraente (Jorge et al., 1991). Ao mesmo tempo, a utilização do lodo de esgoto diminui os
problemas ambientais ocasionados pelo acúmulo

e pela não utilização destas fontes

poluidoras (Arteaga, 1996).
Kabata-Pendias & Pendias (1984a) esclarecem que apesar da adição de lodo de
esgoto aos solos promover o aumento da concentração dos metais Cd, Cu, Cr e Zn nos
mesmos, evidências do aumento da fitodisponibilidade desses metais só são observadas
quando a dose aplicada for muito alta. Oliveira (1995) estima esta dose como sendo ao
redor de 150 mg ha- 1 .
Também a contaminação de solos por metais pesados, provocada pela aplicação de
corretivos, fertilizantes e agrotóxicos vem preocupando pesquisadores de vários paises
(Alloway, 1990; Amaral Sobrinho et al, 1992; Kabata-Pendias & Pendias, 1984a; Mulla
et al, 1980).
Segundo Amaral Sobrinho et aI. (1992), a maioria dos solos de regiões tropicais,
devido ao seu elevado poder tampão, necessita normalmente de grande quantidade de
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corretivos para acidez e de fertilizantes fosfatados. Kabata-Pendias & Pendias (1984b)
alertam que fertilizantes fosfatados podem conter de 1 a 70 mg kg- 1 de cádmio.
Mulla et al (1980), mostraram que a concentração total de cádmio na superficie de
um solo que recebeu superfosfato triplo por 36 anos aumentou de 0,07 à 1,0 mg kg- 1 de
solo.

o

cádmio pode ocorrer distribuído quimicamente no solo de várias maneiras

(Adriano, 1986):
a) Trocável: adsorvido por atração eletrostática em sítios de cargas negativas das
argilas, matéria orgânica e óxido hidratados;
b) Redutível: adsorvido ou cooprecipitado com óxidos e hidróxidos de Fe, Mn e
possivelmente AI, presentes como revestimento de minerais de argila ou partículas
isoladas.
c) Carbonato: precipitado como carbonato em solos com muito carbonato de cálcio
livre.
d) Complexado ou quelado: produtos de solubilidade e estabilidade variáveis;
e) Rede cristalina: fixação no interior da rede cristalina da argila;
f) Sulfeto: muito insolúvel e estável. Compostos de Cd com sulfeto ocorrem em

solos mal arejados, como em arrozais inundadas;
g) Fase orgânica: complexação com a fração orgânica. Quelado ou ligado à matéria
orgânica;
h) Solução iônica ou complexado.
Para que haja movimentação e lixiviação de metais e, também, a sua entrada na
cadeia alimentar, é necessário que os mesmos estejam presentes na solução do solo, ou
associados à partículas móveis. Mattiazzo-Prezotto (1994), ressalta que isto vai depender
da interação entre as partículas químicas existentes no solo de adição do metal.
Portanto, todo metal pesado adicionado à solução do solo, pode ser atenuado na
fase sólida através de equilíbrios de troca catiônica, adsorsão, quelação, precipitação ou
cristalização. A distribuição nas várias formas vai depender, além das propriedades
químicas de cada metal, de um número de fatores do solo, como pH, potencial redox,
textura, composição mineral das argilas, capacidade de troca de cátions (CTC),
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quantidade e tipo de compostos orgânicos na fase sólida e na solução do solo,
competição de outros metais pelos sítios de adsorsão e quelação, temperatura do solo e
atividade microbiana (Adriano, 1986; Lake, 1987).
Tendo-se em vista a forma de Cd presente em solos ácidos, evidencia-se a
importância da CTC do solo no comportamento do mesmo (Mattiazzo-Prezotto, 1994).

2.1.2 Influência da CTC e do pH
A CTC do solo é um dos mais importantes indicadores da capacidade de retenção
de metais pesados na fase sólida do solo (Gouvêa, 1995). Em geral, solos com valores de
CTC mais elevadas suportam maiores quantidades de metais do que os de baixa
capacidade de troca. Por outro lado, os fenômenos predominantemente eletrostáticos que
governam a CTC constituem-se num dos efeitos atenuantes mais fracos no sentido de
manter o metal adsorvido à fase sólida do solo. Considera-se portanto, que os metais na
forma trocável são prontamente disponíveis às plantas, superada apenas pelas formas
solúveis (Lake, 1987).
A CTC do solo é afetada por vários fatores, tais como temperatura, textura, pH e
outros. Espera-se em solos argilosos uma maior CTC do que nos arenosos. Solos
argilosos e mais ricos em matéria orgânica possuem maior CTC e, portanto, apresentam
maior capacidade de retenção de metais (Gouvêa, 1995; Lindsay, 1979).
O pH aparece como o principal fator regulador da solubilidade e disponibilidade de
metais no solo (Adriano, 1986). A maior parte da CTC é devida à desprotonação de
grupamentos ácidos da matéria orgânica e da superficie de óxidos de ferro e alumínio.
Em ambos os casos o pH é fundamental e o máximo valor de CTC é observado a altos
valores de pH. Outros equilíbrios envolvendo metais pesados no solo (formação de
hidróxidos, carbonatos e fosfatos insolúveis) também são diretamente afetados pelo pH
do solo (Lindsay, 1979).
Segundo Gouvêa (1995), sob condições alcalinas, há formação de precipitados de
carbonatos e hidróxidos metálicos. Além disto, .ocorre aumento na CTC do solo,
resultando na maior adsorsão de cátions metálicos.
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De maneira geral a solubilidade dos metais diminui com o aumento do pH, exceto
para o molibdênio que costuma ocorrer na forma aniônica (Pereira, 1995). Aumentos nas
concentrações de Cd, Co, Mn e Zn na solução do solo tem sido observados com o
decréscimo do pH na faixa comum em solos agriculturáveis (5,0-7,0).
Em valores de pH > 7,0, formam-se no solo hidroxicátions tais como MgOI1 e
CaOI1 e nesta forma passam a ser adsorvidos. Da mesma forma, com metais pesados
ocorre a formação de espécies como CdOI1 e ZnOI1. Uma vez formadas, tais espécies
são prontamente adsorvidas às superfícies dos óxidos de Fe e AI e a medida que o pH se
eleva precipitam-se sobre os óxidos, constituindo-se uma nova camada de polímeros, cuja
forma geral é (MOH)x (McBride, 1978).

2.1.3 Equilíbrios de precipitação

o fenômeno

da precipitação exerce grande influência no comportamento químico

dos metais pesados, uma vez que estes formam compostos muito pouco solúveis com
uma série de ânions facilmente encontrados no solo. Os ânions mais comuns no solo e
capazes de precipitar metais pesados no solo são o carbonato, o cloreto, o sulfato, o
oxalato, o fosfato e a silicata (Lindsay, 1979). Com a adubação mineral, calagem e
gessagem a probabilidade de ocorrerem tais reações aumenta muito, uma vez que a
concentração de carbonato, sulfato e fosfato aumenta consideravelmente (McBride,
1978).

2.1.4 Metais pesados em plantas

A absorção pelas plantas é uma das principais rotas de entrada dos metais pesados
na cadeia alimentar. Segundo Volesck (1990a), é conhecido que cádmio é um metal
pesado largamente absorvido por plantas. Miranda (1993) alerta que plantas absorvem
cádmio mais facilmente que outros metais pesados. Em sua maioria, plantas respondem
ao aumento na concentração de metais no solo com a absorção (Gouvêa, 1995). A
natureza destas respostas dependerá da sensibilidade individual, da intensidade
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(concentração e duração), da exposição, do metal propriamente dito e da forma como se
encontra (Lake, 1987).
Os metais pesados são absorvidos pelas plantas por diferentes fonnas preferenciais,
que variam de um metal para o outro. De acordo com Lake (1987), o cádmio é mais
absorvido na fonna de complexos solúveis orgânicos de baixo peso molecular do que na
forma catiônica (Cd2+).
A absorção de metais pesados em plantas é muito afetada por efeitos sinérgicos e
antagonisticos (Lake, 1987; Matthews, 1984). Efeito sinérgico é o aumento da absorção
de alguns metais, causada pela absorção prévia de outros. Já as relações antagonistas
traduzem-se na diminuição da absorção de ions metálicos em virtude da absorção de
outros pelos mesmos sítios de troca da raiz. Um exemplo clássico de efeito antagonístico
é a diminuição da absorção de cádmio em presença de alta concentração de zinco (Lake,
1987).
Vários são os mecanismos de entrada de metais nas células vegetais. Os principais
envolvem penneação passiva através da membrana, envolvendo proteínas integrais ou
não, transporte ativo através de moléculas carreadoras e endocitose. A maior parte dos
metais pesados, se mantêm então, imobilizados nas cargas negativas da parede celular, e
muito pouco é levado para o interior da célula. No interior da célula, o cádmio está
normalmente ligado a proteínas citoplasmáticas contendo grupamentos S, pelo qual o
metal têm grande afinidade (Domingos, 1996).
De forma geral, o cádmio e o zinco são translocados intensivamente para a parte
aérea, enquanto o Cu e o Pb ficam fortemente retidos na raiz. Já o Ni é distribuído
igualmente por toda a planta (Matthews, 1984; Lake, 1987).
As plantas tolerantes aos metais pesados devem merecer um cuidado especial, pois

podem acarretar sérios danos à saúde humana, pelo motivo de reterem teores de metais
pesados muito superiores aos níveis permitidos para os seres humanos, antes de
apresentarem sintomas de toxidade (Lake, 1987).
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2.2 Levedura
As fermentações realizadas pelas leveduras são utilizadas pelo homem desde as
origens da civilização (Vicente, 1987). As leveduras do fermento eram conhecidas pelos
egípcios antigos. Já há 6.000 anos estes produziam uma espécie de cerveja ácida
conhecida como ''boozah'' (Halász & Lásztity, 1991b).

Bebidas alcoólicas

foram

também produzidas por antigos chineses, babilônicos, gregos, índios, judeus, etc.
(Dziezak, 1987; Minami, 1987).
O conhecimento dos agentes responsáveis por este processo somente puderam ser
ampliados com a invenção do microscópio no século XVII, por Antonie Van
Leeuwenhoek. Contudo, foram os estudos

de Louis Pasteur entre 1857 e 1876,

publicados em seu "ÉTUDES SUR LE \'W' em 1866 e "ÉTUDES SUR LA BIÉRE" de
1876, que estabeleceram o papel da levedura na transformação do açúcar em álcool e,
que a levedura é um organismo vivo (HaIász & Lásztity, 1991b; Pelczar et ai, 1981).
Hoje, se sabe que as leveduras correspondem a um grupo heterogêneo de fungos,
de forma predominantemente unicelular, com predominância de algumas características
como a estrutura celular (eucariótica), reprodução por brotamento, divisão binária ou
ascoesporos, colônias cremosas ou moles (Minarni, 1987). Ocorre, porém, que nenhuma
destas características são exclusivamente das leveduras e, encontradas em todas elas
(Pelczar et al., 1981).
As leveduras e os fungos filamentosos ( mofos) fazem parte do vasto conjunto dos

fungos eucariotos inferiores, distribuídos em 74.000 espécies (Vicente, 1987). As
leveduras, entretanto, estão distribuídas em apenas 350 espécies (Pelczar et aI., 1981;
Vicente, 1987), agrupadas em 66 gêneros (Bamett, 1992).
A espécie Saccharomyces cerevisiae e as espécies filogeneticamente próximas são
as mais empregadas pelo homem, que as utilizam nas várias industrias de fermentação de
substratos açucarados ou amiláceos previamente hidrolizados (Vicente, 1987).
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2.2.1 Leveduras na alimentação animal e humana
Das espécies taxonomicamente conhecidas, relativamente poucas são utilizadas
industrialmente. Segundo Dziezak (1987), somente três gêneros são comercialmente
cultivados: Saccharomyces, Candida e Kluyveromyces.
A tecnologia de produção celular microbiana em escala comercial, para alimentos e
rações, foi desenvolvida neste século. Até o século passado se recuperava o máximo de
leveduras do gênero Saccharomyces da produção de bebidas fermentadas, principalmente
cervejas, utilizando-as, então, em panificação. Em 1968 Fleischmann iniciou a produção
industrial de levedura prensada e, contribuiu na melhoria da bioquímica da fermentação e
de técnicas de engenharia, auxiliando muito o desenvolvimento da moderna utilização de
leveduras (Halász & Lásztity, 1991b).
Além disto,

as leveduras estão recebendo maIS atenção por parte dos

pesquisadores, devido aos beneficios nutricionais fornecidos ao homem. Sua utilização
pode ser na forma de levedura seca, suplementando a alimentação humana, ou
enriquecendo os sabores de lanches, carnes e produtos derivados do leite (Dziedak,
1987). Também o uso de proteína microbiana, produzida a partir de

substratos de

origem natural, é geralmente visto como um suporte eficiente para o crescimento animal
(Berto, 1997; Fazano, 1985).
A biomassa de levedura é composta de 45 a 65% de proteina, sendo considerada
uma boa fonte protéica não convencional, com ampliação do seu uso na industria de
alimentos (pacheco, 1996). Têm-se observado que as leveduras são ricas em treonina,
lisina e valina. Contudo, a maioria dos relatos indicam a metionina como o aminoácido
mais limitante das leveduras. Por outro lado, elas têm sido indicadas como excelentes
fontes de vitaminas do complexo B e alguns minerais (Miyada, 1987).
A qualidade da proteína produzida por S. cerevisiae em substrato de melaço de
cana-de-açúcar é aceitável quando comparada com
(pezzato, 1985).

o concentrado protéico de soja
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Uma das fontes mais promissoras de alimentos, para a produção animal, são os
microrganismos. No caso dos suínos e, particularmente, nas condições brasileiras, uma
fonte não convencional é a levedura seca (Berto, 1997).
A utilização de levedura como fonte protéica em rações de aves visando a
produção de carnes e ovos, deve ser bem controlada, pois pode ocasionar a "gota
visceral" ou "articular", devido ao elevado teor de ácidos nucleicos (DNA e RNA)
presentes e, pelo fato das aves não possuírem a enzima uricase (pezzato, 1985).
A composição química e o valor nutritivo das leveduras, bem como dos
subprodutos de destilarias variam conforme o substrato empregado, espécie da levedura,
método de fermentação, idade das células, forma de secagem, a concentração de sais, etc,
(Desmonts, 1968; Lahr Filho, 1996).
As leveduras secas apresentam uma composição química aproximada de 6% de

umidade, 39% de proteínas (Nx6,25), 34,1% de polissacaridios, 5,0% de trealose, 10,8%
de ácidos nucleicos, 4,5% de fosfolipídios, 2,5% de triglicerídios e 1,0% de esteróis
(Oura, 1995). O conteúdo mineral, varia de 9,4 à 14,4% (Lima, 1983; Moreira, 1984),
sendo o potássio seu principal componente (Oura, 1995).
As características que tomam os microorganismos interessantes, incluindo as

leveduras, como produtores de proteína, segundo Miyada (1987), Moreira (1984), Oura
(1995), Pezzato (1985) e Santos (1993) são:
- Alta taxa de multiplicação;
- Capacidade de desenvolvimento em substrato barato e facilmente disponível;
- Facilidade de obtenção;
- Utilização de nutrientes nas suas formas mais simples;
- Possibilidade de cultivo, independente de fatores ambientais e climáticos;
- Pequena exigência de área e água;
- Formação de produtos com considerável valor nutritivo.
Vários substratos, geralmente resíduos industriais e da agroindustria, podem ser
utilizados pelas leveduras para obtenção de proteínas. Dentre eles, podem ser citados os
resíduos das refinarias de petróleo, licor sulfitico das industrias de celulose, hidrolizado
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de madeira, soro de leite, vinhaça, melaço, bem como resíduos de frutas e vegetais
(Halász & Lásztity, 1991b; Lima, 1983; Miyada, 1987; Oura, 1995).
a Brasil, sendo o maior produtor mundial de álcool de cana de açúcar, com uma
produção estimada em 11,5 bilhões de litros por ano, toma-se um país privilegiado
quanto ao aproveitamento dos subprodutos obtidos no processamento da cana de açúcar,
notadamente a levedura, na alimentação humana e animal (Lahr Filho, 1996).
Nas destilarias de álcool autônomas ou anexas às usinas de cana de açúcar, podem
ser produzidos dois tipos de leveduras destinadas à alimentação humana ou animal. a
primeiro denomina-se levedura de recuperação, e pertence ao gênero Saccharomyces,
sendo que provém da fermentação anaeróbia do caldo de cana ou do melaço no processo
de produção de álcool. a segundo tipo é denominado levedura de cultura. Pertence ao
gênero Candida e é obtida à partir da fermentação anaeróbia da vinhaça ou do melaço.
Esta levedura têm geralmente uma qualidade superior aquela recuperada, e neste caso a
levedura é o produto visado, não sendo portanto um subproduto (Lima, 1983; Miyada,
1987; aura, 1995).
Segundo Fazano (1986), as leveduras de recuperação são obtidas da seguinte
maneira:
a) Após o término da fermentação, o vinho (mosto fermentado) é centrifugado,
obtendo-se de um lado o vinho e de outro a levedura;
b) Do total de leite de levedura obtido, a maior parte é novamente enviada para a
fermentação de novas quantidades de mosto, e ao restante, sempre em
quantidades

variáveis,

é adicionada

água

e

novamente

centrifugado,

denominando-se esta operação de lavagem. a número de lavagens é variável,
dependendo do grau de pureza desejável no produto final;
c) Terminada a última lavagem, o leite de levedura é encaminhado à secadores
rotativos, onde além da desidratação ocorre a morte das leveduras.
Segundo Santos (1993), esta secagem é necessária para que ocorra a ruptura da
parede celular. Moreira (1984) e Pacheco (1996), relatam que a grossa e rígida parede
celular das leveduras resiste à digestão intestinal, limitando a disponibilidade da proteína
intracelular.
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o

processo de desidratação além de prolongar o periodo de conservação das

leveduras, facilita o transporte, annazenamento e incorporação às rações (Fazano, 1985).
Além disto, as leveduras não devem ser fornecidas vivas aos animais, pois continuando a
sua

atividade

fermentativa

no

aparelho

digestivo,

podem

causar

distúrbios

gastrointestinais. Estas leveduras também podem absorver vitaminas do complexo B no
intestino dos animais, causando até mesmo avitaminoses (Desmonts, 1968)
A fabricação de levedura é um processo aeróbio e exergônico, portanto é
necessário fornecer grandes quantidades de ar e dispor de algum sistema de eliminação de
calor para manter a temperatura adequado ao processo, aproximadamente 30 ±1

cc.

Segundo Oura (1995), a equação empírica que pode representar a formação de
biomassa a partir de glicose é a seguinte:

732CJI1206 + 597NH3 + 6H2S04 + 40ATP + 1702 + 230C02 + 432H20

___

1986ATP + 1408NAD + 831NAPH2

C __. .~ 1986 (ADP + Pi) + 1408 NADH2 + 831 NADP

1

100g levedura (peso seco) + 40 ADP + 701 CO2

Segundo o autor, a fórmula química da levedura seria:
C3921lL>36S02070Ns97P 40S6

Do ponto de vista industrial, a biomassa de levedura é uma matéria pnma
importante, contendo diferentes compostos úteis na formação de uma grande variedade
de produtos. A levedura seca e o concentrado protéico são as principais formas de
aplicação da biomassa. Também é utilizada para a produção de enzimas, ácidos nucleicos,
nucleotídeos e nucleosídeos, lipídios, carboidratos, vitaminas, etc. A biomassa de
levedura pode ser usada como célula integral ou apenas alguns componentes da

me~ma.

A extração das proteinas é realizada após a ruptura celular, e dependendo dos compostos
a serem produzidos, diferentes técnicas de separação são utilizadas (Haslász & Lásztity,
1991a).
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2.2.2 Acúmulo de metais pesados

Além do seu conteúdo protéico, as leveduras podem ser portadoras, em potencial,
de substâncias ou elementos tóxicos, prejudiciais a saúde dos animais (Domingos, 1996).
Esta toxidez pode ser originária do substrato ou toxinas produzidas pelas próprias células
(Hanssen, 1982). Pode ocorrer também a presença de agrotóxicos, adubos ou inseticidas
organo-clorados utilizados na cultura de cana-de-açúcar. Também os metais pesados
podem estar presentes, face a habilidade das leveduras em acumular tais elementos
(Brandy & Ducan, 1994; Miyada, 1987; Volesky, 1990b; Volesky, 1995). Por este
motivo, análises de toxidade em microorganismos deve ser uma análise rotineira
(Ranssen, 1982).
A levedura crescendo em melO contendo uma elevada quantidade de cátions
metálicos pode acumular estes metais em suas células (Volesky, 1990b; Volesky, 1995).
Este fenômeno pode ser utilizado para a preparação de ingredientes de alimentos pobres
em micro elementos (Halász & Lásztity, 1991 b).
A célula de levedura com sua complexa parede celular representa um sítio adicional
de adsorsão em relação às células desprovidas de parede. Considera-se a parede celular
uma entidade protetora da membrana plasmática e da célula como um todo.
Segundo Wood & Wang (1983), numerosos parâmetros químicos devem ser
considerados para que um ion metálico possa ser adsorvido por uma célula viva. Estes
incluem carga do metal, raio iônico, a preferência do metal por ligantes orgânicos, a
disponibilidade da concentração do metal como poluente, ou não,

do ambiente, as

reações químicas dos ions metálicos em solução. Em adição, critérios como
disponibilidade, solubilidade, pR, temperatura, potencial redox, ions competidores,
agentes quelantes, ligações não específicas (para proteína, argila e matéria orgânica)
devem ser considerados.
O acúmulo de metais pesados por microrganismos, é geralmente bifásico: uma
rápida ligação com a superficie da célula, independente do metabolismo, é seguida de um
acúmulo intracelular dependente do metabolismo e com gasto de energia (Brandy &
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Duncan, 1994; Massanori et aI., 1985; Norris & Kelly, 1977; Valle & Ulmer, 1972;
Volesky, 1990b).
Neste acúmulo não dependente do metabolismo, os cátions podem ser depositados
na membrana via adsorsão ou precipitação inorgânica (Remacle, 1990), ou ficarem
adsorvidos à grupos aniônicos fixos, presentes na membrana da célula (Fuhrmann &
Rothstein, 1968; Volesky, 1990b). O cátion divalente Cd+2 Iiga-se reversivelmente a estes
sítios aniônicos (Massanori et al., 1985; Norris & Kelly, 1977).
Volesky (1990b) relata que leveduras mortas, via este processo independente de
energia acumularam até 24,7 mg de cádmio por grama de célula.
Norris & Kelly (1977), constatou que a capacidade da levedura promover ligações
superficiais com ions divalentes pode ser considerada relativamente baixa quando
comparada com a igual capacidade de algas, bactérias e fungos filamentosos.
O acúmulo independente do metabolismo é seguido de outro, dependente do
metabolismo. Neste, o ion cádmio é transportado através da parede celular,
provavelmente por proteínas de transporte, até o citossol, onde fica acumulado ligado a
metaloproteínas (metalotionina), que tem grande afinidade pelo metal (Brandy & Duncan,
1994; Macaskie & Dean, 1990; Norris & Kelly, 1977; Volesky, 1990b).
Metalotioninas são proteínas ricas em cisteína (30%), com baixo peso molecular e
uma alta capacidade de ligação com metais em seus grupos -SH (Ecker et ai., 1986;
Macaskie & Dean, 1990).
A função da metalotionina tem sido alvo de muitas especulações. Segundo Ecker et
aI.

(1986), ela está envolvida no

armazenamento de metais,

destoxificação,

desenvolvimento, diferenciação, controle do metabolismo celular, proteção contra
radicais livres tóxicos e resposta para ultra violeta. Os autores ressaltam que em muitas
células, a proteína é parte de uma resposta ao estresse agudo e que é geralmente aceito
que uma das funções da metalotionina é proteger a célula contra a toxidade de metais
pesados.
Segundo Macaskie & Dean (1990), a produção de metalotionina, ou de proteínas
semelhantes à esta, é classicamente induzida por cádmio e, é um dos mecanismos de
destoxificação.
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Volesky (1993) constatou que enquanto Sacharomyces cerevisiae acumulou 17,98
mg de cádmio por grama de célula, Sacharomyces uvarum e Candida utilis acumularam
14,67 mg de cádmio por grama de célula, via este processo dependente de energia.
O Cd2+ danifica a membrana celular irreversivelmente (Macara, 1978), induzindo
uma diminuição dos níveis de K+, semelhante à observada com Saccharomyces cerevisiae
em presença de Hg2+ (passow & Rothstein, 1960). Isto pode ser atribuído a uma
disfunção na membrana após a interação do cátion divalente com os grupos sulfidrila. Os
grupos sulfidrila são geralmente os sítios de ligação preferidos do Cd2 + e do Hg2+ (Norris
& Kelly, 1977; Passow & Rothstein, 1960; Vallee & Ulmer, 1972)

A adição de Ca+ diminuiu a absorção de Cd2+ e subsequentemente a perda de K+. O
tratamento com Ca+ pode ter afetado a ligação dos cátions Cd2+ com os grupos sulfidril
da superfície (Norris & Kelly, 1977).
A inibição da absorção

de Zn2+, quando da adição de Cd+2 sugere que a

similaridade do tamanho do cátion e a semelhança na química dos elementos podem ser
importantes na competição pela absorção de metais (Norris & Kelly, 1977; Volesky,
1995).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Materiais
3.1.1 Mosto

o

mosto, não esterilizado, foi preparado por diluição do caldo de cana,

apresentando 12% de Açúcares Redutores Totais (ART), pH 4,5 e suplementado com
300 mg kg- t nitrogênio (~)2S04), 150 mg kg- t fósforo (K2HP04 ) e 50 mg kg- t
magnésio (MgCh.6H20).
3.1.2 Levedura

Levedura úmida prensada, obtida no comércio, marca "fleischmann"

3.1.3 Sais de cádmio

Utilizou-se dois sais de cádmio, um orgânico e outro inorgânico, para contaminar o
mosto.
CdCJi604.2H20 PA (Synth)
CdCh.2 Y2 H20 PA (Química Moderna)
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3.2 Métodos

3.2.1 Planejamento estatístico do experimento

o

experimento foi realizado segundo o delineamento estatístico de blocos

casualizados, com 5 tratamentos e 3 repetições (Gomes, 1990). As fermentações foram
realizadas segundo o esquema abaixo e, os resultados analisados pelo programa SANEST
(Zonta e Machado, 1992):

Dose
0,0
0,5
1,0
2,0
5,0

CdCh.2 Y2 H 20
Tratamento
I
2
3
4

5

Dose
0,0
0,5
1,0
2,0
5,0

CdCJ-L;04.2H2O
Tratamento
I
2
3
4

5

3.2.2. Preparo do material
Todo material de laboratório reutilizável, foi previamente imerso, por 4 horas, em
uma

solução de lavagem (HN03:HCI:água na proporção 1:2:9) sendo a seguir

enxaguado com água deionizada (McDaniel, 1992).

3.2.3 Preparo do mosto
Todo o mosto utilizado, foi preparado uma única vez, em volume de 10,0 litros,
suficiente para realizar toda a pesquisa. A cana foi moída, extraindo-se o caldo, cuja
temperatura foi abaixada rapidamente. Após a homogeneização, o mesmo foi
subdividido em frações de 2 litros sendo então armazenado em frascos e estocado a
-20°C ±l até o momento do uso, quando foram descongeladas, acrescentados os
nutrientes, subdivididas em frações de 0,3 kg em erlemmayer de 500 mL e contaminadas
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com o sal de Cd correspondente. Procedeu-se então à inoculação com 10% do fermento
prensado.

3.2.4 Preparo do inóculo

o

fermento foi adquirido no comércio, de uma única partida, na forma de

3

pacotes de 500g, os quais foram homogeneizados através da quebra de blocos e
estocados em geladeira (7°C) por 2 dias, até o momento do uso, quando foi controlada a
viabilidade (98,4%) segundo Moraes & Alves, 1986.

3.2.5 Fermentação
Todas as fermentações duraram 4 horas e foram mantidas a 30°C ±l, sendo o
término das mesmas confirmado por 3 medidas de BRIX, coincidentes, feitas a cada 15
minutos e, pelo término da formação da espuma.

3.2.6 Determinação da viabilidade celular
Ao final das fermentações foram retiradas ali cotas de 5,0 mL para a contagem de
viabilidade celular (Moraes & Alves, 1986).

3.2.7 Determinação do peso úmido
Após o término da fermentação, o vinho foi centrifugado a 1.500 gravidades e o
peso úmido da levedura total recuperada foi determinado para cada ensaio em balança
analítica com precisão de 3 casas decimais.

3.2.8 Determinação da matéria seca
Da levedura úmida recuperada determinou-se a matéria seca, para cada ensaio, pelo
processo indireto (Silva, 1990a).
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3.2.9 Determinação do álcool no vinho

Quantificou-se o etanol por cromatografia gasosa (Araújo, 1995) em aparelho
AG37D com coluna capilar para álcool.

3.2.10 Dosagem de proteína bruta

Da biomassa seca foi quantificado o nitrogênio total segundo o método microkjeldahl utilizando o fator de conversão 6,25 para conversão em proteína bruta. O
método prevê digestão sulfürica com catalisadores, seguída de destilação e titulação
(Silva, 1990b).

3.2.11 Dosagem de cádmio

Após a secagem, cerca de 1, OOg foi submetida à digestão sufo-nitro-perclórica
(H2 S04; HN03;HCI04 ) na proporção de 2:5:3 segundo a metodologia proposta por
Varma, 1986a). AS amostras de biomassa foram colocadas em tubos de ensaio de 20x250
e aquecidos à 250°C por 5 horas até a total descoloração, quando o material foi
considerado mineralizado. As amostras foram então diluídas a 25 mL em balão
volumétrico e submetidas à análise. O cádmio foi quantificado por espectrofotômetro de
absorção atômica marca Varian-AA 175.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Teor de cádmio na levedura

.Em todos os níveis de contaminação estudados houve acúmulo estatisticamente
significante de cádmio, ao nível de 99% de confiança, como mostra a Tabela 2. Estes
resultados estão de acordo com os obtidos por Domingos (1996), que trabalhou com
acúmulo de cádmio por Socerevisiae fermentando mosto de melaço contaminado com
cloreto e acetato de cádmio, e os obtidos por Brady & Duncan (1994), que trabalharam
com bioacumulação de cádmio em soluções contaminadas com cloreto de cádmio.
A figura 1 mostra as altas correlações (r = 0,9786 para acetato e r = 0,9244 para

cloreto) com os teores do mesmo nos mostos. Nas condições do presente estudo não é
possível quantificar as contribuições da biosorção e da bioacumulação para os teores de
cádmio determinados na levedura bruta.

Tabela 2. Concentração de cádmio (mg kg-l) na levedura bruta seca
mg de Cd kgol de mosto
Sal

Dose

0,5

1,0

2,0

5,0

0,5

1,0

2,0

5,0

Cd na Levedura

1,9C

3,3C

6,5B

10,6A

1,2c

4,Oh

5,lh

8,Oa

As médias seguidas pela mesma letra, para um mesmo sal, não diferem entre si segundo o teste de Tukey

a 1% de significância.
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Figura 1 - Correlação entre as contaminações
determinados na levedura bruta

no

mosto e os teores de cádmio

4.2 Teor alcoólico no vinho
A Tabela 3 mostra os teores alcoólicos nos vinhos das fermentações com diferentes
níveis de contaminação de cádmio. Estatisticamente, não foi detectada uma diferença
significativa na produção de etanol entre os mostos contaminados e a testemunha.
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Tabela 3. Etanol presente no vinho centrifugado (v/v)
mg de Cd kg- ' de mosto
Sal

Dose

0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

%etanol

6,57A

7,07A

6,31A

6,52A

5,93A

6,57a

6,66a

6,75a

6,99a

6,92a

As médias seguidas pela mesma letra, para um mesmo sal,

não diferem entre si segundo o teste de

Tukey a I % de significância.

4.3 Viabilidade celular

A Tabela 4 mostra a viabilidade

celular. A análise estatística não detectou

diferenças significativas entre os níveis de contaminação estudados, Entretanto, o estudo
presente não inclui o reaproveitamento das leveduras em fermentações consecutivas.
Assim sendo, não fica excluída a possibilidade de, com numerosas reciclagens do
fermento, aparecerem sintomas de toxidade crônica, com reflexos na viabilidade celular e
no transcurso normal das fermentações.
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Tabela 4. Porcentagem da viabilidade celular da levedura recuperada através da
centrifugação do mosto contaminado com cádmio, após a fennentação.
mg de Cd kg-1 de mosto

CdCh.2 Yz H 20

Sal

Dose

Células
vivas

0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

0,0

0,5

1,0

94,53A 92,40A 89,88A 89,81A 91,14A 93,53a 93,85a 90,23a

As médias seguidas pela mesma letra, para um mesmo sal,

2,0

5,0

90,Oa

91,37a

não diferem entre si segundo o teste de

Tukey a 1% de significância.

4.4 Peso seco e peso úmido da levedura
Do mesmo modo, o peso úmido e o peso seco da levedura recuperada, após cada
fennentação (Tabela 5) não mostraram diferenças estatisticamente significantes entre os
teores de contaminação estudados. Para estes resultados, também são válidas as ressalvas
feitas para a viabilidade celular.
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Tabela 5. Pesos úmido e seco em gramas, da levedura recuperada, após a fermentação
dos mostos contaminados com cádmio.
mg de Cd kg- t de mosto

CdCh.2 Y2 HzO

Sal

Dose

0,0

Peso úmido 31,94

Peso seco

8,17A

0,5

1,0

2,0

5,0

0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

31,99

32,01

31,85

31,45

31,94

31,73

32,03

32,47

31,77

7,99A

8,22A

8,13A

7,96A

8,17a

8,18a

8,29a

8,32a

8,15a

As médias seguidas pela mesma letra, para um mesmo sal, não diferem entre si segundo o teste de Tukey

a I% de significância.

4.5 Porcentagem de proteína bruta na levedura
Entre os teores de proteína bruta mostrados na Tabela 6, foram detectadas
diferenças significantes, segundo o teste de Tukey a 1% de significância, podendo-se
observar um aumento não linear nas porcentagens de proteína em relação aos teores de
cádmio no meio.
Isto pode ser reflexo do bloqueio de vias metabólicas, favorecendo a permanência
de produtos nitrogenados dentro da célula, fazendo assim que as mesmas fujam da
normalidade metabólica em uma determinada condição, e passem a acumular produtos
nitrogenados (Domingos, 1996).
Por outro lado, o cádmio é acumulado pela levedura no citossol, ligado a
metaloproteinas (metionina), que tem grande afinidade pelo metal (Brandy & Duncan,
1994; Macaskie & Dean, 1990; Volesky, 1990b). A produção de metalotioninas, ou de
proteínas semelhantes a estas, é classicamente induzida por cádmio, sendo um dos
mecanismos de destoxificação (Ecker et al., 1986; Macaskie & Dean, 1990).
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Tabela 6.

Proteína bruta da levedura recuperada após a fermentação de mostos
contaminados com cádmio (f-=6,25).
mg de Cd kg- I de mosto

Sal

Dose

Teor de
proteína

0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

29,31B 26,25B 27,13B 30,63B 44,23A 29,31b 30,63b 42,44a 46,81a 44,23a

(%)
As médias seguidas pela mesma letra, para um mesmo sal, não diferem entre si segundo Tukey a 1% de

significância.

5 CONCLUSÕES

Saccharomyces cerevisiae concentra cádmio durante a fermentação de mosto de
caldo-de-cana com contaminações subtóxicas de cloreto e acetato de cádmio.
Nos teores de contaminações empregados no presente estudo, houve aumento
estatisticamente significante no teor de proteína bruta das células.
Nas dosagens estudadas e sem a reutilização da levedura em fermentações
sucessivas, não foram detectados efeitos tóxicos aparentes, não havendo diferenças entre
os tratamentos no que se refere à produção de etanol, viabilidade celular, peso úmido da
levedura recuperada, nas células após a fermentação.
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