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RESUMO 

 

 

Entre os compostos sintéticos mais poluentes, podemos citar os organoclorados. A vida 

extremamente longa desses compostos, em ambientes naturais, amplifica a sua 

toxicidade e os problemas de riscos à saúde humana. No Brasil, fungos basidiomicetos 

estão sendo avaliados para a biorremediação de solos contaminados com 

organoclorados empregando-se biorreatores com 400kg de solo. Na etapa da inoculação 

ocorre perda de 70% da viabilidade do inóculo, devido ao atrito ocasionado pela mistura 

do micélio ao solo. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar 

um suporte para a imobilização do inóculo fúngico, visando diminuir o atrito e manter a 

viabilidade do inóculo. Dentre as diversas matérias-primas avaliadas (bucha vegetal, 

compósito celulose/caramelo, pó de ardósia e de alumina) foi selecionado o pó de 

ardósia. A forma de esfera oca (de ~16mm, ~22mm e ~49mm de diâmetro) foi 

considerada a mais apropriada para a elaboração dos suportes. A densidade real da 

ardósia estudada foi de 2,70g/cm3. As barbotinas (suspensão de pó de ardósia em água) 

nas concentrações de sólido de 40% e 50% v/v foram analisadas quanto à viscosidade e 

ao potencial Zeta, sendo a concentração de 40% v/v a que apresentou menor viscosidade 

e maior valor de potencial Zeta. A sinterização foi realizada nas temperaturas de 850°C, 

950°C, 1000°C, 1050°C e 1070°C. O produto sinterizado foi analisado por difração de 

Raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), e porosidade por intrusão 

de mercúrio (PIM). O DRX mostrou que as fases presentes no pó de ardósia são 

quartzo, clorita, moscovita e albita, enquanto nas peças sinterizadas a 1050°C são 

quartzo, microclínio e albita. A temperatura de 1050°C é a mais indicada para a 



Resumo   

 

14 

sinterização dos suportes cerâmicos, porque permite a obtenção dos suportes com 

porosidade menor que 1%, sem que ocorra a deformação dos mesmos. A imobilização 

de Psilocybe castanella CCB444 foi realizada por meio da inoculação de discos de 

crescimento obtidos em meio agar extrato de malte (MEA) nos suportes contendo o 

substrato lignocelulósico, previamente esterilizado. Os suportes colonizados foram 

incubados a 28°C. A biomassa fúngica foi estimada pela quantificação do ergosterol 

(conversão ergosterol-biomassa). O crescimento exponencial de P. castanella, 

imobilizado nos suportes, foi observado a partir do 14° dia. As atividades de 

fenoloxidases e de lacases foram determinadas em diferentes tempos de cultivo, 

empregando-se metodologias padronizadas. Estas atividades foram detectadas a partir 

do quinto dia de crescimento do inóculo imobilizado. Os suportes colonizados foram 

submetidos a teste de eficiência mecânica em moinho (75rpm), contendo areia grossa. O 

desgaste dos suportes, determinado por avaliação visual antes e após o teste, não foi 

influenciado pelo tamanho da esfera, nem pelo tempo de duração do ensaio. O teste de 

viabilidade consistiu em colocar o suporte (na proporção de 3%) no moinho contendo 

areia, por 45’ a 75rpm, e determinar a biomassa fúngica e as atividades enzimáticas, 

antes e após o ensaio. O inoculo não imobilizado também foi avaliado. O fungo 

imobilizado no suporte cerâmico teve uma perda de atividade enzimática de 5%, 

enquanto para o fungo não imobilizado esta perda foi de 88%. Os resultados 

evidenciaram o potencial dos suportes cerâmicos, produzidos com o pó de ardósia, para 

imobilização de inóculo fúngico, visando sua utilização em processos de 

biorremediação de solos. 



1- INTRODUÇÃO 

 

 

A industrialização brasileira dos últimos 50 anos levou a uma expansão das 

indústrias químicas de fertilizantes, de pesticidas e farmacêuticas. Apesar de muitos 

destes produtos químicos serem transformados ou destruídos, uma porcentagem deles é 

lançada no ar, na água e no solo, representando um risco para o meio ambiente. A 

maioria destes compostos é persistente, pois são substâncias difíceis de serem 

degradadas, podendo se bioacumular ou transformar-se em produtos mais tóxicos, 

causando sérios transtornos ecológicos.  

Os níveis de poluição ambiental têm encontrado crescente oposição da 

sociedade. Infelizmente, isto não está sendo suficiente para que os processos industriais 

geradores de resíduos poluidores sejam substituídos por alternativas limpas. Todavia, é 

necessário considerar todas as alternativas de tratamento desses resíduos, tanto na fonte 

geradora quanto depois de lançados no ambiente. A persistência de organoxenobióticos 

no meio ambiente é um assunto de interesse do poder público, da comunidade científica 

e de preocupação intensa de toda a sociedade devido ao seu potencial tóxico, 

carcinogênico, mutagênico e ao fato deles se acumularem nos níveis tróficos. Entre os 

compostos sintéticos mais poluentes, pode-se citar os organoclorados, os quais entram 

na composição química de vários herbicidas, plásticos, solventes e desengraxantes. 

As tecnologias disponíveis para a remoção de poluentes orgânicos baseiam-

se na sua separação e estabilização. No entanto, elas não fornecem uma solução 

permanente, uma vez que apenas transferem o contaminante de um compartimento para 

outro. Uma alternativa está nas tecnologias baseadas na degradação do poluente que 
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resultem na sua eliminação. O uso de microrganismos, para controlar e destruir 

compostos orgânicos contaminantes, torna-se atraente como alternativa tecnológica não 

apenas pelo seu baixo custo, mas também pela possibilidade de se obter completa 

degradação do poluente, isto é, sua mineralização ou sua transformação em produtos 

finais inócuos. 

O desenvolvimento da biorremediação empregando fungos basidiomicetos - 

ou micorremediação - teve início na segunda metade dos anos 70, com a demonstração 

da capacidade destes fungos de degradar uma pletora de compostos orgânicos tóxicos e 

persistentes. Em diversos países encontram-se em curso estudos visando a utilização 

dos basidiomicetos em processos de tratamento de efluentes e resíduos industriais. 

Inúmeras patentes foram requeridas e vários projetos comerciais tiveram sucesso em 

escala reduzida. No Brasil, vários grupos de pesquisas estão interessados na aplicação 

destes fungos na solução de problemas de contaminação ambiental, com destaque para 

efluentes da indústria do papel, têxtil e solo contaminado.  

No Brasil, existe um conhecido problema de contaminação ambiental por 

organoclorados na Região da Baixada Santista, no Estado de São Paulo. O histórico 

desta contaminação remonta às décadas de 60 e 70, sendo proveniente de despejos de 

resíduos industriais realizados de forma imprópria. A disposição inadequada de tais 

resíduos gerou a contaminação de, pelo menos, 13 locais desde Cubatão até Itanhaém, 

numa extensão de, aproximadamente, 70 km do local de fabricação (FIG. 1). 

Por determinação do órgão de controle ambiental de São Paulo (Cetesb), os 

solos contaminados foram escavados e removidos para uma estação de espera localizada 

no km 67 da Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega, em São Vicente-SP. Neste local 

encontram-se pelo menos 33.000 (trinta e três mil) toneladas de solo contaminado com 
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organoclorados, aguardando uma solução para tratamento, uma vez que o processo de 

incineração, iniciado na década de 80, foi interditado por determinação judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tecnologia baseada na utilização de fungos está sendo avaliada para a 

biorremediação destes solos contaminados com resíduos industriais organoclorados. Em 

1994, teve início um projeto de pesquisa com o objetivo de avaliar a capacidade de 

basidiomicetos nativos de degradar os compostos organoclorados presentes nestes solos. 

A etapa de laboratório foi conduzida visando a seleção de fungos com capacidade de 

crescer e tolerar altas concentrações dos poluentes e também dotados de um sistema 

enzimático ligninolítico extracelular. 

FIGURA 1 - Localização das áreas contaminadas com resíduos organoclorados na 
Região da Baixada Santista, S.P.  

 

Fonte: MATEUS, 2003.  

 

0 1000 m 

Escala Gráfica 
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A primeira tentativa de aplicação dos fungos selecionados em sistema de 

biorreatores foi executada em amostras com 400 Kg de solo contaminado com 

hexaclorobenzeno, em instalações especialmente projetadas para o desenvolvimento dos 

experimentos. Estas instalações estão localizadas na “Estação de Espera”, no km 67 da 

Rodovia Pe. Manoel da Nóbrega, no município de São Vicente (FIG. 2). Os resultados 

não foram satisfatórios, evidenciando que alguns dos parâmetros estabelecidos em 

laboratório não tinham sido adequados para aplicação em biorreator. Uma revisão de 

tais parâmetros resultou na reformulação do inóculo com ajuste da relação carbono/ 

nitrogênio (C/N), redução da umidade do solo e suplementação do solo com óleo 

vegetal, além de adequações das instalações e dos sistemas de monitoramento dos 

parâmetros físico-químicos do processo. 

Durante a inoculação dos fungos observa-se uma perda da viabilidade 

fúngica de cerca de 70%, provavelmente devido ao atrito ocasionado pela mistura do 

micélio ao solo. Assim, torna-se importante criar condições que mantenham o potencial 

biológico destes fungos, para que o processo de biorremediação obtenha sucesso.  

Neste sentido, a imobilização de células microbianas viáveis torna-se 

interessante por apresentar inúmeras vantagens frente ao uso de células livres, sendo 

uma delas o aumento da estabilidade da célula microbiana. O desenvolvimento e a 

caracterização de um suporte para imobilização fúngica com resistência mecânica e que 

mantenha o potencial enzimático do fungo durante seu transporte e sua aplicação é 

fundamental.  
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O sucesso de qualquer imobilização depende da escolha do suporte com 

propriedades adequadas. Estas propriedades podem ser estudadas em relação aos 

seguintes critérios: resistência, forma, estabilidade, hidrofilicidade, porosidade, 

reatividade, reciclagem e viabilidade econômica. A escolha do melhor suporte para 

imobilização resulta de uma combinação otimizada destes parâmetros.  

Ao desenvolver e caracterizar suportes cerâmicos para imobilizar fungos 

basidiomicetos e, em seguida, avaliar a preservação das características destes fungos - 

ótimos micorremediadores de solos - acredito estar contribuindo com pesquisa científica 

e tecnológica cuja foco central é a preservação do meio ambiente. O trabalho global 

envolvido na elaboração dessa dissertação é apresentado no fluxograma que se segue. 

FIGURA 2 - Vista geral das instalações (a) e dos biorreatores (b, c), na Estação 
de Espera, km 67 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, São 
Vicente, S.P. 
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2 OBJETIVO 

 
 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi desenvolver e caracterizar um suporte 

para a imobilização de fungos, fisicamente robusto e biologicamente adequado, para manter 

a viabilidade dos fungos durante o transporte e a aplicação no solo. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Selecionar matéria-prima adequada para o suporte. 

b) Produzir um suporte para imobilização de fungos filamentosos. 

c) Caracterizar a matéria-prima usada para a produção do suporte. 

d) Avaliar a capacidade do suporte de manter o crescimento e a viabilidade 

fúngica. 

 



3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 O solo e sua interação com poluentes orgânicos 

 

 

O solo é composto de argilominerais e outros minerais, raízes de plantas, 

biomassa microbiana e outros organismos, matéria orgânica em vários graus de 

decomposição, água e gases. Por ser um meio poroso, constitui um habitat para uma 

larga gama de microrganismos que desempenham uma enorme variedade de funções no 

solo e cujas atividades são geralmente condicionadas pelas propriedades físico-químicas 

do meio (COUTO; SANS, 2003).  

Poluentes orgânicos podem apresentar diversas interações com o solo. O 

destino de um poluente e suas transformações quando no solo inclui volatilização, 

biodegradação, transferência para organismos, ligação (física, química ou físico-

química) com o solo e transferência para o lençol freático (FIG.3). O destino final e o 

comportamento dos poluentes orgânicos no solo são governados por diversos fatores 

incluindo as características do solo, suas propriedades químicas e fatores ambientais tais 

como temperatura e umidade. Geralmente, poluentes dissipados no solo têm 

comportamento bifásico: primeiramente tem-se um curto período de perda rápida do 

poluente acompanhado por um período longo de perda lenta. As características dos 

poluentes, tais como volatilidade, hidrofobicidade e afinidade por matéria orgânica, 

possuem grande importância em cada um destes períodos (SEMPLE et al., 2001). 
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Além do processo de perda e remoção, ocorre o processamento do poluente 

dentro da matriz do solo. Este processamento reduz a biodisponibilidade do poluente e 

promove a formação de resíduos não biodisponíveis com o tempo. Foi observado que 

com o passar do tempo que um produto químico orgânico permanece em contato com o 

solo a possibilidade de degradação por microrganismos diminui. Esta redução da 

biodisponibilidade, de um dado elemento ao longo do tempo, foi expressa como 

“envelhecimento”. A biodisponibilidade é talvez o mais simples e importante fator que 

rege o sucesso de muitas estratégias de biorremediação. A natureza e o grau de 

envelhecimento dependem principalmente das propriedades intrínsecas do poluente 

(AHLF; FÖRSTNER, 2001; SEMPLE et al., 2001). 

FIGURA 3 - Destino de poluentes orgânicos no solo. 
 

Fonte: SEMPLE et al., 2001.  
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O envelhecimento também tem relação com algumas propriedades do solo, 

incluindo: teor de matéria orgânica (MOS), constituintes inorgânicos, com referência 

particular para a estrutura e a porosidade. A interação dos poluentes orgânicos com o 

solo também ocorre através de inúmeras forças atrativas, tais como pontes de 

hidrogênio e forças de van der Waals (dipolo-dipolo e dipolo-dipolo induzida). A 

adsorção é admitida como um fator controlador do processo de envelhecimento, que 

pode ocorrer por inúmeros caminhos, incluindo: sorção em constituintes inorgânicos e 

orgânicos do solo. O aprisionamento do poluente ocorre por percolação do componente 

para dentro de áreas distantes espacialmente, assim como micro poro e dentro da MOS. 

A influência da MOS tem sido proposta por diversos pesquisadores como sendo o fator 

mais significativo que governa as interações do poluente dentro do solo. A última etapa 

do processo de envelhecimento é o movimento dos componentes químicos de 

compartimentos acessíveis do solo para compartimentos menos acessíveis ou 

inacessíveis, tendo-se como conseqüência, uma redução da biodisponibilidade do 

poluente (SEMPLE et al., 2001). 

 

 

3.2 Clorofenóis 

 

 

A expansão da produção agrícola e industrial resultou na introdução de uma 

série de compostos químicos orgânicos, tais como os utilizados para refrigeração e 

como matéria-prima na produção de pesticidas, tintas e solventes. Poluição ambiental e 
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comprometimento da saúde humana são conseqüências da persistência e toxicidade 

destes compostos (FOGHT, et al., 2001). 

Dentre os compostos poluentes, o grupo dos organoclorados é um dos mais 

estudados devido, principalmente, aos problemas associados ao uso indiscriminado de 

pesticidas, como o DDT, e de solventes industriais. Eles constituem-se num dos 

principais grupos de poluentes, por serem introduzidos no meio ambiente em 

quantidades significativas. A maioria deles é de grande toxicidade, são mutagênicos ou 

carcinogênicos. Representam uma classe de químicos altamente persistentes no meio 

ambiente, muitos deles chegando a ser acumulados nos níveis tróficos superiores da 

cadeia alimentar. A vida extremamente longa desses compostos, em ambientes naturais, 

contribui para intensificar a sua toxicidade e riscos à saúde humana. A produção 

mundial de clorofenóis foi estimada, em 1995, em 200.000 toneladas, com 

aproximadamente 80% sendo usada pela indústria de preservação de madeira (FOGHT, 

et al. 2001; MACHADO, 1998). 

Os compostos organoclorados caracterizam-se por apresentarem um ou mais 

átomos de cloro em sua estrutura química. O hexaclorobenzeno (HCB) é um composto 

sintético orgânico, fabricado comercialmente pela primeira vez em 1933 por meio da 

cloração do benzeno. O HCB foi classificado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) como uma das doze moléculas poluentes orgânicas 

persistentes (POPs) a serem banidas do planeta, seja a produção direta, como biocida, 

seja a produção indireta, como subproduto da fabricação de solventes clorados, o 

armazenamento em depósitos ou ainda a presença como contaminante ambiental. 

(MATHEUS, 2003; DEL GRANDE et al., 2003). 
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3.3 Fungos basidiomicetos lignocelulolíticos 

 

 

Nos países europeus, os fungos, em geral, são bem conhecidos e algumas 

espécies recebem nomes populares. No Brasil, muitas espécies diferentes são 

conhecidas como “orelha de pau”, fungos que pertencem ao filo Basidiomycota e que se 

encontram distribuídos em diversas famílias de duas grandes ordens: Agaricales e 

Aphyllophorales (MATHEUS; OKINO, 1999). Acredita-se que existam mais de 

200.000 espécies de basidiomicetos lignocelulolíticos, a maioria dos quais estariam nas 

regiões tropicais e subtropicais do mundo (RYVARDEN; GILBERTSON, 1993). No 

Brasil, apesar de ainda não existir um registro completo, são conhecidas cerca de 2.500 

espécies (OKINO et al., 2000). 

Na natureza, estes fungos crescem principalmente sobre madeira em 

decomposição e outros resíduos de origem vegetal, sendo extremamente importantes 

como decompositores e os principais responsáveis pela reciclagem do carbono nos 

ecossistemas. Eles degradam os componentes da madeira, celulose, hemicelulose e 

lignina, a partir dos quais obtêm energia para seu crescimento e reprodução. Os 

basidiomicetos são os únicos microrganismos com capacidade de metabolizar 

completamente a molécula de lignina a CO2 e água, sendo os maiores responsáveis pela 

degradação dos tecidos vegetais (MACHADO, 1998).  

Os fungos lignocelulolíticos podem degradar preferencialmente um ou mais 

componentes da madeira causando três tipos de podridão. Estas são conhecidas como 

podridão macia, parda e branca da madeira. Os fungos causadores da podridão macia 

são eficientes no ataque aos carboidratos, mas raramente modificam a lignina. Os 
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fungos causadores da podridão parda também exibem preferências pela celulose e 

hemicelulose, sendo a lignina degradada em menor extensão. Os fungos que causam 

podridão parda diferenciam-se substancialmente dos fungos de podridão branca com 

respeito à produção enzimática e à via de degradação da celulose (KUHAD et al., 

1997). 

Os fungos de podridão branca são os únicos microrganismos que podem 

atacar todos os componentes da parede celular vegetal. Os fungos mais estudados são: 

Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, Dichomitus squalens, Phlebia 

radiata, Heterobasidium annosum, Phellinus pini, Cyathus stercoreus, Pleurotus 

ostreatus, Ceriporiopsis subvermispora, Polyporus anceps e Ustulina vulgaris. A via 

normal de degradação da madeira, por estes fungos, envolve ataques simultâneos aos 

polissacarídeos (celulose e hemicelulose) e à lignina. A habilidade dos fungos 

causadores da podridão branca da madeira de degradar eficientemente a lignina faz 

deste grupo de organismos o mais adequado para aplicações industriais, onde lignina ou 

outros compostos fenólicos precisam ser transformados ou removidos. Alguns deles, 

como o P. chrysosporium e o T. versicolor degradam a celulose, a hemicelulose e a 

lignina simultaneamente, enquanto outros, como Phebia tremellosa, P. pini e C. 

subvermispora degradam os componentes da lignina de forma mais seletiva (KUHAD, 

et al., 1997).  
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3.3.1 O processo de degradação 

 

 

O fato dos fungos basidiomicetos lignocelulolíticos degradarem a lignina 

faz com que sejam observados de maneira especial. A lignina é um composto 

extremamente complexo, um heteropolímero tridimensional composto 

fundamentalmente de unidades de fenilpropano, sendo o componente estrutural dos 

vegetais (BREEN; SINGLENTON, 1999). A semelhança estrutural entre a molécula de 

lignina e as moléculas de alguns compostos orgânicos sintéticos, principalmente os 

compostos aromáticos é mostrada na FIG 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Fórmula estrutural da lignina e de poluentes 
aromáticos como: corantes, clorados aromáticos e 
hidrocarbonetos policíclico aromáticos.  

 

Fonte: FIELD et al. (1993) 
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De modo geral, o processo de degradação inicia-se com a liberação de 

enzimas extracelulares para o meio externo à hifa do fungo, onde irá ocorrer a 

degradação das moléculas complexas do substrato. As moléculas com baixas massas 

moleculares, formadas neste processo, serão então absorvidas pelo fungo para nutrição, 

conforme esquema ilustrado na FIG 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Esquema geral do processo de degradação da lignina por 

Phanerochaete chrysosporium. LiP – lignina peroxidase, MnP – 

manganês peroxidase. 

 
Fonte: FIELD et al. (1993) 
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A degradação da lignina por fungos basidiomicetos constitui um processo 

oxidativo, extracelular e relativamente inespecífico. Apesar de vários aspectos 

necessitarem ainda ser investigados, a degradação pode ser entendida como um 

processo multienzimático resultante da ação coordenada de uma série de enzimas intra e 

extracelulares (representadas por peroxidases, lacases e outras oxidases produtoras de 

peróxido de hidrogênio) e de compostos metabólicos intermediários de baixa massa 

molecular. A ausência de especificidade e de estereoseletividade, características 

inerentes do mecanismo envolvido na degradação da lignina, parecem ser resultantes da 

participação de radicais livres como catalisadores das reações. Estas são características 

também imprescindíveis ao sistema envolvido na degradação de uma ampla variedade 

de compostos orgânicos poluentes tóxicos e persistentes no meio ambiente 

(MACHADO, 1998). 

 

 

3.3.2 Enzimas envolvidas no processo de degradação da lignina e de compostos 

xenobióticos 

 

 

Os fungos que causam a podridão branca da madeira degradam a lignina 

principalmente por enzimas oxidativas. Devido à natureza e ao tamanho das moléculas 

de lignina, as enzimas responsáveis pelo ataque inicial são, em sua maioria, extracelular 

e não específicas. As enzimas extracelulares mais estudadas dos fungos que causam a 

podridão branca da madeira são as lignina peroxidases (LiPs), manganês peroxidases 

(MnPs) e lacases. Diferentes fungos produzem diferentes combinações de enzimas: há 
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fungos que produzem LiP e MnP, fungos que produzem MnP e lacase, fungos que 

produzem LiP e lacase e fungos que não produzem nem LiP e nem MnP, mas produzem 

lacase e aril álcool oxidase ou algumas outras enzimas (TUOMELA et al., 2000). 

As peroxidases são hemoproteínas que apresentam reações de catálise na 

presença de peróxido de hidrogênio. As LiPs demonstram capacidade de mineralizar 

uma variedade de compostos aromáticos recalcitrantes e de oxidar compostos 

aromáticos policíclicos e fenólicos. A MnP catalisa a oxidação de alguns fenóis 

monoaromáticos e corantes aromáticos, mas sua atividade depende tanto do manganês 

bivalente quanto de certos tipos de tampões (DURÁN; ESPOSITO, 2000). 

As lacases são cupro-proteínas que pertencem a um pequeno grupo 

chamado de enzimas oxidativas azuis. As lacases são fenoloxidases que catalisam e 

oxidam uma série de substâncias aromáticas (particularmente o fenol) com a 

concomitante redução do oxigênio à água. Geralmente, a lacase exibe quatro átomos de 

cobre, que estão distribuídos em diferentes sítios de ligação na molécula e são 

classificados em três tipos: cobre 1, 2 e 3 que são diferenciados por propriedades 

características e específicas que os permitem ter um papel importante no mecanismo de 

catálise da enzima. Os sítios catalíticos tipo 1 e 2 estão envolvidos na captura e 

transferência de elétrons. Os sítios catalíticos tipo 2 e 3 estão envolvidos na ligação com 

o oxigênio. A lacase oxida vários substratos como corantes fenólicos, clorofenóis, 

difenilmetanos, benzopirenos, organofosforado (GIANFREDA et al., 1999; DURÁN; 

ESPOSITO, 2000). 

De acordo com Gianfreda et al. (1999), acredita-se que a catálise realizada 

pela lacase compreende três etapas fundamentais: 

1. Redução do cobre tipo 1 pelo substrato redutor. 
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2. Transferência interna de elétrons do cobre tipo 1 para o cobre tipo 2 e 

tipo 3 . 

3. Redução do O2 (para água) pelo cobre tipo 2 e tipo 3. 

 

 

3.4 Biorremediação 

 

 

As várias técnicas de dispersão, coleta, remoção e disposição do solo 

contaminado, como também sua incineração, lavagem, diluição simples ou ainda a 

imobilização do contaminante, são apenas capazes de transferir a poluição para outro 

sistema ambiental. Já a biorremediação pode ser considerada uma promissora solução 

ambiental, pois ela pode resultar em uma biotransformação parcial ou completa dos 

organoxenobióticos em biomassa microbiana e produtos estáveis e inócuos. A aceitação 

da biorremediação como uma estratégia viável, em muitos casos, depende do custo de 

sua implantação. É desejável que este valor seja menor que aquele dos tratamentos 

químicos e físicos tradicionais. A TAB. 1 lista uma série de estratégias para remediação 

e o tratamento biológico parece mostrar-se mais competitiva em relação ao custo e ao 

impacto ambiental (SEMPLE et al., 2001). 

O desenvolvimento recente da biorremediação tem adicionado estratégias 

mais limpas para a restauração e reabilitação de áreas contaminadas. A biorremediação 

pode ser realizada tanto no local onde houve a contaminação (in situ) como fora dele 

(ex situ). Esta última ocorre quando há a remoção do solo para tratamento em outro 

local mais adequado, onde podem ser feitas pilhas ou reatores. Neste caso, pode-se 
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utilizar tanto a microbiota pré-existente naquela região, como também podem ser 

adicionados microrganismos de potencial biotecnológico conhecido. 

Deve-se ressaltar que a legislação brasileira tende a introduzir critérios, cada 

vez mais rigorosos, para a disposição de resíduos no ambiente. E as indústrias têm 

demonstrado uma carência no avanço de processos alternativos de tratamento de 

resíduos. Um largo número de enzimas de uma variedade de espécies de bactérias, 

fungos e vegetais tem sido referidos como tendo um importante papel no tratamento de 

resíduos (DURÁN; ESPOSITO, 2000; KARAM; NICELL, 1997). Enzimas produzidas 

por estes organismos (peroxidases e fenoloxidases) podem agir em poluentes 

recalcitrantes específicos, removendo-os por precipitação ou transformando-os em 

outros produtos, permitindo, dessa forma, um melhor tratamento final do resíduo 

(DURÁN; ESPOSITO, 2000).  
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TABELA 1 

Efeito de várias tecnologias de remediação nas características do solo e o custo 

estimado de cada tratamento. 

 
Tratamento 

Efeito nas 
características 
químicas do 
solo 

Efeito nas 
características 
físicas do solo 

Efeito na 
microbiota do 
solo 

Custo 
aproximado da 
remediação 
(R$/tonelada) 

Remoção de solo ? ? ? Acima de 489 
 
Solidificação 

    

Argamassa via concreto A A A 122-856 
Argamassa à base de cal A A A 122-244 
Vitrificação A A A 244-2567 
 
Processo físico 

    

Lavagem do solo N A A 122-733 
Lavagem físico-química N A A 122-856 
Extração por vapor N A N 367 
 
Processo químico 

    

Extração por solvente N A ? 244-2934 
Dehalogenização  N A ? 856-2200 
Descarga “in situ” N N ? 122-391 
Correção da superfície N N N 49-122 
 
Tratamento térmico 

    

Desorção térmica N A A 122-1100 
Incineração A A A 244-5868 
 
Tratamento biológico 

    

Ciclos ‘windrow’ N A N 49-244 
Cultivo no terreno N A N 49-440 
Bioventilação N N N 73-367 
Biolama-compostagem N A N 244-416 
Biopilha N A N 73-171 
Biorremediação “in 
situ” 

N N N 856 

“A” indica que este fator geralmente é alterado pelo método de tratamento, “N” indica 
que não é alterado, “?” indica o desconhecimento se ocorre ou não alteração. 
Estes valores foram convertidos de Libra para Reais em 16 de abril de 2003, (1 Libra = 
4,88964 Reais). 
 
Fonte: SEMPLE et al. (2001) 
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A partir da década de 80, assistiu-se a um interesse crescente dos 

pesquisadores de resíduos tóxicos por grupo de fungos basidiomicetos 

lignocelulotíticos. Esse interesse deve-se à excepcional capacidade deste grupo de 

organismos de degradar uma série de compostos orgânicos recalcitrantes, como a 

lignina e diversas classes de poluentes como clorofenóis, vários inseticidas e 

herbicidas, DDT, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, bifenilas policloradas 

hexaclorociclohexano, hexaclorobenzeno, dioxinas cloradas, dicloroanilina, 

trinitrotolueno (TNT), pentaclorofenol e diferentes classes de corantes (GLEEN; 

GOLD, 1983; BUMPUS et al., 1985; BUMPUS; BROCK, 1988; BUMPUS, 1989; 

FERNANDO et al. 1990; VALLI; GOLD, 1991; SPADARO et al., 1992; THOMAS 

et al., 1992; BUMPUS et al., 1993; DIETRICH et al., 1995; MACHADO, 1998; 

BREEN; SINGLENTON, 1999; DURÁN; ESPOSITO, 2000; CAMERON et al., 

2000; KIRBY et al., 2000; COMPART, 2001; NOVOTNY et al., 2001; TEKERE et 

al., 2001; JAROSZ-WILKOLAZKA, et al. 2002; MATHEUS, 2003).  

O grande potencial destes fungos não pode ser desprezado, mas o 

desenvolvimento da biorremediação em escala industrial tem sido dificultado pela 

inconsistência dos resultados obtidos em tratamentos realizados em campo. Um dos 

principais fatores para a eficiência do tratamento relaciona-se com a formulação do 

inóculo, sua produção, transporte e aplicação no solo (LESTAN; LAMAR, 1996; 

WHITE; LAMAR, 1999). 

A etapa de produção de inóculo é a mais onerosa no processo de 

biorremediação por fungos basidiomicetos (LESTAN; LAMAR, 2001). Dados 

experimentais têm evidenciado a perda de eficiência do inóculo no processo de 

incorporação ao solo, provavelmente devido ao alto grau de atrito com o solo, 
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proporcionado pelo processo de mistura e perda de umidade, tendo em vista tratarem-se 

de materiais extremamente diferentes (biomassa de fungo e solo arenoso) (MATHEUS, 

2003). Assim torna-se importante avaliar  materiais e formulações possíveis para reduzir 

ou eliminar o atrito do inóculo com o solo, responsável pela perda de viabilidade da 

biomassa fúngica. O desenvolvimento de um inóculo fúngico efetivo e economicamente 

viável, que mantenha o potencial do inóculo durante o transporte e aplicação no solo, 

parece ser um dos requisitos chave para o sucesso da biorremediação de solos que 

empregue fungos (LESTAN; LAMAR, 2001).  

 

 

3.5 Imobilização 

 

 

A imobilização de células microbianas viáveis tem recebido crescente 

atenção. Em vista das numerosas aplicações industriais da biocatálise imobilizada 

(enzimas ou células não viáveis), tentativas têm sido feitas para introduzir novos 

processos baseados em células viáveis. A imobilização de fungos filamentosos é de 

particular interesse, visto que seu processo metabólico desempenha um enorme papel na 

produção de fármacos, aditivos alimentares e diversas enzimas de importância 

tecnológica. Diversas formas de imobilização de fungos filamentosos foram estudadas: 

o uso de “pellets”, aprisionamento em material gelatinoso, adsorção em carreadores 

particulados e biofilme gerado em reatores de leito fixo ou rotativo (PAKULA; 

FREEMAN, 1995).  
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São inúmeras as vantagens da utilização de biomassa imobilizada, dentre 

elas: (1) aumento da estabilidade da célula microbiana; (2) reutilização da biomassa; (3) 

redução do volume efetivo no reator; (4) operação do processo de forma contínua e (5) 

eliminação da etapa de separação biomassa-líquido (HU; REEVES, 1997). Ziegenhan e 

Holfrichter (2000) acrescentam à estas vantagens, mais duas: redução do tempo 

necessário para a produção de enzimas e o aumento do total de proteínas produzidas. 

O aprisionamento físico de organismos dentro de matrizes poliméricas é 

uma das técnicas mais amplamente utilizadas para a imobilização de células inteiras. 

Géis de poliacrilamida foram os materiais mais extensamente estudados em laboratório, 

mas a aplicação, sem um agente de endurecimento apropriado, é limitada devido à  

baixa resistência mecânica. Biomassa fúngica peletizada e leveduras imobilizadas em 

alginato de cálcio têm sido testadas para a recuperação de metais pesados e de rejeitos 

radioativos tanto “in situ” quanto em reatores (HU; REEVES, 1997). Entretanto, Zhang 

et al. (2000) observaram que as membranas de alginato de cálcio, quando em solução, 

podem sofrer retrações e expansões durante o processo de fermentação. Este fenômeno 

pode afetar a forma e a operação do sistema de imobilização de células, incluindo a 

transferência de massa, a estabilidade e cinética do processo e, em conseqüência, a 

produtividade. 

O Processo Sol-Gel pode ser definido como um método de obtenção de 

materiais vítreos ou cerâmicos através da preparação de uma Sol (suspensão de 

partículas coloidais em líquido), seguida pela sua geleificação e remoção da fase líquida 

(solvente). A dispersão coloidal Sol pode ser produzida com precursores orgânicos ou 

inorgânicos e pode consistir de óxidos densos ou agregados poliméricos (BRINKER; 

SCHERER, 1990). A sílica gel porosa (SG), produzida pelo processo sol-gel, pode ser 
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utilizado para aprisionamento de células inteiras. Células livres aprisionadas em SG 

resultam em material híbrido orgânico–inorgânico que une as propriedades de ambos os 

componentes. A biomassa fornece a atividade enzimática enquanto os inúmeros poros 

da matriz contribuem para as propriedades finais da catálise com sua inércia química e 

resistência mecânica (BRÁNYIK et al., 2000). 

A maioria dos estudos publicados até hoje trata de enzimas, leveduras, 

bactérias, células vegetais e tecidos humanos imobilizados pelo processo sol-gel, 

principalmente em meio com composição ótima, freqüentemente com sacarose como 

fonte de carbono e energia (BRÁNYIK et al., 2000; MAURY; PIERRE, 2001). Em 

alguns estudos, a cultura microbiana foi imobilizada em sílica gel e testada em 

processos de descontaminação ambiental onde o poluente era a única fonte de carbono e 

energia (BRÁNYIK et al., 2000; SASAKI et al., 2001).  

Outros materiais que também têm sido utilizados para imobilização são: 

nylon, fibras de celulose revestidas com óxido de titânio, poliestireno, acrolem, látex e 

resinas para troca iônica (PERALTA-ZAMORA et al, 1998). Outros materiais também 

muito estudados são os tubos de silicone e poliuretano. As desvantagens destes últimos 

são a ausência de uma estrutura tridimensional (tubos de silicone) e baixa resistência 

mecânica (nylon e poliuretano) (ZIEGENHAN; HOFRICHTER, 2000). 

As técnicas fundamentais de imobilização são classificadas em 

transportador-ligante, ligação cruzada e encapsulamento. A ligação de um material a um 

suporte insolúvel pode ocorrer devido a uma adsorção eletrostática, interações 

hidrofóbicas e químicas (pontes de hidrogênio, ligações iônicas) ou devido a ligações 

covalentes. O método transportador-ligante é muito usado para imobilização de 

enzimas. A ligação cruzada de enzimas ou células inteiras a um suporte é obtida com 
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um reagente polifuncional, sendo o glutaraldeído, o reagente mais popular 

(GEMEINER et al, 1994; MIELGO et al, 2003). As enzimas ou células também podem 

ser encapsulados em uma rede polimerizada ou em uma formação semelhante a pacotes 

(microcápsulas, lipossomas, vesículas, fibras ocas, tubos) (GEMEINER et al, 1994). 

O sucesso de qualquer imobilização depende das propriedades do suporte. E 

estas propriedades podem ser estudadas em relação aos seguintes critérios: 

I-Físico-químicos: 

a) Resistência mecânica, 

b) Forma, 

c) Estabilidade, 

d) Hidrofilicidade, 

e) Porosidade, 

f) Reatividade, 
 

II-Sócio-econômicas: 

g) Reciclagem, 

h) Fator econômico. 

 

Um suporte ideal que possua todas as propriedades ótimas não existe, pois 

muitas destas propriedades são antagônicas. A escolha do melhor suporte para 

imobilização deve almejar uma ótima combinação destes parâmetros. 
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3.6 Aspectos da Ciência e Engenharia dos Materiais (CEM) envolvidos na produção de 

suportes cerâmicos 

 

 

As pesquisas em Ciência dos Materiais envolvem a investigação das 

relações que existem entre a estrutura (atômica, nano, microestrutura e etc...) e as 

propriedades dos materiais. Por sua vez, a Engenharia de Materiais busca, com base 

nestas correlações estrutura-propriedade, desenvolver projetos e pesquisar estruturas 

(nano e microestruturas) para um material que produza um conjunto predeterminado de 

propriedades (CALLISTER, 2002). 

A estrutura de um material está relacionada ao arranjo de seus componentes 

internos. E a propriedade é uma característica do material referente ao tipo e à 

intensidade da resposta a uma solicitação específica (óptica, mecânica, magnética, 

elétrica, etc...). Geralmente, as medidas das propriedades são feitas de maneira 

independente da forma e do tamanho do material (GUY, 1976). 

Além da estrutura e propriedades, dois outros componentes importantes 

estão envolvidos na Ciência e na Engenharia dos Materiais, quais sejam, o 

processamento e o desempenho. Com respeito às relações destes quatro componentes 

(estrutura, propriedade, processamento e desempenho) pode-se dizer que a estrutura de 

um material irá depender da maneira como ele é processado. Por outro lado, o 

desempenho de um material será função das suas propriedades. Assim, a inter-relação 

entre processamento, estrutura, propriedades e desempenho formam uma teia de 

conexões. As relações entre estes quatro componentes nas etapas de pesquisa, produção 

e utilização devem ser levados em conta na produção de um material (HLAVÁC, 1983). 
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Assim, um problema corrente em Engenharia de Materiais consiste na 

seleção do material correto dentre muitos outros materiais disponíveis. Existem vários 

critérios nos quais a decisão final deverá estar baseada. Em primeiro lugar, as condições 

de serviço devem ser caracterizadas, uma vez que estas irão ditar as propriedades 

exigidas do material. Somente em raras ocasiões é que um material possui a combinação 

máxima ou ideal de propriedades. Na maioria das vezes, será necessário um 

compromisso entre duas ou mais propriedades. Uma segunda consideração na seleção é 

o estudo da deterioração das propriedades dos materiais que ocorrem durante a vida em 

serviço. Por fim, provavelmente, a consideração dominante estará relacionada aos 

fatores econômicos (CALLISTER, 2002). 

 

 

3.6.1 Aspectos reológicos das suspensões cerâmicas 

 

 

Reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação de materiais sob a 

aplicação de uma determinada tensão. Sua importância em processamento de materiais 

cerâmicos é fundamental, já que a maioria dos processos de fabricação desses materiais 

envolve, em pelo menos uma de suas etapas, a obtenção de um fluido constituído de 

uma dispersão de pós em líquido (VLACK; HALL, 1970). 

As características reológicas de sistemas partículas-líquido dependem 

diretamente da estrutura física dessas suspensões, que por sua vez, dependem de uma 

série de fatores como o formato e a distribuição de tamanho de partículas, fração 

volumétrica de sólidos e forças que atuam entre as partículas. Assim, estudando-se as 
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características reológicas dessas suspensões pode-se obter grande número de 

informações sobre a estrutura das mesmas, bem como do estado de dispersão em que as 

partículas se encontram (HLAVÁC, 1983). 

A viscosidade é a principal propriedade reológica de um fluido, sendo esta 

uma quantificação da fricção interna do mesmo. Quanto maior essa fricção interna, 

maior será a energia requerida para movimentar uma camada de fluido em relação à 

outra, resultando em maior dissipação de energia. Suspensões cerâmicas apresentam 

diferentes comportamentos reológicos. O comportamento pseudoplástico é verificado 

quando a viscosidade do fluido diminui com o aumento da taxa de cisalhamento. Se a 

queda na viscosidade for dependente não só da taxa de cisalhamento, mas também do 

tempo, o comportamento é dito tixotrópico. O comportamento dilatante ocorre quando o 

aumento da taxa de cisalhamento resulta em aumento na viscosidade. Se o aumento na 

viscosidade for dependente do tempo, o comportamento é dito reopéxico. Em alguns 

casos o escoamento ocorre somente após a aplicação de uma certa tensão de 

cisalhamento (σ 0), comportando-se como um sólido elástico ou Fluido de Bingham, e a 

tensão mínima (σ 0) é dita tensão de escoamento. Uma vez iniciado o escoamento, o 

fluido pode ter qualquer um dos comportamentos anteriormente discutidos (HLAVÁC, 

1983, ORTEGA et al, 1997a).  

A superfície das partículas pode ser vista como uma região de transição 

entre uma estrutura cristalina, na qual os átomos estão organizados em padrão bem 

definido, e uma região desprovida de qualquer ordem. Na superfície, os planos 

cristalográficos estão interrompidos, e há grande número de ligações atômicas 

insatisfeitas, resultando em desbalanceamento de cargas elétricas e que tornam a 

superfície das partículas carregadas eletricamente. Esta propriedade é comum a todos os 
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sólidos. Contudo, por ser um fenômeno de superfície, torna-se muito mais efetiva em 

pós micrométricos e nanométricos, que apresentam áreas superficiais de dezenas ou 

centenas de metros quadrados por grama (ROOSEN, 1987). 

Quando um pó é disperso em um líquido, forma-se imediatamente uma 

nuvem com carga elétrica ao seu redor, conhecida como dupla camada elétrica. Essa 

região é constituída por uma camada rígida de íons, que são adsorvidos sobre a 

superfície da partícula devido à atração eletrostática, e uma segunda camada difusa mais 

externa. A interface entre essas duas camadas é chamada plana de Stern, e é onde ocorre 

o cisalhamento quando uma partícula se movimenta no líquido. Experimentos baseados 

na mobilidade eletrosférica das partículas são capazes de medir o potencial elétrico no 

plano de Stern, denominado potencial Zeta, o qual é de grande utilidade para se avaliar 

a energia de repulsão entre as partículas, já que medidas precisas do potencial elétrico 

na superfície das partículas não são possíveis (MALGHAN, 1991).  

A estabilidade das suspensões coloidais contra a floculação pode ser obtida 

através de dois mecanismos básicos: a estabilização eletrostática e a estabilização 

estérica. Esses mecanismos podem ser ainda combinados, resultando em um terceiro 

mecanismo conhecido como estabilização eletroestérica. Na estabilização eletrostática, 

forma-se uma nuvem de íons ao redor de cada partícula, conhecida como dupla camada 

elétrica. À medida que a partícula se movimenta a nuvem de íons é arrastada junto com 

ela, de modo que a repulsão eletrostática entre estas nuvens tende a manter as partículas 

afastadas. Na estabilização estérica, ocorre a adsorção de polímeros sobre a superfície 

das partículas formando uma espécie de colóide protetor ao redor delas. Assim, as 

partículas são mecanicamente impedidas de se aproximarem o suficiente para entrar no 

campo de atuação das forças de van der Waals e, deste modo, a suspensão permanece 
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defloculada. A estabilização eletroestérica é uma combinação dos dois mecanismos 

anteriores. Neste caso, o polímero adsorvido sobre as partículas é um polieletrólito, que 

se dissocia na fase líquida (HLAVÁC, 1983; ORTEGA et al, 1997b). Riddick (1969) 

propõe uma relação entre as características de estabilidade das suspensões cerâmicas e 

os valores de potencial Zeta (TAB 2). Para ele, a suspensão é considerada estável 

quando obtém valor de potencial Zeta superior a 30mV em módulo. 

 

TABELA 2 

Relação entre a estabilidade de suspensões e os valores de potencial Zeta. 

Características de Estabilidade Potencial Zeta médio em mV 

Aglomeração máxima e precipitação           0         a          +3 

Faixa de forte aglomeração e precipitação         +5         a          –5 

Limite de aglomeração        -10         a        –15 

Limite de dispersão delicada        -16         a        –30 

Estabilidade moderada        -31         a        –40 

Estabilidade relativamente boa        -41         a        –60   

Estabilidade muito boa        -61         a        –80 

Estabilidade excelente        -81         a       –100 

         Fonte: RIDDICK (1969) 
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3.6.2 Sinterização 

 

 

Sinterização pode ser definida como um processo físico, termicamente 

ativado, que faz com que um conjunto de partículas de determinado material, 

inicialmente em contato mútuo, adquira resistência mecânica. Sua força motriz é o 

decréscimo da energia superficial livre do conjunto de partículas, conseguido pela 

redução da superfície total do sistema. Isto traz como conseqüência a eliminação de 

espaços vazios existentes entre as partículas, resultando em um corpo rígido, 

completamente ou parcialmente densificado. A sinterização é utilizada para se fabricar 

peças metálicas, cerâmicas, poliméricas e compósitos (SILVA; ALVES JÚNIOR, 

1998). 

A sinterização pode ocorrer no estado sólido ou na presença de fase líquida. 

A sinterização em sistemas multicomponentes pode envolver concomitantemente 

mudanças químicas, mas este é um processo primordialmente físico, que não está 

diretamente relacionado com reações químicas. A sinterização é governada por uma 

tentativa do sistema de reduzir sua área superficial representada pelo conjunto de 

partículas. A energia livre do sistema decresce como resultado da eliminação da 

interface sólido-gás. Um processo análogo é a junção de gotas d’água numa placa de 

vidro sob o efeito da tensão superficial. Primeiramente, forma-se um “pescoço” de 

conexão entre as gotas, este se amplia gradualmente até que as duas gotas se tornam 

uma apenas. Este processo ocorre rapidamente devido à baixa viscosidade que permite 

uma rápida deformação das gotas. Em partículas sólidas, deve-se aquecer a uma 
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temperatura que seja capaz de deformar e até mesmo unir as partículas. Nestes casos, o 

processo pode ocorrer de forma lenta e incompleta (HLAVÁC, 1983). 

Na sinterização por fase sólida, o material é transportado sem que haja 

qualquer tipo de líquido na estrutura. As formas de transporte de material são a difusão 

atômica ou o transporte de vapor (materiais com alta pressão de vapor). Em todos estes 

casos, o material é transportado para a região de contato entre partículas vizinhas. 

Outras formas de transporte, até mais eficientes do que estas citadas, devem ser 

consideradas, porque envolvem deslocamento de partículas inteiras, como deslizamento 

e rotação de partículas, e não o deslocamento de átomos individuais. Sejam quais forem 

os mecanismos atuantes, rigidez e densificação são conseguidas pelo aumento da área 

de contato entre as partículas e um melhor empacotamento destas (GERMAN, 1991). 

A sinterização por fase líquida acontece devido à formação de líquido na 

estrutura. Este líquido pode ser causado pela fusão de um dos componentes do sistema 

ou pode ser o resultado de uma reação entre, pelo menos, dois dos componentes do 

sistema. Este tipo de sinterização é mais rápido e fecha a estrutura mais facilmente que a 

sinterização por fase sólida. Os mecanismos de densificação atuantes aqui são bastante 

dependentes da quantidade de líquido presente na estrutura e da interação deste líquido 

com a fase sólida (molhabilidade, taxa de dissolução do sólido no líquido, reação para 

formação de outras fases com absorção ou liberação de energia, etc...). Em todos os 

casos, existe sempre uma importante contribuição da ação das forças de capilaridade. Se 

a molhabilidade do sólido pelo líquido for favorável, esta força de capilaridade promove 

um forte e rápido rearranjo de partículas que leva à densificação. Se a molhabilidade é 

desfavorável, as forças de capilaridade atuam em sentido oposto, impedindo a 

densificação e promovendo até o rompimento da estrutura (HLAVÁC, 1983). 



4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Matéria-prima para elaboração do suporte 

 

 

Foram empregados cinco critérios para a escolha da matéria-prima, 

baseando-se em Gemeiner et al. (1994): 

a) Resistência mecânica, principalmente à abrasão; 

b) Porosidade / permeabilidade; 

c) Interferência no meio ambiente; 

d) Reciclagem ou reciclo; 

e) Aspecto econômico.  

Esta análise foi feita com base nas propriedades inerentes aos materiais. 

Foram analisadas as matérias-primas: bucha vegetal, compósito celulose/caramelo, 

assim como materiais cerâmicos elaborados através da sinterização de alumina e de pó 

de ardósia.  

 

 

4.2 Britagem e redução de retalho de ardósia 

 

 

Foram coletados retalhos de ardósia da Marmoraria Rosibel Pedras LTDA, 

Belo Horizonte, MG, considerados rejeitos pela empresa. Inicialmente, o retalho de 
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ardósia foi cominuído no britador de martelos e posteriormente peneirado na malha de 1 

mm. A quantidade de material > 1 mm retornou ao britador de martelos até atingir 

100% passantes em 1 mm. A este se adicionou o material < 1 mm. Após o 

peneiramento, formou-se uma pilha alongada para amostragens de alíquotas de 2,0 Kg 

para alimentar o moinho de bolas. Realizaram-se 10 moagens com um tempo de 30 

minutos cada, perfazendo um total de 20 Kg. O fluxograma abaixo descreve, passo a 

passo, o processo realizado. 

 

Fluxograma do processo: 

 

 

Amostra inicial 

Britador de martelo 

Peneira de 1mm 

Moinho de bola 

Produto final 
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4.3 Caracterização do pó da ardósia 

 

 

4.3.1 Densidade real 

 

 

A densidade da ardósia foi obtida em picnômetro de hélio (Micromeritics - 

Multivolume Pycnomter 1305). Primeiramente, o aparelho foi verificado quanto à 

calibração pela análise de uma amostra de referência, o quartzo. Foram feitas três 

análises da amostra de referência, retirada a média e calculado o desvio-padrão. Estes 

dados foram comparados com a densidade do quartzo obtido na literatura (d = 2,65 g 

cm-3). A média das densidades encontradas para o quartzo foi de 2,689 g cm-3 ± 0,004. 

Como o aparelho tem um erro de ± 0,05, a medida foi considerada apropriada.  

A análise da densidade do pó de ardósia foi realizada logo após a 

verificação da calibração do aparelho. Foram empregadas três amostras de pó de 

ardósia, e obteve-se a média e o desvio-padrão. 

 

 

4.3.2 Composição química 

 

 

A composição química do pó de ardósia foi analisada qualitativamente e 

quantitativamente. Os elementos e compostos que foram avaliados, por via úmida, 

foram: SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, K2O, MgO, Na2O, C, F e S. As análises foram 
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feitas por determinação gravimétrica (SiO2), titulação (Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, 

K2O, Na2O) e analisador de carbono (C) e enxofre (S) em forno de indução (LECO CS 

400). 

 

 

4.4 Preparo das suspensões de ardósia 

 

 

Foram feitas três suspensões (barbotinas) cuja concentração de ardósia 

(fração volumétrica) foi o fator diferencial. As três suspensões foram denominadas 

ARD4018, ARD5018 e ARD6018. O dispersante utilizado foi o Polidux 568 da 

empresa Produx - Industrial e Comércio Ltda. Este dispersante produz uma 

estabilização eletrostática das partículas em solução. A composição das suspensões está 

representada na TAB. 3. 

 

TABELA 3 

Composição das suspensões 

Suspensão Pó de ardósia % (v/v) Dispersante % (v/v) Água destilada % (v/v) 

ARD4018 40 1,8 58,2 

ARD5018 50 1,8 48,2 

ARD6018 60 1,8 38,2 
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4.5 Caracterização reológica das suspensões 

 

 

4.5.1 Viscosidade das suspensões 

 

 

As viscosidades das suspensões ARD4018 e ARD 5018 foram determinadas 

utilizando-se um viscosímetro de cilindros concêntricos Brookfield LV-DVIII. Este 

aparelho cobre taxas de deformação (dγ/dt) na faixa entre 0 e 50 s-1. Associado ao 

viscosímetro foi utilizado um adaptador de pequenas amostras, banho térmico 

Brookfield TC 500 e um controlador de temperatura Brookfield 107. Os dados foram 

obtidos em microcomputador, utilizando-se aplicativo Rheocalc, fornecido com o 

equipamento. Foram elaborados dois programas para medir a viscosidade, um onde se 

variou a temperatura (utilizado para verificação da calibração do aparelho) e outro onde 

se variou a taxa de cisalhamento. Todos os experimentos foram realizados em triplicata 

e calculou-se a média e o desvio-padrão. 

Antes da análise das amostras, o aparelho foi verificado quanto à calibração 

empregando-se óleo mineral CANNON, com certificado de padrão de viscosidade 

(padrão de viscosidade N35). Como pode ser observado no GRAF. 1, as retas obtidas 

com os valores padrões e com os valores experimentais se superpõem, demonstrando 

que o viscosímetro encontrava-se devidamente calibrado.  
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4.5.2 Medidas de potencial Zeta 

 

 

Para medidas do potencial elétrico das partículas em suspensão foi utilizado 

o aparelho Micromeritics – Zeta Potential Analyzer. Esse equipamento é constituído de 

uma câmera cilíndrica, denominada de câmera de transporte de massa. Numa das 

extremidades dessa câmera é colocado um eletrodo de zinco e na outra extremidade 

uma célula contendo o outro eletrodo. O experimento baseia-se na mobilidade 

eletroforética das partículas isto é na velocidade com que partículas se movimentam sob 

a aplicação de um potencial elétrico. 

Os experimentos foram realizados em triplicata. Após o ensaio foi calculado 

o potencial Zeta, tirou-se a média e o desvio padrão. Esse procedimento foi aplicado 

GRÁFICO 1 - Relação entre a viscosidade e a temperatura na amostra de 

óleo mineral CANNON, padrão de viscosidade N35. 

(•) valores padrões. (�) valores experimentais. 
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para as suspensões ARD4018 e ARD5018. Os valores de potencial Zeta obtidos foram 

utilizados para caracterizar as suspensões quanto à estabilidade, utilizando as relações 

entre os valores de potencial Zeta e a estabilidade das suspensões descritas por Riddick 

(1969) e apresentadas na TAB. 2 (página 43). 

 

 

4.6 Forma e dimensões do suporte 

 

 

Para a escolha da forma ideal, foi levado em consideração o tipo de 

crescimento do fungo assim como também a forma geométrica mais resistente a 

esforços mecânicos e que tivesse uma maior relação superfície/volume, pois assim o 

espaço seria otimizado. Com a matéria-prima e a forma selecionadas, foram moldados 

três diferentes tamanhos de suporte com 19 mm, 30 mm e 57 mm de diâmetro nos 

corpos verdes (após sinterização ficariam com aproximadamente 16 mm, 22 mm e 49 

mm de diâmetro respectivamente). 

 

 

4.7 Conformação por colagem 

 

 

A colagem foi executada utilizando-se moldes de gesso. Foram preparados 

dois tipos de moldes, um para a fabricação de placas cerâmicas e outro para a fabricação 

de esferas ocas.  
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O gesso foi misturado manualmente com água, fazendo uma suspensão. 

Duas placas metálicas de dimensões de 2 cm por 5 cm e de 3,5 cm por 4,5 cm e um 

fragmento de cano PVC de 5 cm de altura e 7 cm de diâmetro foram utilizados para a 

fabricação de moldes para elaboração das placas cerâmicas. Copos descartáveis, bolas 

de vidro e duas bolas de borracha foram utilizadas para a conformação dos moldes que 

dariam forma às esferas ocas. Após a conformação, os moldes permaneceram à 

temperatura ambiente por aproximadamente 4h, para endurecimento do gesso e retirada 

dos acessórios. Os moldes permaneceram à temperatura ambiente para completa 

secagem, por 2 semanas. 

Apenas a suspensão selecionada por suas propriedades foi vertida nos 

moldes de gesso e, assim, permaneceram por aproximadamente 3h à temperatura 

ambiente. E após a retirada do gesso, obteve-se os corpos verdes. 

 

 

4.8 Sinterização 

 

 

Os corpos verdes permaneceram por 18 horas em estufa, à temperatura de 

50°C, sendo depois sinterizados em forno tipo mufla, marca Lavoisier modelo 402 D. 

As temperaturas de sinterização foram: 850°C, 950°C, 1000°C, 1050°C e 1070°C. A 

taxa de aquecimento do forno foi de 5ºC / min. (a cada 20 min. a temperatura era 

elevada em 100°C) até atingir a temperatura desejada na qual as peças permaneciam por 

60 min. nesta temperatura. Foi calculada a porcentagem de retração das peças cerâmicas 

após sinterização. 
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4.9 Caracterização do suporte 

 

 

4.9.1 Difração de Raios-X 

 

 

Cinco amostras foram submetidas à difração de Raios-X: o pó de ardósia, o 

material sinterizado a 850°C, 950°C, 1000°C e 1050°C. Para a análise de difração de 

Raios-X as amostras foram, primeiramente, moídas em graal de ágata. Os ensaios foram 

realizados no laboratório de Difração de Raios - X, Departamento de Química no 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP, utilizando difratômetro comercial 

(modelo XRD 6000, Shimadzu). O software usado para a análise foi o Jade. As 

determinações foram feitas entre 7 e 70 graus (2 theta) com velocidade de varredura de 

2 graus/min. 

 

 

4.9.2 Porosidade por intrusão de mercúrio 

 

 

A porosidade dos suportes foi determinada pela técnica de intrusão de 

mercúrio. Foram analisadas as amostras sinterizadas a 850°C, a 950°C, a 1050°C e a 

1070°C. Utilizou-se um porosímetro de mercúrio modelo AutoPore II 9220, 

Micromeritics. 
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Antes da análise das amostras, o aparelho foi verificado quanto a calibração. 

Para esse fim, utilizou-se um material de referência Micromeritics, sílica-alumina, 

P/N: 004-16822-00, número do lote: A-501-5. Os dados fornecidos pelo fabricante 

(valores padrão) e os adquiridos no aparelho (valores experimentais) estão relacionados 

na TAB. 4. 

 

 TABELA 4 

Verificação da calibração do porosímetro 

 Valores padrão Valores experimentais 

Volume total de intrusão 0,54 ± 0,05 cm3/g 0,52 cm3/g 

Área total de poros 230 ± 20 m2/g 220 m2/g 

Diâmetro médio dos poros (volume) 0,01 ± 0,001 µm 0,010 µm 

 

 

4.9.3 Microestrutura dos suportes por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

Este experimento foi realizado objetivando-se visualizar o processo de 

sinterização pela análise da microestrutura do suporte. As microestruturas foram 

analisadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV) – modelo JSM-5410 (JOEL). 

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura 

– Departamento de Engenharia de Minas, UFMG. As amostras foram primeiramente 

metalizadas com ouro e depois fotografadas nos aumentos de 100, 750 e 2000 vezes. 
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4.10 Imobilização de Psilocybe castanella no suporte cerâmico  

 

 

4.10.1 Fungo 

 

 

Foi utilizado o fungo Psilocybe castanella Peck. CCB444, proveniente da 

Coleção de Culturas de Basidiomicetos do Instituto de Botânica (CCB) da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, São Paulo. Este fungo é um basidiomiceto saprófita da 

família Strophariaceae, típico de solo, e foi isolado de área de restinga, no entorno de 

uma das áreas contaminadas no município de São Vicente, SP (OKINO, 1996). A FIG 6 

mostra os basidiocarpos de P. castanella na natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Basidiocarpos de Psilocybe castanella 
 
Fonte: GUSMÁN (1983) 
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A escolha de P. castanella baseou-se em trabalhos anteriores que mostraram 

que este fungo possui características desejáveis para aplicações em processos de 

remediação de solo: rápido crescimento, produção do sistema enzimático 

lignocelulolítico extracelular, tolerância a altas concentrações de HCB e capacidade de 

remover o HCB do solo (MACHADO, 1998).  

Durante a realização dos experimentos, a cultura foi mantida a 4°C, por 

repiques sucessivos em Agar Extrato Malte (MEA) 2% (extrato de malte 2%, peptona 

0,1%, glicose 2% e agar 1,5%). 

 

 

4.10.2 Substrato do inóculo 

 

 

A relação carbono/nitrogênio igual a 90 (C:N = 90) do substrato foi 

considerada ideal para o crescimento de P. castanella CCB444 e para a degradação de 

HCB (MATHEUS; BONONI, 2002).  

A TAB. 5 apresenta a quantidade dos componentes necessários para 

produzir 1kg de matéria seca de substrato na relação C:N de 90. O bagaço de cana-de-

açúcar picado (0,5 a 1 cm) foi misturado à farinha de soja na proporção indicada e a 

umidade ajustada, com água destilada, até aproximadamente 70% da capacidade de 

retenção de água. 
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Tabela 5 

Quantidades dos componentes necessários para produzir 1 kg de substrato seco na 

relação C:N = 90 

Componentes Quantidade 

Bagaço de cana-de-açúcar (g)* 962,0 

Farinha de soja (g)* 38,0 

Água (mL)** 1034,8 

 

 

 

 

4.10.3 Preparo do inóculo 

 

 

Os suportes sinterizados foram separados por tamanho como pequeno, 

médio e grande (~ 16 mm, ~ 22 mm e ~ 49 mm, respectivamente) e preenchidos com o 

substrato. Em seguida, os suportes foram colocados em sacos de polipropileno e 

autoclavados por 1h a 121°C. Dois discos de 5 mm de diâmetro do crescimento micelial 

do fungo, em MEA 2%, foram transferidos, em condições assépticas, para os sacos 

contendo os suportes. Os sacos foram fechados com tampão de gaze para garantir a 

troca de ar e incubados em estufa com temperatura controlada a 28°C. Como controle, 

foram preparados sacos contendo 200 g de substrato não imobilizado.  

 

 

* massa em peso seco; ** quantidade de água para 70% da capacidade de 
retenção de água da mistura do substrato. 
 
Fonte: MATHEUS, 2003. 
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4.11 Crescimento de P. castanella imobilizado em suporte cerâmico  

 

 

A biomassa fúngica foi estimada pela quantificação de ergosterol em 

diferentes tempos, objetivando traçar a curva de crescimento. As análises foram feitas 

aos 0, 5, 9, 14, 22 e 30 dias de crescimento do fungo. O ergosterol foi extraído e 

quantificado de acordo com método proposto por Seitz et al. (1979) modificado por 

Silva (2004). O suporte foi quebrado e seu conteúdo retirado manualmente com auxílio 

de espátula. Este conteúdo foi liofilizado e transferido, em triplicata, para frascos Schott 

de 250 mL com tampa de rosca, onde foram adicionados 20,0 mL de metanol P.A., 5,0 

mL de etanol P.A. e 2,0 g de KOH. Os tubos foram agitados a 250 rpm., por 20 min, e a 

saponificação feita em banho-maria a 70°C, durante 40 min. Após resfriamento da 

solução, acrescentou-se 5,0 mL de água destilada. Todo o conteúdo do frasco foi 

centrifugado a 10.000 rpm, por 10 min e alíquotas de 25 mL do sobrenadante foram 

transferidas para funis de separação com 25,0 mL de n-hexano P.A. A mistura foi 

agitada manualmente por 2 min e deixada em repouso por 10 min. A fase n-hexano foi 

recolhida e o seu volume anotado. Este extrato foi concentrado em rota-evaporador a 

40°C até secagem. O conteúdo foi ressuspendido em 2,0 mL de metanol e filtrado em 

membrana Milipore ∅ = 0,45 µm. 

Alíquotas de 20 µL do extrato foram injetadas manualmente em 

cromatógrafo líquido de alta eficiência (Varian - Pro Satar Mod.230). Para a separação 

do ergosterol foi utilizada uma coluna de fase reversa C18 (Varian 1215-9012 –Res. 

Elut. 5 µ 90A – 150 x 4,60 mm). Metanol foi utilizado como eluente, num fluxo 

constante de 1,0 mL / min a temperatura ambiente. O detector UV foi ajustado para 
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leitura de absorbância a 282 nm. O tempo de retenção do pico de ergosterol foi de 4,5 

min, identificado através de solução padrão. A quantidade de ergosterol na amostra foi 

determinada através da equação da curva padrão, construída com soluções de ergosterol 

de concentrações conhecidas. Como pode ser observado no GRAF. 2, obteve-se 

correlação linear entre a área do pico cromatográfico e a concentração de ergosterol. A 

biomassa fúngica foi estimada pela quantidade de ergosterol empregando-se a constante 

de conversão de 2,49 µg ergosterol / mg de biomassa seca, determinada anteriormente 

para P. castanella (SILVA, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 - Curva padrão de Ergosterol. 
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4.12 Atividade enzimática de P. castanella imobilizado em suporte cerâmico 

 

 

As atividades enzimáticas produzidas durante o crescimento de P. 

castanella imobilizado em suportes cerâmicos foram determinadas aos 0, 5, 9, 14, 22 e 

30 dias de crescimento.  

 

 

4.12.1 Obtenção do extrato enzimático 

 

 

O extrato foi obtido com solução tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,5, 

na proporção (substrato colonizado/tampão) 1:3 (p/v). O conteúdo foi agitado 

manualmente com bastão de vidro por 5 min., seguindo-se agitação a 95 rpm por uma 

hora, e filtração a vácuo (membranas Millipore ∅ = 0,45 µm).  

A solução tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,5 foi feita da seguinte 

forma: preparou-se a solução estoque a 0,1 M adicionando-se 100 mL de solução de 

ácido acético 0,2 M (11,55 mL em 1000 mL de água destilada) a 150 mL de solução 

acetato de sódio 0,2 M (16,4 g de C2H3O2Na em 1000 mL de água destilada). O volume 

foi completado para 500 mL com água destilada. A solução a 50 mM foi preparada a 

partir de diluição 1:1 com água destilada. 
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4.12.2 Ensaios enzimáticos 

 

 

4.12.2.1 Atividade de fenoloxidases 

 

 

A atividade de fenoloxidases foi medida pela oxidação do ABTS (2,2'-

azinobis-(3-ethyl benzthiazoline-6-sulphonate)), conforme descrito por Bourbonnais et 

al. (1995). 

A mistura de reação continha, em 1 mL: 

0,6 mL de extrato bruto enzimático 

0,3 mL de solução tampão citrato-fosfato 50 mM, pH 3 

0,1 mL de ABTS 5 mM  

 

A oxidação do ABTS foi determinada pela leitura da absorbância a 420 nm, 

durante 10 minutos em espectrofotômetro HITACHI U-2001, a temperatura ambiente.  

Os reagentes foram preparados da seguinte forma:  

ABTS 5 mM: 0,1371 g de ABTS em 50 mL de água destilada.  

Solução tampão citrato-fosfato 50 mM, pH 3: 99,5 mL de solução A (21 g 

de ácido cítrico em 1 L de água destilada) em 25,5 mL de solução B (36 g de fosfato de 

sódio dibásico em 1 L de água destilada) o volume foi completado para 250 mL com 

água destilada. 
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A unidade enzimática (U) foi expressa como micromoles de (substrato 

oxidado / min) / (g de massa seca), de acordo com a fórmula: 

 

                           ∆A420 Vt 
Atividade (U/L) = _______________ 

                          ∈420 Va dt 
 

Onde: 

∆A420: absorbância 

Va: volume da amostra 

Vt : volume total do reagentes (mL) 

∈420: coeficiente de extinção em 420nm, 36.000 M-1 cm-1 

d: diâmetro da cubeta (cm) 

t: tempo de reação (min) 

 

 

4.12.2.2 Atividade de lacase 

 

 

Determinada pela mesma metodologia descrita para fenoloxidases, porém 

empregando-se extrato enzimático previamente incubado, durante 10 min, com 25 U de 

catalase (Sigma).  
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4.12.2.3 Atividade de peroxidases 

 

 

A atividade de peroxidases foi estimada subtraindo-se dos valores 

encontrados para fenoloxidases, os valores encontrados para lacase. 

 

 

4.13 Teste de eficiência mecânica dos suportes colonizados 

 

 

Os suportes com fungo imobilizado (sete suportes de tamanho pequeno, 

cinco de tamanho médio e três de tamanho grande) foram colocados, separadamente, 

dentro de um cilindro de moinho de bolas modelo MBL (Construção Mecânica Gardelin 

Ltda.), revestido com borracha de espessura aproximada de 12 mm, com capacidade de 

3 L, para o ensaio, as bolas de ferro foram substituídas por 1000 gramas de areia grossa 

(distribuição granulométrica de 3,3 mm a 0,1 mm). Esta areia foi previamente seca em 

estufa a 100°C por 12 h. O cilindro foi colocado em um moinho de rolamento com 

controlador de tempo e de rotação. Programou-se uma rotação de 75 rpm por três 

diferentes tempos (15’, 45’e 90’) de ensaio. O experimento foi realizado em triplicata. 

Foi realizada uma análise qualitativa, que consistiu na avaliação visual da 

perda de biomassa dos suportes colonizados antes e depois do teste. Cinco pessoas 

foram chamadas para participar da avaliação visual. Tendo como referência suportes 

colonizados não submetidos ao teste e utilizando-se dos critérios descritos na TAB. 6, 

os avaliadores analisaram os suportes submetidos aos diferentes tempos de ensaio no 
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moinho e responderam ao questionário. Um exemplo do quadro de valores que foi 

preenchido por cada participante está no anexo A. 

 

TABELA 6 

Critérios para avaliação visual da perda de biomassa após teste de eficiência mecânica 

dos suportes colonizados 

 

Critérios de avaliação 

Porcentagem de 

perda por abrasão 

Perda da biomassa apenas da superfície do suporte 10% 

Penetração de areia nas aberturas do suporte (fina camada) 20% 

Perda < 50% da biomassa interna 30% 

Perda 50% da biomassa interna 50% 

Perda > 50% da biomassa interna 75% 

Perda total da biomassa interna 100% 

 

 

4.14 Teste de viabilidade 

 

 

Neste ensaio, foi empregado o suporte de tamanho médio, selecionado em 

função dos resultados obtidos no teste de eficiência mecânica (item 4.13). Avaliou-se 

tanto o inóculo imobilizado no suporte quanto o não imobilizado. A quantidade de 

amostrautilizada foi calculada de forma a se obter proporção (inóculo/areia) de 3% 

(p/p). O teste consistiu em colocar 30 g de inóculo (correspondendo a 15 suportes) em 

1000 g de areia no cilindro revestido com borracha (descrito no item 4.13). Este foi 

colocado em moinho de rolamento na rotação de 75 rpm por 45 min. Após o teste, as 
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amostras (inóculo imobilizado e inóculo não imobilizado) foram empregadas para 

determinação da biomassa e das atividades enzimáticas como já descrito anteriormente. 

 

 

4.15 Análise estatística dos dados 

 

 

Os dados, referentes ao crescimento e ao teste de viabilidade, foram 

analisados através do programa estatístico MiniTab versão 13.1. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (α≤0,05) e as funções definidas por análise de 

regressão polinomial sempre protegida por análise de variância (ANOVA).  



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Matéria-prima para elaboração do suporte 

 

 

Algumas matérias-primas foram examinadas e preparadas para a 

imobilização fúngica. A bucha vegetal (FIG. 7) constitui material interessante pela sua 

resistência e estrutura em rede, mas apresenta como desvantagens a baixa retenção de 

umidade, além de permitir a exposição do micélio as adversidades do meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro suporte avaliado foi preparado com alumina. Os suportes de 

alumina (FIG. 8) são resistentes e possuem boa capacidade de reter a umidade. 

FIGURA 7 - Bucha vegetal em diversos ângulos.  
(a) corte transversal, visão interna.  
(b) corte transversal, visão externa.  
(c) corte perpendicular. 
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Entretanto, seu processamento necessita de altas temperaturas (∼1600 °C), elevando o 

custo do produto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo suporte foi preparado com celulose e caramelo (FIG. 9), 

constituindo-se num compósito, ou seja, um material multifásico que exibe uma 

proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem (Callister, 

2002). O suporte celulose/caramelo possui uma resistência menor ao desgaste do que os 

materiais cerâmicos e não suporta umidade excessiva. No entanto, tanto as matérias-

primas usadas para sua elaboração, quanto o seu processamento são de baixo custo, 

resultando em um produto economicamente viável. Outra vantagem do suporte 

caramelo/celulose é o fato dele ser biodegradável. 

FIGURA 8 - Suportes cerâmicos 
elaborados com o pó de alumina. 
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Foram ainda avaliados suportes preparados com pó de ardósia (FIG. 10), 

que se mostram resistentes ao desgaste mecânico, proporcionando uma proteção contra 

as adversidades do meio ambiente. Esta matéria-prima, pó de ardósia, não possui valor 

agregado e sua elaboração não exige temperaturas superiores à 1100°C sendo possível 

produzi-lo em fornos convencionais. Além disso, é possível, em seu processamento, 

controlar a porosidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 - Suportes celulose/caramelos. 

FIGURA 10 - Suportes cerâmicos elaborados 
com o pó de ardósia 
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O suporte produzido com pó de ardósia, portanto, apresentou avaliação 

qualitativa positiva: é resistente, permite o controle da porosidade, não é reativo, é 

reutilizável e de custo baixo. A ardósia é uma rocha metassedimentar apresentando 

geralmente cor entre o cinza e o esverdeado. Mostra granulometria muito fina, próxima 

dos argilominerais. 

Além disso, Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de ardósias. Suas 

reservas geológicas correspondem a 90% das reservas nacionais e sua produção 

responde por 20% da produção mundial. No entanto, o baixo valor agregado dessa 

matéria-prima e os reduzidos índices de recuperação na lavra são fatores que 

contribuem para a geração de expressiva quantidade de rejeitos e formação de pilhas de 

grandes dimensões. Estas pilhas representam não apenas um problema ambiental a ser 

minimizado, mas constituem materiais com enorme potencial para ser aproveitado. 

Assim torna-se importante desenvolver estudos técnicos e econômicos visando a 

utilização comercial destes rejeitos, seja pela sua reciclagem ou transformação em 

produtos que substituam matérias-primas empregadas como insumos em outros 

processos industriais (PERES et al., 2002). Os suportes cerâmicos produzidos com o pó 

de ardósia, portanto, não apenas preenchem as características necessárias como também 

agregam valor ao rejeito.  
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5.2 Britagem e redução do retalho de ardósia 

 

 

Os resultados da britagem e redução de retalhos de ardósia estão 

representados na TAB. 7, onde se tem uma distribuição da granulometria feita por 

peneiramento úmido. O pó de ardósia é constituído de 80% de partículas menores que 

44 µm, que corresponde ao passante na peneira de 325 mesh (TAB. 7). 

 

TABELA 7 

Moagem da ardósia1 no moinho de bola durante 30’. 

(1) Peso inicial da amostra foi de 212g. 

 

A distribuição do tamanho das partículas é importante na preparação de 

suspensões cerâmicas, pois ela influencia a estrutura de poros dos corpos verdes (peças 

antes da queima) e dos corpos sinterizados. O fechamento dos poros pela queima faz 

com que a peça sofra uma redução como um todo. A contração será maior quanto maior 

for a porosidade das peças antes da queima (HLAVÁC, 1983).  

 

Mesh (Tyler) Dimensão Massa úmida 

retida (g) 

Massa retida 

(%) 

Acumulada 

(%) 

65 208 µm 1,67 0,70% 0,70% 

100 147 µm 1,50 0,63% 1,34% 

200 74 µm 9,58 4,04% 5,37% 

>325 >44 µm 34,30 14,46% 19,83% 

<325 <44 µm 190,23 80,17% 100,00% 

Total  237,28 100,00%  
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5.3 Caracterização do pó da ardósia 

 

 

5.3.1 Densidade real 

 

 

A densidade do pó de ardósia foi de 2,70 g cm-3 ± 0,02. A densidade é uma 

propriedade utilizada para a elaboração das suspensões cerâmicas, pois estas são 

elaboradas pela proporção, em volume, de líquido e sólido. 

 

 

5.3.2 Composição química 

 

 

A composição química da amostra do pó de ardósia empregada neste 

trabalho, está representada na TAB. 8, na forma de porcentagem em peso dos óxidos. 

Os silicatos de alumínio (Al2O3 - SiO2) fornecem características refratárias ao material 

enquanto os óxidos alcalinos (especialmente o Na2O) reduzem o ponto de fusão do pó 

de ardósia funcionando como um fundente (GUTTMANN, 1996; SCHÜLLER, 1984).  

Um outro fato a ser observado é a semelhança da composição química entre 

a cerâmica vermelha e o pó de ardósia (TAB. 9), sendo que apenas dois valores 

diferiram na faixa estabelecida para a cerâmica vermelha (Na2O e K2O).  
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TABEL 8 

Composição química do pó de ardósia e de argilominerais* relacionados 

Elementos químicos clorita 

 

moscovita 

 

albita 

 

quartzo 

 

Pó de Ardósia 

SiO2 29,87 45,2 75 100 57,80 

Al2O3 14,48 38,5 12,5 - 12,60 

Fe2O3 5,52 - - - 0,44 

FeO 1,95 - - - 4,73 

CaO - - - - 1,33 

K2O - 11,8 - - 3,43 

MgO 33,06 - - - 3,27 

Na2O - - 12,5 - 2,02 

C - - - - 0,28 

S - - - - 0,05 

outros 15,16 4,5 - - 14,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ENRIQUE et al. (1991). 
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TABELA 9 

Composição química do pó de ardósia e da cerâmica vermelha*. 

Óxido / Elemento Pó de ardósia  

(%) 

Cerâmica vermelha 

(%) 

SiO2 57,80 30-60 

Al2O3 12,60 5-20 

Fe2O3 0,44 0-1 

FeO 4,73 - 

CaO 1,33 0-20 

K2O 3,43 0-1 

MgO 3,27 0-10 

Na2O 2,02 0-1 

B2O3 0 0 

TiO2 0 0-1 

ZrO2 0 0 

C 0,28 - 

S 0,05 - 

outros 14,5 - 

  

 

 

5.4 Caracterização reológica das suspensões cerâmicas 

 

 

Das três suspensões elaboradas apenas a ARD6018 (60% v/v de sólido e 

1,8% de dispersante) apresentou comportamento dilatante. Este comportamento ocorre 

* ENRIQUE et al. (1991). 
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quando o aumento da taxa de cisalhamento resulta em aumento da viscosidade. Ele é 

verificado principalmente em suspensões altamente concentradas e com elevada energia 

de repulsão entre as partículas. O comportamento dilatante foi detectado na suspensão 

ARD6018 no ato da mistura: quando se aplicava à suspensão movimentos suaves, ela 

fluía; quando se aplicava um movimento abrupto, ela enrijecia. Devido à alta 

viscosidade da suspensão ARD6018 esta não foi submetida às análises de potencial Zeta 

e de viscosidade. Na FIG. 11 tem-se a suspensão ARD4018 e a suspensão ARD6018 

sendo vertidas. Nota-se a fluidez da primeira e o aspecto denso da segunda. A suspensão 

ARD5018 não foi mostrada por apresentar aspecto similar ao da ARD4018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Viscosidade 

 

 

Na suspensão ARD4018 a viscosidade do fluido diminuiu com o aumento 

da taxa de cisalhamento (GRAF. 3), evidenciando-se o comportamento pseudoplástico 

FIGURA 11 - Suspensão ARD4018 (a e b) e suspensão ARD6018 (c e d) sendo vertidas. 

a b c d 



Resultados e Discussão   

 

77 

desta suspensão. A viscosidade variou de 27 a 13 mPa.s no intervalo da taxa de 

cisalhamento de 15 a 75 s-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a suspensão ARD5018 também se observou uma redução na 

viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, configurando-se em 

comportamento pseudoplástico. Como pode ser visto no GRAF. 4, a viscosidade variou 

de 314 mPa.s, para uma taxa de cisalhamento de 5 s-1, caindo para 191 mPa.s para uma 

taxa de cisalhamento de 20 s-1.  

Considerando que a viscosidade de um fluido é uma medida da resistência 

por ele oferecida ao escoamento e que o escoamento ocorre através do deslizamento 

relativo entre camadas infinitesimais do fluido, a adição de partículas sólidas a ele 

causará perturbação das linhas de fluxo. Conseqüentemente, será necessária maior 

quantidade de energia para provocar o escoamento deste fluido, o que é verificado pelo 

aumento da viscosidade (ORTEGA et al., 1997a). E isto pode ser observado 

comparando-se os GRAF. 3 e 4, onde o aumento na concentração de sólidos de 40% 

(ARD4018) para 50% (ARD5018) resultou na viscosidade ter seu valor decuplicado. 

GRÁFICO 3 - Viscosidade da suspensão ARD4018. 
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O comportamento pseudoplástico (observado nos GRÁF. 3 e 4) ocorre 

devido à existência de flocos ou aglomerados na suspensão, que ao serem submetidos 

ao cisalhamento, quebram-se liberando água aprisionada em seu interior (HLAVÁC, 

1983): 

 

 

5.4.2 Potencial Zeta das partículas 

 

 

O potencial Zeta das partículas em suspensão na barbotina ARD4018 foi de 

– [76 ± 5] mV e na barbotina ARD5018 foi de -[44 ± 7] mV. Riddick (1969) propôs 

uma relação entre a estabilidade das suspensões e os valores de potencial Zeta (TAB.2, 

pág. 43). Segundo este autor a suspensão começa a ficar estável a partir de um potencial 

Zeta de 30 mV, em módulo. Portanto as suspensões ARD4018 e ARD5018 encontram-

se estáveis, sendo que a primeira é mais estável que a segunda. 

GRÁFICO 4 - Viscosidade da suspensão ARD5018. 
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5.5 Forma e dimensões do suporte 

 

 

O desenho do suporte considerado mais adequado foi o esférico com duas 

aberturas circulares (FIG. 12). Primeiro, porque o crescimento do fungo é radial, 

portanto espera-se que ele tenha mais facilidade de ocupar todo o espaço. Segundo, por 

ser a esfera, entre os sólidos geométricos, a mais resistente a esforços mecânicos, devido 

à sua isotropia. E, por último, esta forma possui a maior relação superfície/volume.  

Foram elaborados três diferentes tamanhos de esferas: 19 mm, 30 mm e 57 

mm de diâmetro nos corpos verdes que após a sinterização ficaram com 

aproximadamente 16 mm, 22 mm e 49 mm de diâmetro respectivamente. A FIG. 13 

mostra estes suportes após sinterização. Para facilitar tanto o preenchimento do suporte 

com o substrato (fonte de alimento que será utilizada pelo fungo) quanto a inoculação 

do fungo (feita pela introdução de discos de 5 mm de diâmetro de crescimento do fungo 

em meio sólido), foram projetadas duas aberturas na esfera com raio aproximado de 0,5 

cm (FIG. 12).  
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      FIGURA 12 - Desenho do suporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 - Suportes de ardósia sinterizados a 
1050°C.  
a) vista lateral, b) vista frontal. Os 
diâmetros são, da direita para a 
esquerda de 16 mm, 22 mm e 49 mm. 

1,6cm 

a 

b 
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5.6 Sinterização 

 

 

O grau de sinterização alcançado pode ser evidenciado pela retração do 

suporte (FIG. 14). Essa retração ocorre devido à redução da superfície total do conjunto 

de partículas. Esta diminuição resulta do desaparecimento da interface material/poro, 

que é substituída pela interface material/material. As retrações das placas cerâmicas 

foram de aproximadamente 1,5% quando sinterizadas a 950°C, de 8,3% quando 

sinterizadas a 1000°C, de 10,6% quando sinterizadas a 1050°C e de 11,3% quando 

sinterizadas a 1070ºC. As placas sinterizadas a 850°C não sofreram retração. 

Outro fator observado foi a alteração da cor do suporte com o aumento da 

temperatura (FIG. 14). Provavelmente devido à alteração no estado de oxidação dos 

óxidos de ferro presentes na ardósia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 - Efeito da temperatura de sinterização na redução do volume e na 
alteração da cor do suporte.  
(a) antes da queima, (b) sinterizado a 850°C, (c) sinterizado a 
950°C, (d) sinterizado a 1000°C, (e) sinterizado a 1050°C e (f) 
sinterizado a 1070°C. 

 

a b c d e f 
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A sinterização a 1050°C mostrou-se a mais adequada, com maior redução 

de volume e sem deformação notável das peças, em comparação às demais temperaturas 

avaliadas (FIG 15). A sinterização a 1070°C levou à deformação das peças. Essa 

deformação está relacionada com o tipo de sinterização. Existem dois tipos básicos de 

sinterização: a sinterização por fase sólida e a sinterização por fase líquida. Na primeira, 

a densificação ocorre por difusão atômica sem que haja formação de líquido na 

estrutura. Enquanto, na segunda, a densificação ocorre devido à formação de líquido na 

estrutura. Este líquido ocorre devido à fusão de um dos componentes do sistema ou 

pode ser o resultado de uma reação entre, pelo menos, dois dos componentes do sistema 

(SILVA; ALVES JÚNIOR, 1998). 

A deformação mostrada na FIG. 15, associada à composição química do pó 

de ardósia (item 5.3.2) e à visualização em microscópio eletrônico de varredura (item 

5.7.3), indica que ocorreu formação de significativa quantidade de líquido durante a 

sinterização. A 1070°C forma-se tanto líquido que a amostra sofre extensa deformação 

durante a sinterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 - Suportes sinterizados a 1050°C (a) e  
a 1070°C (b).  
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5.7 Caracterização do suporte 

 

 

5.7.1 Difração de Raios X (DRX) 

 

 

FIG. 16 a 20 apresentam os difratogramas do pó de ardósia antes e após 

sinterização nas diversas temperaturas estudadas (850°C, 950°C, 1000°C e 1050°C). 

Através das comparações feitas com os padrões contidos no software Jade do 

equipamento, constatou-se que as fases predominantes na ardósia foram o quartzo 

(SiO2), a clorita ((MgFe)6 (SiAl)4 O10 (OH)8), a moscovita (KAl2 (Si3Al) O10(OHF)2) e a 

albita (NaAl Si3O8). Nos suportes sinterizadas a 850°C predominou as fases albita, 

quartzo e moscovita. Nas sinterizações a 950°C e 1000°C, as fases predominantes foram 

quartzo e microclínio (KAlSi3O8). Já na sinterização a 1050°C as fases predominantes 

foram quartzo e microclínio e albita de altas temperaturas. 

As seguintes informações podem ser obtidas comparando-se a composição 

química (item 5.3.2) e DRX do pó de ardósia antes da queima (FIG. 16): as 

concentrações de óxido de silício (SiO2) e óxido de alumínio (Al2O3) estão relacionadas, 

possivelmente, aos argilominerais clorita, moscovita, quartzo e ao feldspato albita; as 

concentrações de óxidos de ferro e magnésio (Fe2O3, FeO e MgO) devem estar 

relacionadas com a clorita; as de óxidos de potássio (K2O), provavelmente estão 

relacionadas com a moscovita e o óxido de sódio (Na2O) devido ao feldspato albita. 
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Quartzo, sy  
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FIGURA 17 – Difratograma de raios X do suporte sinterizado a 850°C. 

Quartzo, sy  
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FIGURA 16 – Difratograma de raios X do pó de ardósia antes da queima. 
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Quartzo, sy 

Microclínio (maximum) 

FIGURA 19 – Difratograma de raios X do suporte sinterizado a 1000°C. 

Quartzo, sy  

Microclínio (maximum) 

FIGURA 18 – Difratograma de raios X do suporte sinterizado a 950°C. 
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5.7.2 Porosidade por intrusão de mercúrio 

 

 

A porcentagem de poros (p) nas peças sinterizadas diminuiu com o aumento 

da temperatura de queima (GRAF. 5). As peças sinterizadas a 850°C e 950°C 

apresentaram uma porcentagem de porosidade muito alta (46 % e 41 % de porosidade 

respectivamente). A 1000°C, a porosidade é reduzida para 25,6 %. No entanto, a 

1050°C a porosidade reduziu drasticamente representando a etapa final da sinterização, 

atingindo o valor de 1 % de porosidade. Mas foi na temperatura de 1070°C que a 

sinterização chegou ao seu estado mais avançado tendo p = 0,3 %. Segundo German 

Quartzo, sy 

Microclínio (maximum) 

Alta Albita 

FIGURA 20 – Difratograma de raios X do suporte sinterizado a 1050°C. 
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(1991), o estágio final da sinterização ocorre quando os poros estão isolados e fechados 

dentro da estrutura do material e representam aproximadamente 8% da porosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição de tamanho e de concentração de poros está representada 

para cada temperatura de queima no GRAF. 6. A área abaixo da curva fornece a 

concentração dos diferentes tamanhos de poros. A distribuição do diâmetro dos poros 

variou de 123,3 µm a 0,004 µm. A 850°C, 950°C e 1000°C, o maior volume de poros 

foi de diâmetros entre 0,1 µm e 2,4 µm. A 1050°C e 1070°C o volume de poros foi 

reduzido drasticamente, fazendo-se necessário a utilização de outra escala para 

visualização dos valores (FIG. 7). Estes resultados evidenciam que foi na faixa de 

temperatura entre 1050°C e 1070°C que a sinterização chegou à fase final com poros 

fechados e isolados dentro da estrutura cerâmica.  

GRÁFICO 5 - Porcentagem de poros nos suportes sinterizados em 
diferentes temperaturas. 
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GRÁFICO 6 - Diâmetro e concentração de poros nos suportes sinterizados a 850°C, 
950°C e a 1000°C.  
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1070°C 1050°CGRÁFICO 7 - Diâmetro e concentração de poros nos suportes sinterizados a 
1070°C e a 1050°C.  
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5.7.3 Microestrutura dos suportes por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

As micrografias eletrônicas de varredura estão representadas nas FIG. 21 e 

22. Nelas pode-se observar a morfologia da superfície do suporte. Os suportes 

sinterizados a 850°C apresentam porosidade elevada (FIG. 21, coluna a). Na 

micrografia com aumento de 100 vezes tem-se uma visão ampla da superfície deste 

material (FIG. 21, coluna a, fileira -I). Observando-se um de seus poros, em aumento de 

750 vezes, nota-se que ele é raso e sua estrutura constituída de outros poros menores 

(FIG. 21, coluna a, fileira II). No aumento de 2000 vezes, as partículas que compõem 

este sólido encontram-se ligadas em poucos pontos, indicando um material pouco 

densificado (FIG. 21, coluna a, fileira III).  

Nas micrografias dos suportes sinterizados a 950°C, observou-se ainda uma 

alta porosidade (FIG. 21, coluna b). Os poros de diâmetro maior, quando observados em 

aumento de 750 vezes, apresentam-se, também, rasos e constituídos de outros poros 

menores (FIG. 21, coluna b, fileira II). No aumento de 2000 vezes, as bordas das 

partículas estão arredondadas (FIG. 21, coluna b, fileira III). Isto indica que um ou mais 

componentes deste sólido iniciaram o processo de fusão à temperatura de 950°C. Estas 

micrografias confirmam os dados obtidos por intrusão de mercúrio onde os materiais 

que apresentaram maior porosidade foram aqueles sinterizados a 850°C e a 950°C.  

Nas micrografias dos suportes sinterizados a 1000°C, observa-se uma 

redução considerável dos poros (FIG. 21, coluna c). Os poros, quando observados em 

aumento de 750 vezes, ainda se mostram rasos e constituídos de outros poros menores 

(FIG. 21, coluna c, fileira II). Entretanto, no aumento de 2000 vezes, observa-se que as 
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partículas, que anteriormente haviam iniciado um processo de fusão, começam a se ligar 

formando um conjunto único, com a fase líquida ligando as fases sólidas e “fechando” a 

microestrutura (FIG. 21, coluna c, fileira III). 

Nas micrografias dos suportes sinterizados a 1050°C, visualiza-se uma 

redução na quantidade de poros quando a imagem foi observada em aumento de 2000 

vezes (FIG 22, coluna a, fileira II). Mas, no entanto, quando se observa a imagem em 

aumento de 100 vezes, vê-se uma considerável porosidade (FIG. 22, coluna a, fileira I). 

Isto demonstra que a quantidade de fase líquida formada não foi suficiente para efetuar 

um completo fechamento dos poros grandes remanescentes. Já nas micrografias dos 

suportes sinterizados a 1070°C, observa-se o fechamento praticamente completo dos 

poros (FIG. 22, coluna b).  

As micrografias evidenciam o processo de sinterização por fase líquida, 

mostrando cada etapa de forma clara. Resumidamente pode-se entender todo o processo 

da seguinte forma: primeiramente, inicia-se a fusão de um dos componentes e as 

partículas estão fracamente ligadas devido à baixa concentração de líquido (material 

sinterizado a 850°C); logo depois, fica mais evidente a formação desse líquido, devido 

ao arredondamento das bordas de algumas partículas (material sinterizado a 950°C). O 

líquido formado começa a cobrir as partículas ligando-as umas as outras e fechando a 

microestrutura (material sinterizado a 1000°C). Este líquido é formado cada vez em 

maior quantidade fazendo com que os poros sejam progressivamente eliminados 

(material sinterizado a 1050°C e 1070°C). 
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FIGURA 21 - Micrografia por MEV dos suportes sinterizados. 
Os aumentos foram I – 100 vezes, II – 750 vezes e III – 2000 vezes.  
Nas colunas: a – sinterização a 850°C, b – sinterização a 950°C e  
c – sinterização a 1000°C. 
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FIGURA 22 - Micrografia por MEV dos suportes sinterizados. 
Os aumentos foram I – 100 vezes e II – 2000 vezes.  
Nas colunas: a – sinterização a 1050°C, b – sinterização 
a 1070°C. 
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5.8 Curva de crescimento de P. castanella imobilizado em suporte cerâmico 

 

 

O ergosterol é encontrado na dupla camada fosfolipídica da membrana 

celular, em sua maioria no estado livre e em menor extensão como ácido graxo. Ele é 

sintetizado principalmente por fungos e também por algumas micro-algas. Em 

condições que não favorecem o crescimento de micro-algas, o ergosterol pode ser usado 

como um marcador de biomassa fúngica viva, porque após a morte do fungo ocorre uma 

rápida conversão deste esterol a ergocalciferol (MONTGOMERY et al., 2000, 

TAKAKU et al., 2001). 

A biomassa fúngica é estimada usando-se um fator de conversão ergosterol-

biomassa fúngica calculado durante o cultivo do fungo em cultura pura 

(MONTGOMERY et al., 2000). Para P. castanella CCB444 este fator foi calculado por 

Silva (2004) sendo de 2,49 µg de ergosterol / mg de biomassa.  

O GRAF. 8 mostra o crescimento de P. castanella imobilizado nos suportes 

de diferentes tamanhos. O tamanho do suporte parece ter influenciado o crescimento de 

P. castanella, sendo observada menor biomassa no suporte médio do que no suporte 

grande. No suporte médio, a biomassa variou de cerca de 26,0 a cerca de 55,0 mg / g de 

amostra seca, enquanto no suporte grande variou de cerca de 36,0 a cerca de 114,0 mg / 

g de amostra seca. 

Outro aspecto que pode ser observado no GRAF.8 é que os valores de 

biomassa obtidos no suporte médio foram mais próximos entre si (menores desvios-

padrão). Sob este ponto de vista, o suporte médio parece ser mais adequado uma vez 
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que fornece melhor padronização do crescimento, parâmetro almejado na obtenção de 

inóculos para processos biotecnológicos. 

Não houve diferença significativa (APÊNDICE B) entre os quatro primeiros 

valores de biomassa (0, 5, 9 e 14 dias de crescimento), o que indica que a fase de 

crescimento exponencial deste fungo, quando imobilizado no suporte cerâmico, iniciou-

se a partir do dia 14, para ambos suportes (GRAF. 8). Durante o crescimento de P. 

castanella não imobilizado em meio líquido de extrato de malte, a fase exponencial de 

crescimento iniciou-se com sete dias de crescimento (SILVA, 2004). Esta diferença 

está, provavelmente, relacionada com a constituição do meio de cultura e o tipo de 

crescimento, se imobilizado ou não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 - Curva de crescimento de P. castanella 
imobilizado em suportes cerâmicos. Linha 
continua (___) suporte grande (∅ = 49 mm); 
linha descontinua (---) suporte médio (∅ = 
22 mm). 
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A estimativa de biomassa de P. castanella, em meio lignocelulósico 

imobilizado em suportes cerâmicos, pela quantificação do ergosterol mostrou-se 

coerente com a literatura. Onde, a quantificação do ergosterol em culturas de fungos é 

empregada usualmente para estimar a biomassa de fungo. E é um método corrente para 

detectar a presença de fungos no solo ou em substratos lignocelulósicos (EASH et al., 

1996; PASANEN et al.,1999; JOERGENSEN, 2000; MONTGOMERY et al., 2000).  

Alguns trabalhos correntes na literatura citam que o estágio fisiológico é um 

fator que afeta o conteúdo de ergosterol de forma não proporcional a quantidade de 

biomassa (BARAJAS-ACEVES et al., 2002; SRINIVASAN; GLASER, 1999). 

Bejerkandera adusta aumentou a concentração de ergosterol durante a fase estacionária, 

aumentando seus valores em 20 mg de ergosterol por grama de biomassa seca, depois 

de sete dias de crescimento. Coriolopsis gallica mostrou um aumento tardio na 

concentração de ergosterol após dez dias de crescimento. Já o Phanerochaete 

chrysosporium não teve mudanças no conteúdo de ergosterol durante as diferentes fases 

do crescimento (BARAJAS-ACEVES et al., 2002). Assim, a quantidade de biomassa 

em relação ao tempo só teria uma relação coerente (constituindo-se numa curva com as 

fases: lag, exponencial e estacionária) para P. chrysosporium, pois B. adusta e C. 

gallica sofreriam uma interferência nos seus valores na fase estacionária do crescimento 

(aumento na concentração de ergosterol sem que houvesse aumento de biomassa). O 

GRAF. 8 mostra uma curva típica de crescimento, sugerindo, dessa forma, que a 

produção de ergosterol foi proporcional  ao aumento da biomassa.  

O GRAF. 9 mostra o crescimento micelial de P. castanella na estrutura do 

suporte, ou seja, na superfície e nos poros da cerâmica, no decorrer de 30 dias. Na 

superfície cerâmica o crescimento micelial ocorreu de maneira ínfima. No suporte 
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médio variou de 0,07 a 0,51 mg de biomassa por grama de amostra e no suporte grande 

esta variação foi de 0,03 a 0,15 mg de biomassa por grama de amostra. 

 

 

 

 

É importante ressaltar que, visivelmente, o fungo cresceu mais na estrutura 

do suporte com maior porosidade. Isto foi observado em suportes onde a sinterização 

não ocorreu de forma homogênea, fazendo com que possuíssem porosidade variável. 

Este fato ocorreu porque uma das resistências do forno estava queimada, 

conseqüentemente o calor não foi distribuído uniformemente sobre as peças cerâmicas. 

Quanto maior o grau de sinterização, menor é a quantidade de poros em sua estrutura. 

Pode-se sugerir que os altos valores do desvio padrão, observados no GRAF. 9, sejam 

devido a essa diferença na porosidade. A FIG. 23 mostra um inóculo imobilizado onde 

se observa que o crescimento não foi uniforme na superfície do suporte. Do lado 

GRÁFICO 9 – Curva de crescimento de P. castanella na 
superfície e nos poros do suporte cerâmico. Linha 
continua (___) suporte grande (∅ = 49 mm); linha 
descontinua (---) suporte médio (∅ = 22 mm).  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 5 10 15 20 25 30

tempo (dias)

m
g 

de
 b

io
m

as
sa

 / 
g 

de
 a

m
os

tr
a 

se
ca



Resultados e Discussão   

 

97 

esquerdo do suporte foi visível um maior crescimento do fungo, provavelmente devido 

à existência de um número maior de poros resultantes do processo de sinterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Atividade enzimática de P. castanella imobilizado em suporte cerâmico 

 

 

P. castanella, durante o crescimento na forma imobilizada nos suportes 

cerâmicos, apresentou atividades de lacase e de peroxidases (GRAF. 10). A produção de 

fenoloxidases, do tipo lacase e peroxidases, é comum nos fungos de podridão branca, 

estando bem documentada na literatura (CAMERON et al., 2000; OKINO et al., 2000; 

SRINIVASAN et al., 1995; TEKERE et al.,2001).  

FIGURA 23 - Crescimento desigual do fungo 
sobre a superfície do suporte 
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Com cinco dias de crescimento, foi possível detectar atividade de lacase e 

de peroxidases, em ambos os suportes, sendo observados dois picos de produção: um no 

9° dia e outro, menos intenso, no 22° dia (GRAF. 10). Tekere et al. (2001) observaram a 

atividade de lacase e de peroxidase depois de três dias de crescimento de diversos 

fungos de podridão branca em meio líquido basal (Trametes elegans , T. vesicolor, T. 

cingulata, T. pocas, Irpex spp, Lentinus velutinus,Creptidotus mullis e Pycnoporus 

sanguineus ). 

Quando imobilizado no suporte médio, P. castanella apresentou maior 

atividade enzimática do que quando imobilizado no suporte grande. Isto sugere que o 

suporte médio de alguma forma favorece atividade ou a produção enzimática do fungo. 

A produção de atividade de peroxidases e de lacases de diferentes grupos fisio-

ecológicos está correlacionada com o potencial biotecnológico destes. Fenoloxidases, 

como lacases e peroxidases, podem agir em uma ampla gama de poluentes recalcitrantes 

0

10

20

30

40

50

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Tempo (dias)

En
zi

m
a 

(U
 / 

g 
de

 s
ub

st
ra

to
 s

ec
o)

GRÁFICO 10 - Atividade enzimática de P. castanella imobilizado no 
suporte cerâmico. (Ο) atividade de lacase, (x) atividade de 
peroxidases,  (----) suporte médio, (____) suporte grande. 
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por precipitação ou transformação para outros produtos (DURÁN; ESPOSITO, 2000). 

Assim, a produção destas enzimas pelo fungo imobilizado evidencia que o aparato 

enzimático fundamental para o processo de biorremediação está presente nesta situação 

de crescimento. 

 

 

5.10 Teste de eficiência mecânica dos suportes colonizados 

 

 

O teste de eficiência mecânica dos suportes colonizados procurou simular o 

ato da mistura dos inóculos com o solo. O desgaste do micélio não foi influenciado pelo 

tamanho da esfera e nem pelo tempo de duração do ensaio (FIG. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 -Desgaste dos suportes por avaliação visual em 
diferentes tempos de duração do ensaio. (•) suportes 
pequenos, (�) suportes médios, (X) suportes grandes. 
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Esta metodologia mostrou-se rápida, de simples execução e adequada 

quando se objetiva pré-selecionar, entre diversos tipos de suportes colonizados, aquele 

com maior resistência ao desgaste devido à mistura com o solo.  

Os suportes colonizados, após passarem pelo teste de eficiência mecânica, 

sofreram perda da biomassa fungica em toda a sua superfície. Em alguns tempos de 

rotação, ocorreu perda de parte do inóculo contido no interior dos suportes, ganhando o 

aspecto mostrado na FIG. 24. Após uma semana, expostos à temperatura ambiente, 

estes mesmos suportes já haviam readquirido o aspecto que eles tinham antes de passar 

pelo teste. Isto foi observado para todos os suportes, nos diferentes tempos de rotação 

avaliados (FIG. 25). 
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FIGURA 24 - Teste de eficiência mecânica. 
Antes do teste (a) e após 15’(b), 
45’(c) e 90’ (d) de rotação. 
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FIGURA 25 - Aspecto dos suportes 7 dias após o ensaio 
de eficiência mecânica. Suportes 
submetidos a 15’ (a), 45’ (b) e 90’ (c) de 
rotação. 
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5.11 Teste de viabilidade fúngica 

 

 

O suporte médio foi escolhido como modelo para este experimento. Neste 

teste, avaliou-se tanto o inóculo imobilizado quanto o não imobilizado. A quantidade de 

amostra utilizada foi calculada de forma que 3% (p/p) de inóculo fosse misturado a 1Kg 

de areia grossa. Foram determinadas a biomassa e as atividades de lacase e de 

fenoloxidases, antes e após o teste.  

Não houve diferença significativa (APÊNDICE C) entre os valores de 

biomassa obtidos para os inóculos imobilizados nos suportes antes e depois do teste no 

moinho. Como também não houve diferença nos valores de biomassa obtidos para os 

inóculos não imobilizados antes e depois do teste (GRAF. 12).  

Alguns fatores podem ter interferido na determinação do ergosterol, como 

por exemplo, a amostragem do inóculo não imobilizado depois do teste. O bagaço de 

cana, um dos componentes dessa amostra, é um material compacto e graúdo e, portanto, 

afeta na proporção da mistura (3% p/p), quando coletado. Outro fator que pode ter 

contribuído para este resultado foi o tempo entre a coleta das amostras e o seu 

congelamento. O ergosterol é usado como um marcador de viabilidade da biomassa 

fúngica devido a sua rápida conversão em ergocalciferol quando a célula morre. Talvez 

o tempo entre a coleta e o congelamento não tenha sido suficiente para que o ergosterol 

tivesse se convertido em ergocalciferol. Dessa forma, para que esta metodologia possa 

ser empregada para determinar perda de biomassa viável, será necessário a sua 

padronização, com atenção para as condições que interferem na conversão do ergosterol 

para ergocalciferol. 
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 A atividade enzimática está apresentada no GRAF. 13. O inóculo não 

imobilizado antes do teste no moinho mostrou atividade de fenoloxidases (141,3 U / g 

de substrato seco) e atividade de lacase (6,7 U / g de substrato seco). Sirinivasan et al. 

(1995) observaram que P. chrysosporium cultivado em meio celulósico obteve uma 

atividade maior de Lip e MnP (peroxidases) do que de Lacase. No entanto, Trametes 

vesicolor e Lentinus velutinus obtiveram uma atividade maior de lacase do que de 

peroxidases (TEKERE et al., 2001). Novotný et al. (2001) observaram que a atividade 

de lacase e peroxidase para Irpex Lacteus variava de acordo com o meio de cultura. 

Após o teste, estes valores reduziram significativamente tanto para fenoloxidases (0,2 U 

/ g de substrato seco) quanto para lacase (1,6 U / g de substrato seco), sendo a queda 

mais pronunciada para a atividade de fenoloxidases. No entanto, o inóculo imobilizado 

GRÁFICO 12 – Biomassa do inóculo imobilizado e não imobilizado, 
antes e depois do teste de viabilidade. 
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não mostrou uma diferença significativa entre a atividade enzimática antes e depois do 

teste. A análise estatística está apresentada no APÊNDICE D. 

 Um fato interessante é que a atividade enzimática pelo fungo imobilizado é 

significativamente menor do que quando não imobilizado. Pela curva de crescimento do 

fungo imobilizado (GRAF. 8), observa-se que o fungo entrou na fase de crescimento 

exponencial a partir do 14º dia. Pode-se supor que o fungo imobilizado tenha uma maior 

fase de adaptação (onde não há crescimento significativo em termos de aumento de 

células). Pode-se, assim, sugerir que o fungo imobilizado está numa fase fisiológica 

distinta daquela observada para o fungo não imobilizado. Portanto não é possível 

comparar o fungo imobilizado e não imobilizado tendo como base o dia da inoculação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 13 - Atividade de lacase e de fenoloxidases do fungo 

imobilizado no suporte e não imobilizado, antes e 
depois do teste de viabilidade. 



Resultados e Discussão   

 

106 

Porém, é possível comparar a porcentagem de perda de atividade enzimática 

de P. castanella imobilizado e não imobilizado, após o teste no moinho. Quando não 

imobilizado, as perdas das atividades de fenoloxidases e de lacase foram de, 

respectivamente, 100% e 76%, contra uma perda de 4% e 6%, quando o fungo estava 

imobilizado (GRAF. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14 - Porcentagem de perda de atividade 
enzimática (lacase e fenoloxidases) para P. 
castanella não imobilizado e imobilizado em 
suporte cerâmico. 



6 CONCLUSÕES 

 

 

Baseados nos resultados obtidos, pode-se enumerar as seguintes conclusões:  

1. o rejeito de ardósia em pó possui características que permitem indicá-lo como um 

material promissor para ser empregado como matéria-prima na elaboração de peças 

cerâmicas: i) baixo custo de obtenção e de processamento e ii) composição química 

muito próxima dos argilominerais utilizados na fabricação de cerâmicas 

tradicionais; 

2. o uso de pó de ardósia como matéria-prima para peças cerâmicas representa a 

minimização da geração de rejeitos pela definição de um novo uso industrial para os 

resíduos de ardósia; 

3. a porcentagem de mistura do pó em líquido que se mostrou mais adequada para 

produção da barbotina foi a de 40% em volume de sólido (pó de ardósia) em 60% 

em volume de líquido. A baixa viscosidade e o alto potencial Zeta desta barbotina 

proporcionou uma suspensão homogênea e defloculada; 

4. a temperatura de 1050°C é a mais indicada para a sinterização dos suportes 

cerâmicos, porque permite a obtenção de suportes com porosidade menor que 1% , 

sem que ocorra deformação dos mesmos. 

5. os suportes cerâmicos produzidos com o pó de ardósia mostraram-se adequados para 

manter o crescimento de Psilocybe castanella CCB444;  

6. Psilocybe castanella CCB444 imobilizado nos suportes cerâmicos produzidos com o 

pó de ardósia, foi capaz de produzir as atividades de fenoloxidases e de lacase;  
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7. os testes de eficiência mecânica do suporte colonizado e o teste de viabilidade 

fúngica se mostraram práticos e eficientes para simular o ato da mistura dos 

inóculos imobilizados ao solo, sendo promissores na pré-seleção de suportes 

colonizados; 

8. P. castanella CCB444, na forma imobilizada, mostrou-se mais eficiente contra a 

perda da atividade das fenoloxidases e lacases, quando comparado com a forma não 

imobilizada; 

9. os suportes de ardósia apresentam potencial de uso para imobilização de fungos 

filamentosos em processos de biorremediação de solos contaminados. 



7 TRABALHO FUTURO 

 

 

1. Investigar as propriedades do suporte de caramelo e celulose, explorando o fato 

dele ser biodegradável. 

 

2. Investigar a relação entre porosidade do suporte cerâmico e crescimento fúngico. 

 

3. Investigar a relação entre porosidade do suporte cerâmico e atividade 

enzimática. 

 

4. Monitorar o crescimento e a atividade enzimática e determinar a perda de 

eficiência biológica do fungo imobilizado, durante cultivo em solo contaminado, 

em escala de laboratório e em plantas-piloto. 



8 SUMMARY 

 

 

Among the most pollutant synthetic compounds we can mention the organochlorines. 

The extremely long duration of these substances in the environment amplifies their 

toxicity and the risks for the human health. In Brazil, the basidiomycetes fungi are being 

evaluated for the bioremediation of contaminated soil using bioreactors with capacity of 

handling 400kg of soil. During the inoculation stage there is a loss of ~70% of the 

inoculum due to friction during mixing of the mycelia to the soil. The objective of the 

present work was to develop and characterize a support for fungi inoculum 

immobilization aiming to avoid the direct friction between inoculum and soil. We have 

investigated some raw materials (vegetable sponge, cellulose/caramel composite, 

alumina and slate powder for ceramics) for the support prodution. The slate powder was 

selected as the raw material for the ceramic support. The hollow sphere form (of 

~16mm, ~22mm and ~49mm of diameter) was considered the most appropriate for the 

ceramic supports. The true density of the slate powder was mesured as 2.7g/cm3. The 

viscosity and the Zeta potential of the slips made with concentrations of 40% and 50% 

v/v of the slate powder were measured. The 40% v/v slip presented the lowest viscosity 

and the highest module of Zeta potential. The sintering was performed in an eletric 

muffle at 850°C, 950°C, 1000°C, 1050°C and 1070°C during 60 minutes. The sintered 

materials were analyzed used X-ray diffraction (XRD), scanning eletron microscopy 

(SEM) and mercury intrusion porosimetry (MIP). The XRD showed that the phases in 

the slate powder are quartz, chlorite, muscovite and albite while in the ceramic sample 

sinterized at 1050°C the phases were quartz, microcline and albite. The sintering 
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temperature of 1050°C was selected for the production of ceramic support since we 

obtained samples with porosity < 1% and no cracks or warping. The immobilization of 

the Psilocybe castanella CCB444 was made by inoculating the mycelial disks into the 

ceramic supports with lignocellulose substrate. Colonized supports were incubated at 

28°C. The fungal biomass was calculated by the quantification of ergosterol (ergosterol-

to-biomass conversion). The exponential growth of P. castanella immobilized in the 

supports was observed after the day 14. The phenoloxidases and laccases activities have 

been determined at different time intervals and these activities have been detected after 

the 5th day of growth of immobilized inoculum. The colonized supports have been 

tested for mechanic resistence in a milling mill (75rpm) containing coarse sand. The 

abrasion of the supports determined by visual inspection before and after the test was 

not influenced neither by the size of the sphere nor by the testing time duration. In the 

viability test we have added 3% of the support spheres in the milling mill (75rpm during 

45'). The determination of the fungic biomass and the enzymatic activities were 

measured before and after the assay. Immobilized fungus in the ceramic support had a 

5% loss in the enzymatic activity while not immobilized fungus had a 88% loss. The 

results commfirm the great potential of the ceramic supports for fungal inoculum 

immobilization. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário utilizado para avaliação visual 

 

Critérios para avaliação visual após teste de abrasão 

 
Critérios de avaliação 

Porcentagem de 
perda por abrasão 

Perda da biomassa apenas da superfície do suporte 10% 
Penetração de areia nas aberturas do suporte (fina camada) 20% 
Perda < 50% da biomassa interna 30% 
Perda de 50% da biomassa interna 50% 
Perda > 50% da biomassa interna 75% 
Perda total da biomassa interna 100% 
 
De acordo com os critérios para a avaliação visual preencha os quadros abaixo. 

 

Teste de abrasão por 15 minutos a 75rpm 

suportes pequeno médio grande 

réplicas 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

% de 

desgaste 

         

Teste de abrasão por 30 minutos a 75rpm 

suportes pequeno médio grande 

réplicas 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

% de 

desgaste 

         

Teste de abrasão por 45 minutos a 75rpm 

suportes pequeno médio grande 

réplicas 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

% de 

desgaste 
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APÊNDICE B 
 

 

Análises de variâncias e comparação das médias das quantidades de biomassa (mg) 

produzidas por P. castanella CCB444 imobilizado em suportes cerâmicos grandes e 

médios em diferentes tempos de crescimento 

 

 

SUPORTES GRANDES: 
 
Delineamento experimental inteiramente ao acaso – fator único  
 “General Linear Model”: biomassa fúngica X tempo 
 (Minitab 13,0 – 2000) 
 
 
RESUMO 
Fator   Tipo  Níveis  Valores 
Tempo (dias) fixado    6     0 5 9 14 22 30 
 
 

ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA biomassa (mg) de P. castanella CCB444 
imobilizado em suportes grandes,  

USANDO SOMA DE QUADRADOS (SQ) AJUSTADO. 
FONTE DE VARIAÇÃO GL SQ  QM  F valor-P 
Tempo (dias)     5 13909,7 2781,9    11,09 0,001* 
Erro     11   2760,3   250,9 
Total     16 16670,0 
GL= grau de liberdade; SQ=soma de quadrados; QM= quadrado médio, F=valor F do Teste de Student; 
 * = Probabilidade de haver efeito significativo > 99% (P<0,01). 
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TESTE TUKEY – COMPARAÇÃO DE MÉDIA DE 
 BIOMASSA DE P. castanella IMOBILIZADO EM SUPORTES GRANDES NOS 

DIFERENTES TEMPOS DE CRESCIMENTO 

Variável Subtraído de 
Diferença 
entre as 
médias 

Diferença 
mínima 

significativa 
Valor-T Valor-P 

tempo 14 tempo 22 51,81 12,93 4,0057   0,019* 
 tempo 30 67,72 14,46 4,6830     0,007** 
 tempo 5 -10,90 12,93 -0,8425 0,953 
 tempo 9 10,20 12,93 0,7884 0,964 
 tempo 0 -7,63 12,93 -0,5902 0,990 
tempo 22 tempo 30 15,91 14,46 1,100 0,871 
 tempo 5 -62,71 12,93 -4,848     0,005** 
 tempo 9 -41,61 12,93 -3,217 0,068 
 tempo 0 -59,44 12,93 -4,596     0,008** 
tempo 30 tempo 5 -78,62 14,46 -5,437     0,002** 
 tempo 9 -57,52 14,46 -3,978   0,020* 
 tempo 0 -75,35 14,46 -5,211     0,003** 
tempo 5 tempo 9 21,093 12,93 1,6308 0,597 
 tempo 0 3,263 12,93 0,2523 0,999 
tempo 9 tempo 0 -17,83 12,93 -1,379 0,738 
* = Probabilidade de haver diferença significativa > 95% (P<0,05) 
** = Probabilidade de haver diferença significativa > 99% (P<0,01) 

 
 
 
 

SUPORTES MÉDIOS: 
 
Delineamento experimental inteiramente ao acaso – fator único  
 “General Linear Model”: biomassa fúngica X tempo 
 (Minitab 13,0 – 2000) 
 
 
RESUMO 
Fator   Tipo  Níveis  Valores 
Tempo (dias)       fixado    6     0 5 9 14 22 30 
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ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA biomassa (mg) de P. castanella CCB444 
imobilizado em suportes médios, 

USANDO SOMA DE QUADRADOS (SQ) AJUSTADO. 
FONTE DE VARIAÇÃO GL SQ  QM  F  valor-P 
Tempo (dias)     5 3297,78 659,56 13,74  0,000* 
Erro     11   527,94   47,99 
Total     16 3825,73 
GL= grau de liberdade; SQ=soma de quadrados; QM= quadrado médio, F=valor F do Teste de Student;  
* = Probabilidade de haver efeito significativo > 99% (P<0,01). 
 
 

TESTE TUKEY – COMPARAÇÃO DE MÉDIA DE BIOMASSA DE 
P. castanella IMOBILIZADO EM SUPORTES MÉDIOS NOS DIFERENTES 

TEMPOS DE CRESCIMENTO 

Variável Subtraído de 
Diferença 
entre as 
médias 

Diferença 
mínima 

significativa 
Valor-T Valor-P 

tempo 0 tempo 14 -6,82 5,657 -1,205 0,826 
 tempo 22 11,36 6,324 1,797 0,505 
 tempo 30 24,51 5,657 4,334   0,011* 
 tempo 5 -18,35 5,657 -3,190 0,071 
 tempo 9 -6,35 5,657 -1,122 0,863 
tempo 14 tempo 22 18,18 6,324 2,875 0,116 
 tempo 30 31,33 5,657 5,539     0,002** 
 tempo 5 -11,23 5,657 -1,985 0,407 
 tempo 9 0,47 5,657 0,083 1,000 
tempo 22 tempo 30 13,15 6,324 2,080 0,362 
 tempo 5 -29,41 6,324 -4,650 0,007 
 tempo 9 -17,71 6,324 -2,800 0,131 
tempo 30 tempo 5 -42,56 5,657 -7,524     0,000** 
 tempo 9 -30,86 5,657 -5,456     0,002** 
tempo 5 tempo 9 11,70 5,657 2,068 0,3673 
 
* = Probabilidade de haver diferença significativa > 95% (P<0,05) 
** = Probabilidade de haver diferença significativa > 99% (P<0,01) 
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APÊNDICE C 
 

 

Análises de Variâncias e comparação das médias da biomassa (mg) de P. castanella 

CCB444 imobilizado e não imobilizado antes e depois do teste de viabilidade 

 
 
Delineamento experimental inteiramente ao acaso – fator único  
 “General Linear Model”: biomassa fúngica X tempo 
 (Minitab 13,0 – 2000) 
 
 
RESUMO 
Fator   Tipo  Níveis   Valores 
Biomassa (mg) fixado     4  MA MD NIA NID 
MA = imobilizado antes, MD = imobilizado depois, NIA = não imobilizado depois 
NID = não imobilizado depois 
 
 
ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA biomassa de P. castanella CCB444 USANDO 

SOMA DE QUADRADOS (SQ) AJUSTADO. 
FONTE DE VARIAÇÃO GL SQ  QM  F valor-P 
Biomassa (mg)    3 56471  18824         1,71 0,242⊗ 
Erro      8 88216  11027 
Total    11 144687 
GL= grau de liberdade; SQ=soma de quadrados; QM= quadrado médio, F=valor F do Teste de Student;  
⊗ = efeito não significativo (P>0,05) 
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APÊNDICE D 
 

 

Análises de variâncias e comparação das médias da atividade enzimática (Ug-1) de 

P. castanella CCB444 imobilizado e não imobilizado antes e depois do teste de 

viabilidade 

 
 
Delineamento experimental inteiramente ao acaso – fator único  
 “General Linear Model”: biomassa fúngica X tempo 
 (Minitab 13,0 – 2000) 
 
 
RESUMO 
Fator   Tipo  Níveis   Valores 
Imobilização  fixado     2  IM e NI 
Viabilidade  fixado     2  antes e depois  
IM = imobilizado; NI = não imobilizado 
 
 
ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA atividade enzimática de P. castanella CCB444 

USANDO SOMA DE QUADRADOS (SQ) AJUSTADO. 
FONTE DE VARIAÇÃO GL SQ  QM  F valor-P 
Imobilização     1 8710    8710         184,12 0,000* 
Viabilidade     1 15105  15105         319,31 0,000* 
Imobilização/Viabilidade   1 14786  14786         312,56 0,000* 
Erro      8   378        47 
Total    11 38980 
GL= grau de liberdade; SQ=soma de quadrados; QM= quadrado médio, F=valor F do Teste de Student; 
 * = Probabilidade de haver efeito significativo > 99% (P<0,01);  
 
 
 
 
 

TESTE TUKEY – COMPARAÇÃO DE MÉDIA DE atividade enzimática de P. 
castanella IMOBILIZADO E NÃO IMOBILIZADO  

Variável Subtraído de 
Diferença 
entre as 
médias 

Diferença 
mínima 

significativa 
Valor-T Valor-P 

imobilização não imobiliz. 53,88 3,971 13,57 0,000* 
* = Probabilidade de haver diferença significativa > 99% (P<0,01) 
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TESTE TUKEY – COMPARAÇÃO DE MÉDIA DE atividade enzimática de P. 
castanella ANTES E APÓS O TESTE DE VIABILIDADE 

Variável Subtraído de 
Diferença 
entre as 
médias 

Diferença 
mínima 

significativa 
Valor-T Valor-P 

antes do teste após do teste -70,96 3,971 -17,87   0,000* 
* = Probabilidade de haver diferença significativa > 99% (P<0,01) 

 
 

TESTE TUKEY – COMPARAÇÃO DE MÉDIA DE atividade enzimática de P. 
castanella IMOBILIZADO E NÃO IMOBILIZADO ANTES E APÓS O TESTE 

DE VIABILIDADE 

Variável Subtraído de 
Diferença 
entre as 
médias 

Diferença 
mínima 

significativa 
Valor-T Valor-P 

imob. antes  imob. após  -0,75 5,616 -0,134 0,999 
 n imob. antes  124,09 5,616 22,096   0,000* 
 n imob. após  -17,08 5,616 -3,041 0,063 
imob. após n imob. antes  124,84 5,616 22,230   0,000* 
 n imob. após  -16,32 5,616 -2,907 0,076 
n imob. antes n imob. após -141,2 5,616 -25,14   0,000* 
imob. = imobilizado, n = não, antes = antes do teste de viabilidade, após = após o teste de viabilidade  
* = Probabilidade de haver diferença significativa > 99% (P<0,01) 
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