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Resumo: O crescente avanço populacional e industrial ocasionou uma maior contaminação do 

ecossistema por metais potencialmente tóxicos que se lançados no ambiente de forma inadequada 

contaminam o solo, subsolo e lençóis freáticos. Uma alternativa de baixo custo e eficiente para a 

remoção de metais em solução aquosa é a biossorção que pode ser realizada através de biomassas 

como a levedura Saccharomyces sp. Neste trabalho foi determinada a capacidade e a eficiência de 

biossorção de um fermento comum comprado em qualquer mercado local e de um outro 

comercializado para indústrias vinícolas na remoção do íon metálico cobre. Os resultados mostram 

que as biomassas apresentam boa remoção de íons Cu (II) sendo de 94,4% para o fermento comum e 

91,6% para a biomassa destinada a fins vinícolas. 
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Abstract: The increasing population and industrial advance caused a greater contamination of the 

ecosystem by potentially toxic metals that if thrown in the environment of inadequate form contaminate 

the soil, subsoil and groundwater. A low cost and efficient alternative for the removal of metals in 

aqueous solution is the biosorption that can be performed through biomasses such as yeast 

Saccharomyces sp. In this work the biosorption capacity and efficiency of a common yeast purchased in 

any local market and of another marketed to the wine industry in the removal of copper metal ion were 

determined. The results show that the biomass presents good removal of Cu (II) ions, being 94.4% for 

the common yeast and 91.6% for the biomass destined to the wineries. 
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1. Introdução 

 

O crescente avanço populacional e industrial ocasionou uma maior contaminação do ecossistema 

por metais potencialmente tóxicos como o íon Cu (II), (ABDEL-GHANI, 2014). Uma alternativa de 

baixo custo e eficiente para a remoção de espécies metálicas em solução é a biossorção 

(NASCIMENTO, et al, 2014). A biossorção é um processo físico-químico de adsorção que se refere à 

ligação de íons metálicos por biomassa viva ou morta. A vantagem do processo de separação por 

biossorção, para o tratamento de efluentes sobre os métodos convencionais está relacionada ao baixo 

custo desse processo. A levedura Saccharomyces sp.  é facilmente encontrada em supermercados na 

forma liofilizada ou úmida como fermento biológico para fabricação de pães e massas bem como tem 

sido bastante comercializada para fabricação de bebidas alcóolicas. Este trabalho tem como objetivo 
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avaliar o potencial de biossorção das leveduras Saccharomyces sp. provenientes do fermento comercial 

Dona Benta® e Fermol® elegance em relação ao metal potencialmente tóxico cobre. 

 

2. Parte Experimental 
 

2.1  Ensaios de biossorção 
 

Os ensaios de biossorção foram realizados com as biomassas de levedura Sacchromyces sp. 

resultantes do fermento biológico seco instantâneo Dona Benta® Fermix destinado a fabricação de 

pães e Fermol® elegance uma estirpe obtida por hibridação natural que possui ótima cinética 

fermentativa e ampla gama aromática destinada a produção de vinhos.  Os ensaios foram realizados 

com 0,5 gramas de biomassa e 25 mL de solução sintética metálica de Cu (II) a 10 mg L-1, as amostras 

foram tamponadas em pH 5, sob agitação de 150 rpm, 24 horas de contato e ± 30°C. Os ensaios foram 

conduzidos com duas repetições. Decorrido o processo as amostras foram filtradas e condicionadas em 

frascos de polietileno para quantificação em Absorção Atômica com Chama (FAAS), modelo Varian 

SpectrAA 240. A capacidade de biossorção foi determinada segundo a equação 1 (MENDHAM et al, 

2002). A eficiência de remoção do biossorvente foi determinada utilizando a percentagem de remoção 

do adsorvato de acordo com a equação 2 (PORPINO, 2009).  

q = ((Ci – Ce / m) * V)    Equação (1) 

E = ((Ci – Ce / Ci) * 100)    Equação (2) 

 

Onde: 

Ci = concentração inicial da solução (mg L-1) 

Ce = concentração de equilíbrio (mg L-1) 

E = eficiência de biossorção (%) 

q = Capacidade de biossorção mg g-1) 

m = massa do biossorvente (g) 

V = Volume da solução aquosa sintética com as espécies metálicas em estudo (L) 

3. Resultados e Discussões 

 

Na Figura 1a está representado a capacidade de biossorção para o íon cobre. A capacidade de 

biossorção do fermento comum foi de 0,67 mg g-1, enquanto que a para a biomassa Fermol® elegance 

foi de 0,65 mg g-1. Os resultados apontam que as biomassas apresentam capacidades de biossorção 

semelhantes evidenciando que a modificação das cepas de acordo com a sua destinação final não 

influenciou a capacidade biossortiva.  

Na Figura 1b está representado a eficiência de biossorção referente ao íon cobre. A eficiência de 

biossorção foi de 94,4% e de 91,6% para a biomassa destinada para fins vinícolas, respectivamente. Os 

resultados apontam uma boa eficiência de biossorção para as biomassas de leveduras comerciais em 

relação ao íon Cu (II). Nascimento (2015) avaliou diferentes cepas de Saccharomyces sp. para a 

biossorção de íons Cu (II) na concentração de 0,5 g L-1 e constatou que a levedura comercial destinada 
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a produção de vinhos apresentava capacidade de biossorção (1,8 mg g-1) próxima da linhagem que 

sofreu modificação genética (2,2 mg g-1) com intuito de melhorar o processo biossortivo. Com isso, a 

biomassa do fermento comercial Dona Benta® e Fermol® elegance representam biossorventes de 

baixo custo para remoção metálica em soluções aquosas. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Potencial de remoção para o íon cobre, a. Capacidade de biossorção e b. Eficiência de 

biossorção.  

 

 

4. Conclusão 

 

Os ensaios realizados evidenciaram que as biomassas das leveduras apresentam bom potencial de 

remoção do metal cobre em solução aquosa. 
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