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CARA, Diego Valentim Crescente. Solubilização de Elementos Químicos do Verdete Pela Ação de
Isolados Bacterianos Selecionados da Rizosfera de Helianthus annuus L. Tese (Doutorado em
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - Escola de Química, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
O Brasil produz menos de 7% do total de sua demanda de potássio como insumo na agricultura. Para
se tentar diminuir a dependência econômica do agronegócio, cabe utilizar a capacidade que algumas
espécies microbianas apresentam de solubilizar elementos químicos diretamente de rochas. No
presente trabalho, foram empregados microrganismos isolados de um solo naturalmente pobre em
potássio suplementado com verdete (teor de 6,5% de K 2O) como fonte deste elemento, onde foi
cultivado Helianthus annuus L. (girassol). Dos nove isolados bacterianos obtidos, dois foram
selecionados para a realização dos ensaios de biossolubilização, cuja caracterização molecular
revelou serem linhagens pertencentes ao gênero Paenibacillus (98% de similaridade) e a espécie
Burkholderia anthina (99% de similaridade). O verdete empregado no presente estudo foi
cominuído, em moinho de barras, em três faixas granulométricas: entre 20 e 28 mesh, entre 28 e 35
mesh e abaixo de 35 mesh. Os experimentos foram conduzidos por um período de 14 dias com
agitação a 150 rpm, densidade de polpa de 10% e temperatura de 30ºC. Os resultados mostraram
que os microrganismos empregados favoreceram a liberação de Si e Mg, quando comparados ao
controle químico (22 e 30 mg/L, respectivamente). A extração máxima de Si (60 mg/L) ocorreu por
Paenibacillus sp., sendo este valor seis vezes maior do que o encontrado para B. anthina e duas
vezes maior ao do controle. As análises de difração de raios-x realizadas nos sedimentos após a
realização do ensaio empregando Paenibacillus como inóculo não mostraram alterações na estrutura
cristalina da rocha. A substância polimérica extracelular (SPE) produzida por B. anthina foi capaz de
adsorver os elementos Si, K e Mg. Apesar da baixa solubilização do K, o presente estudo mostrou o
potencial de desenvolvimento de tecnologias que utilizem microrganismos para a solubilização de
elementos presentes em rochas.

Palavras-chave: Solubilização biológica; rizosfera; nutrientes;
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CARA, Diego Valentim Crescente. Solubilization of chemical elements of verdigris by the action of
selected bacterial isolates from the rhizosphere of Helianthus annuus L. Thesis (Doctorate in
Chemical and Biochemical Process Technology) - Chemical School, Federal University of Rio de
Janeiro , Rio de Janeiro, in 2016.
Brazil produces less than 7% of its potassium demand as an input in agriculture. To try to reduce the
economic dependence of agribusiness, it is using the ability that some microbial species present to
solubilize chemicals directly from rocks. In the present study, we employed microorganisms isolated
from a naturally poor soil potassium supplemented with verdigris (6.5% K 2O content) as a source of
this element, which was cultivated Helianthus annuus L. (sunflower). Of the nine bacterial isolates
obtained, two were selected to carry out the biossolubilization tests, the molecular characterization
revealed are strains belonging to the genus Paenibacillus (98% similarity) and Burkholderia anthina
species (99% similarity). Verdigris employed in the present study was comminuted in rod mill in
three size ranges: between 20 and 28 mesh, between 28 and 35 mesh and below 35 mesh. The
experiments were conducted for a period of 14 days with shaking at 150 rpm, a pulp density of 10%
and temperature 30°C. The results showed that the microorganisms employed favored the
solubilization of Si and Mg, as compared to chemical control (22 and 30 mg/L, respectively). The
maximum extraction of Si (60 mg/L) occurred by Paenibacillus sp., and this value is six times greater
than found for B. anthina and twice that of the control. The analysis of X-ray diffraction carried out in
sediments after performing the test using Paenibacillus as inoculum showed no change in crystalline
rock structure. The extracellular polymeric substance (EPS) produced by B. anthina was able to
adsorb the elements Si, K and Mg. Despite the low solubility of K, the present study showed the
potential to develop technologies that use microorganisms for the solubilization of elements present
in rocks.

Keywords: biological solubilization; rhizosphere; nutrients;
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), contemplado no
artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, documento produzido pela
Organização das Nações Unidas (ONU), deve ser garantido a todo o cidadão o acesso aos
alimentos para que possa desenvolver, com plenitude, as suas funções vitais e possibilitar o
desenvolvimento social do indivíduo. No Brasil, o levantamento suplementar da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013 sobre Segurança Alimentar (BRASIL,
2013), desenvolvido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revelou que
cerca de 14,7 milhões de domicílios particulares se encontravam em algum grau de
insegurança alimentar. Nestes domicílios vivem cerca de 52,0 milhões de pessoas,
aproximadamente 22,% da população brasileira, com algum tipo de carência alimentar.
Como a base de uma alimentação saudável é composta de diversos tipos de
alimentos, com predominância de alimentos de origem vegetal, a composição elementar das
plantas refletirá em alimentos de maior qualidade nutricional (MALAVOLTA, 2008). A
composição elementar dos tecidos vegetais varia para cada espécie, sendo que,
basicamente, 95% são constituídos pelos elementos C, H, O, N, P e S, enquanto os 5%
restantes compreendem K, Ca, Mg, B, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni, Co, Se, Na e Si (CONN;
GILLIHAM, 2010; GADD, 2007, 2008; RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007; WHITE; BROWN,
2010). O estado nutricional das plantas é um reflexo do conteúdo de nutrientes nos tecidos,
que, no caso das plantas terrestres, é dependente principalmente da disponibilidade de
nutrientes no solo onde foram cultivadas. Portanto, um solo com composição mineral
adequada fornecerá os elementos necessários para obter alimentos de maior qualidade
nutricional (KISSOON; JACOB; OTTE, 2011).
Um solo ideal para o plantio deve apresentar em torno de 50% de material sólido,
dos quais cerca 45% correspondem ao material mineral e os demais 5% ao material orgânico
(húmus), o qual é responsável por fornecer às plantas os elementos C e N, com maior taxa de
assimilação (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). A matéria mineral tem sua origem no
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intemperismo das rochas do horizonte mais profundo (rocha mãe) e é formada por partículas
de diferentes tamanhos (silte, areia, e argila). Comparativamente, a argila é a menor
partícula, com diâmetro inferior a 0,002 mm, ou seja, de maior área esperífica e a de maior
capacidade de troca catiônica (CTC) devido a variada gama de minerais. Isto permite a
retenção de cátions, tais como (Ca+2), magnésio (Mg+2), potássio (K+), sódio (Na+) e alumínio
(Al+3), bem como água, além da relação direta com a estruturação e consistência dos solo,
favorecendo assim o desenvolvimento das plantas(MAPELLI et al., 2012; UROZ et al., 2007;
2009a; 2009b).
Em geral, os solos não contêm todos os elementos nutricionais na concentração
adequada para o crescimento vegetal e/ou melhor desenvolvimento da cultura agrícola. Por
isso, é recomendável a aplicação de nutrientes em doses equivalentes às exigências da planta
a ser cultivada, sendo a fertilidade do solo facilmente alterável, por interveniência humana,
pelo emprego de fertilizantes comerciais ou por técnicas alternativas, como a rochagem e a
compostagem, entre outros (GODFRAY et al.,2010; SÉKULA, 2011).
Dentre os nutrientes necessários para o melhor desenvolvimento das plantas, o
potássio (K) é, em associação aos outros macronutrientes principais (N e P), fundamental na
fisiologia das plantas, particularmente nas atividades catalítica e osmótica (WANG et al.,
2013). O potássio pode estar contido em até 2% dos tecidos vegetais, em massa seca
(BARKER; PILBEAM, 2006). Algumas culturas de grande importância para o Brasil são muito
exigentes neste elemento químico, como o café e a cana-de-açúcar (MALAVOLTA, 2008).
Nas plantas, o potássio atua como cofator para mais de 50 enzimas, muitas das quais
importantes para a fotossíntese, respiração, síntese de proteínas e síntese de amido, material
de reserva energética dos vegetais (MALAVOLTA, 2008). O potássio ainda atua na regulação
do potencial osmótico das células, essencial para a absorção e o transporte de água pela
planta. Também foi constatada sua participação na defesa contra patógenos (YAMADA;
ROBERTS, 2006; AMTMANN; TROUFFLARD; ARMENGAUD, 2008). Pelo exposto, o potássio
favorece a produção de frutos mais suculentos, aumenta a resistência dos tecidos, confere
uma melhor recuperação do tecido lesado após algum tipo de infecção e aumenta a
resistência da planta a secas e geadas (KORNDÖRFER, 2006).
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Por outro lado, a baixa disponibilidade de potássio no solo, de modo geral, é
prejudicial a síntese da parede celular e, por conseguinte, há perda da turgência,
predispondo as plantas ao tombamento por ação da chuva e do vento (KERBAUY, 2008).
Também, segundo este autor, a deficiência de potássio causa a diminuição da fotossíntese e
aumento da respiração na planta, reduzindo o suprimento de carboidratos e, por
conseguinte, o crescimento da planta. As plantas deficientes em potássio possuem um
sistema radicular superficial e pouco desenvolvido, dificultando a absorção de água e
nutrientes pela planta. A absorção de água via pressão radicular e pelas partes aéreas da
planta via transpiração, quando comprometidas, acarretam o murchamento da planta.
Também, a formação e o crescimento de gemas (tecidos indiferenciados) podem ser inibidos
pela privação prolongada deste elemento. Quando a deficiência é mais severa, ocorre a
clorose em folhas velhas evoluindo para necrose das margens (CASTRO; OLIVEIRA, 2005). Em
gramíneas, a deficiência de potássio pode gerar caules finos e raízes susceptíveis a fungos
(KERBAUY, 2008). Em suma, solos deficientes de potássio podem causar a redução da
produtividade e diminuição gradativa na taxa de crescimento das plantas.
O potássio é encontrado na forma do cátion K+, que apresenta alta mobilidade nas
células dos tecidos vegetais, sendo rapidamente translocado das folhas mais velhas para as
mais novas e para as regiões meristemáticas, com o consequente surgimento de sintomas de
deficiência nas primeiras (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007; BARRÉ et al., 2008).
Uma particularidade dos solos brasileiros (tropicais) é que, em geral, possuem baixa
fertilidade natural, devido à exposição a longos períodos de intemperismo. Em
consequência, estes solos apresentam baixos teores de matéria orgânica e de nutrientes,
bem como valores baixos de capacidade de troca catiônica (CTC) e de fertilidade
(THEODORO; LEONARDOS, 2006), o que em associação à insuficiente produção interna de
matérias-primas para fertilizantes, se constitui em um ponto fraco da agricultura nacional.
Esse fato é ainda mais acentuado com relação ao potássio, tendo em vista que a mina
Taquari-Vassouras, localizada no estado de Sergipe, e única a produzir potássio no país, em
2013 foi tão somente capaz de manter a produção de KCl em cerca de 6,03% do consumo
interno aparente (BRASIL, 2014). Cabe ressaltar que os agricultores brasileiros, salvo algumas
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exceções, consideram para definir a quantidade de fertilizantes a ser aplicada apenas a
análise do solo e tamanho de colheita, descartando o retorno econômico da aplicação. Por
conta disso, o lavrador não obtém o lucro maior (MALAVOLTA, 2008).
A série histórica da balança comercial brasileira aponta para um saldo positivo e
crescente entre período 1997 até 2013. Porém, a partir de 2014, o valor total das
exportações do agronegócio vem sofrendo queda, embora com saldo positivo, tendo em
2015 exportado US$ 88,2 bilhões enquanto o montante das importações totalizou US$13,1
bilhões. Estes números correspondem participação de cerca de 30% do PIB brasileiro
(AGROSTAT, 2016). Em face da importância da agricultura para a economia brasileira e das
estimativas da ONU que indicam que a população mundial em 2050 será de 9,5 bilhões de
pessoas, fica patente o papel do agronegócio como suporte fundamental para o
desenvolvimento econômico do Brasil (MALAVOLTA, 2008; GODFRAY et al., 2010).
Além do aumento da produção agrícola voltada para a geração de alimentos, tem
sido intensivo o uso do solo, em todo o território nacional, para o plantio de espécies
vegetais (cana-de-açúcar, soja, mamona, etc.) relacionadas à produção de biocombustíveis
(bioetanol e biodiesel). No entanto, a abertura de novas fronteiras agrícolas torna-se cada
vez mais limitada em função, muitas vezes, das deficiências nutricionais dos solos disponíveis
para o cultivo das espécies vegetais, sobretudo na região amazônica, bem como pela
proteção de importantes ecossistemas, tais como: caatinga, mata atlântica, cerrado e floresta
amazônica. O Brasil encontra-se, assim, em uma situação crítica, fortemente dependente de
importações de fertilizantes, o que tem causado impactos negativos na balança comercial.
Em particular, para o potássio, existe uma forte dependência econômica e política do Brasil
com as principais nações produtoras, sendo os principais fornecedores em 2013, segundo os
dados disponíveis pelo BRASIL (2014): o Canadá (31,59%), a Alemanha (16,46%), a Rússia
(15,63%), a Bielorrússia (14,86%) e Israel (9,43%). Logo, urge o desenvolvimento de novas
rotas tecnológicas ou estratégias de ação para o aproveitamento de fontes alternativas de
potássio visando atender o setor de agronegócios.
Uma estratégia que vem ganhando atenção é a disponibilização de nutrientes
presentes em rochas através da utilização de microrganismos com capacidade de solubilizar
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os seus elementos constituintes. A desintegração e a decomposição dos minerais primários
de rochas presentes no solo podem ocorrer naturalmente por processos físicos, químicos e
biológicos e é denominado intemperismo. Esta ação de fatores naturais resulta em
substâncias químicas que constituirão o solo e poderão servir como importantes fontes de
nutrientes para plantas e microrganismos (GADD, 2007; RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007;
WU et al., 2007; WU; JACOBSON; HAUSNER, 2008). Já foi reportada a capacidade de muitos
agentes biológicos em intemperizar rochas e minerais de diferentes formas. Diversos estudos
apontam que diferentes microrganismos, incluindo espécies bacterianas e fúngicas, de forma
isolada ou em conjunto, apresentam tal capacidade (LIERMANN et al., 2000a; 2000b; 2005;
LIU et al., 2006; LOPES-ASSAD et al., 2006; 2010; GADD, 2007, 2008; UROZ et al., 2007,
2009a, 2009b, 2011a, 2011b; CALVARUSO et al., 2006; 2010; LEAKE et al., 2004, 2008;
BASAK; BISWAS, 2009; BONFANTE; ANCA, 2009; HUTCHENS, 2009; KOELE et al., 2009;
SVERDRUP, 2009; TAYLOR et al., 2009; BRANTLEY et al., 2011; MARSCHNER; CROWLEY;
RENGEL, 2011; COLLIGNON et al., 2011; VERESOGLOU; SHAW; SEN, 2011; BALLAND-BOLOU;
POSZWA, 2012; CESCO et al., 2012; LOPEZ, et al., 2012; MAPELLI et al., 2012; ACEVEDO et al.,
2014; AHMED; HOLMSTRÖM, 2015).
Em face ao exposto, o desenvolvimento de processos biotecnológicos para obtenção
de nutrientes solubilizados a partir de rochas configura-se como uma alternativa frente a
utilização de fertilizantes comerciais.
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2 OBJETIVOS

2.1

OBJETIVOS GERAIS
Avaliar o potencial de extração de diferentes elementos nutricionais presentes na

rocha verdete empregando isolados bacterianos de rizosfera de girassol (Helianthus annuus
L.) em função de diferentes parâmetros operacionais.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Isolar culturas bacterianas a partir da rizosfera de girassol (Helianthus annuus L.)
cultivado em solo fertilizado com verdete;

•

Comparar a capacidade das espécies isoladas na solubilização do potássio presente
na rocha e compará-los com lixiviantes químicos (perfis cinéticos);

•

Avaliar a influência dos parâmetros operacionais (densidade de polpa, velocidade de
agitação e granulometria) na solubilização de potássio;

•

Determinar a solubilização de Si, K e Mg por influência da faixa granulométrica;

•

Avaliar a ação de um microrganismos isolada na modificação da estrutura cristalina
mineral através da utilização da técnica mineralógica de difração de raios X;

•

Avaliar a capacidade de retenção de íons pela substância polimérica extracelular (SPE)
produzido por um dos isolados;

•

Avaliar a solubilização de Si, K, Mg e Ca a partir do verdete pela ação de dois
diferentes microrganismos adquiridos de coleção de cultura DSMZ (Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) e compará-los com os resultados
obtidos pelos isolados a partir da rizosfera de girassol.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Como o solo é base do desenvolvimento das plantas terrestres, servindo tanto como
base de sustentação como meio de fornecimento dos elementos minerais e de água, a
qualidade deste substrato refletirá em plantas saudáveis para servir como alimento de boa
qualidade. A nutrição adequada das plantas aumenta a resistência as doenças e pragas
durante o seu desenvolvimento por favorecer a plasticidade fisiológica, tornando a planta
mais apta para se desenvolver plenamente frente às variações ambientais (MALAVOLTA,
2008).

3.1

FERTILIDADE E BIOCAPACIDADE
A fertilidade de um solo, ou biocapacidade, é a sua capacidade de produzir alimentos

vegetais diretamente e animais indiretamente, de modo durável (EWING et al., 2010;
MAZOYER; ROUDART, 2010). Conforme detalhado por estes autores, muitos fatores podem
influenciar a fertilidade do solo. Destacam-se os fatores ambientais que mais influenciam a
fertilidade de uma região: a incidência de luz solar, disponibilidade de água e temperatura.
Na Figura 1 são apresentados, em termos percentuais, os 10 principais países do
planeta com maior biocapacidade. Analisando a figura, nota-se que o Brasil é o principal país,
com 14,4% da biocapacidade de todo o planeta, apesar de ser apenas o 5º maior em
extensão territorial, mostrando que a sua posição geográfica e climas privilegiados são
favoráveis para a produção de alimentos (os outros países em ordem de extensão são: 1º
Rússia, 2º Canadá, 3º Estados Unidos da América e 4º China) (EWING et al., 2010). Portanto,
o Brasil se posiciona em uma situação favorável para o agronegócio, sendo esta atividade
responsável por uma parcela importante da economia nacional.
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Figura 1. Relação decrescente dos 10 principais países com maior
biocapacidade. Adaptado de EWING et al., 2010 .

De fato, projeções realizadas pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), para o período de 2012/2013 a 2022/23, indicam um crescimento
do setor agropecuário e florestal, com possibilidade de abastecer, anualmente, um total de
200 milhões de brasileiros e, ainda, gerar excedentes exportáveis para em torno de 200
países, gerando uma balança comercial de mais de 100 bilhões de dólares ao ano (BRASIL,
2013).
3.2

CRESCIMENTO POPULACIONAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E MÁ-NUTRIÇÃO

A Figura 2 mostra a evolução populacional ao longo do tempo e pontua algumas
revoluções agrícolas (desde o período de 10.000 anos atrás) que ajudaram o
desenvolvimento de nossa espécie e sociedade até o patamar atual.
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Figura 2. Relação entre as revoluções agrícolas e o crescimento populacional. Adaptado de
MAZOYER; ROUDART, 2010.

Há cerca de 10 mil anos o homem (Homo sapiens) começou a domesticar animais e
plantas para alimentação e obtenção de subprodutos (peles, lã, penas, etc.) caracterizando,
assim, a primeira revolução agrícola (MAZOYER; ROUDART, 2010). Naquela época, e algumas
gerações que se seguiram, as atividades agrícolas eram realizadas com o auxílio de
instrumentos simples, como foices, facas, machados, sistemas de moagem, entre outros,
confeccionados a partir de pedras lascadas e madeiras, com o propósito de aumentar a
produtividade agrícola e o processamento das matérias-primas. A domesticação de espécies
e utilização de instrumentos rudimentares caracterizaram a primeira revolução agrícola
(MAZOYER; ROUDART, 2010).
Posteriormente, o homem foi capaz de fazer alterações significativas no ecossistema,
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conduzindo água para locais distantes de suas fontes, criando ambientes submersos (por
exemplo, a cultura do arroz se desenvolve em ambientes alagadiços, com profundidade de
coluna de água de alguns centímetros), criando sistemas de terraços em locais inclinados,
entre outras alterações. Essas modificações constituíram a segunda revolução agrícola
(MAZOYER; ROUDART, 2010). Existem relatos que alguns povos na Idade Média praticavam a
adubação com adição ao solo de fezes de diferentes animais tais como, guano (fezes de aves
e morcegos ricos em nitrogênio e fósforo), tecidos vegetais, cinzas de animais e vegetais,
além de rochas moídas, de modo a aumentar a disponibilidade de elementos nutricionais
para as plantas, e ajustar algumas características do solo como capacidade de troca catiônica
(CTC), pH, retenção de nutrientes entre outros (FELTRAN-BARBIERI, 2009).
A terceira revolução agrícola compreende a época moderna, com o uso acentuado de
fertilizantes, uso de produtos químicos para controle de pragas, engenharia genética e uso
intenso de máquinas agrícolas impulsionadas por combustíveis fósseis (MAZOYER; ROUDART,
2010). Toda essa tecnologia trouxe incrementos na produtividade como nunca antes visto na
história humana.
Portanto, da observação da história humana podemos fazer duas inferências: a
primeira é que a população humana, desde a primeira revolução agrícola, vem crescendo de
forma exponencial e a segunda é que sempre houve um limite para as tecnologias
empregadas na produção de alimentos.
Com relação a preocupação do crescimento populacional e a produção de alimentos
para atender a necessidade dos indivíduos, somente em 1798, Tomas Robert Malthus (17661834), economista e demógrafo inglês, publicou “Um Ensaio sobre o Princípio da População”
(MALTHUS, 1798) que, entre outras ideias, propõe a tendência do crescimento populacional
ser em progressão geométrica enquanto a produção de alimentos ocorre em proporção
aritmética.
Entretanto, apenas em 1992 a Organização das Nações Unidas (ONU) realiza a
primeira Conferência Internacional sobre Nutrição (ICN) onde os principais líderes globais se
comprometeram em livrar o mundo da fome (FAO, 2014). No Brasil, o conceito de Segurança
Alimentar e Nutricional se estabelece como fato social no século XXI. A Lei 11.346,
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sancionada em 15 de setembro de 2006, institui que:
Art. 3º é direito de todos o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como bases práticas alimentares promotoras da saúde que
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis.

Desde então, existe a preocupação em se obter alimentos de qualidade, ou seja, que
satisfaçam as necessidades nutricionais referentes aos minerais, e em quantidade suficiente
para se combater a subnutrição, que se entende como ausência de calorias e/ou alimentos
com defasagem de nutrientes (FAO, 2014).
Com relação ao aumento da produtividade de alimentos para manutenção a
população humana, a utilização de fertilizantes químicos só foi possível no século XIX, com os
trabalhos desenvolvidos por pesquisadores de diferentes países da Europa que
possibilitaram estabelecer relações entre os diversos elementos químicos e o
desenvolvimento satisfatório das plantas, como consequência do aumento da fertilidade do
solo (BEDIAGA, 2012). Muitos desses estudos se basearam em estudos de química realizados
por cientistas franceses (Louis Bernard Guyton de Morveau; Antoine-Laurent de Lavoisier e
Claude Louis Berthollet); ingleses (Joseph Priestley e Joseph Black) e pelo sueco Carl Wilhelm
Scheele, no século anterior, no período de 1728 a 1822. Uma revisão detalhada sobre a
história do uso de fertilizantes foi realizada por CAPILÉ (2010).
Dentre os inúmeros pesquisadores de nutrição vegetal, o químico alemão Justus von
Liebig (1803 – 1873) é o que obteve maior reconhecimento na elucidação da importância da
relação entre elementos químicos e fertilidade do solo. Em 1840, foi por ele proposta a lei do
mínimo, também conhecida como lei de Liebig (KERBAUY, 2008). A lei do mínimo permite
antever as respostas das plantas à adubação e, por conseguinte, teve importância universal
por muito tempo na agricultura relativo ao manejo da fertilidade. Desta forma, Liebig
estabeleceu que o elemento essencial em menor quantidade será o fator limitante para o
desenvolvimento da planta (daí ser conhecida como lei do mínimo), bem como o princípio da
restituição dos elementos minerais, isto é, os elementos que são retirados do solo pelas
plantas devem ser repostos para manutenção da fertilidade (CAPILÉ, 2010; BEDIAGA 2012).
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Uma crítica contumaz à lei do mínimo é esta ser linear, ou seja, quanto mais se aduba
maior é a produtividade. Porém, segundo Malavolta (2008), a ideia que se tem sobre a
aplicação de fertilizantes é a lei do retorno decrescente, onde após certa concentração dos
elementos no solo, a produtividade tende a passar por uma estabilização e posteriormente
uma redução, muito provavelmente causada por toxicidade da elevada concentração dos
elementos (MALAVOLTA, 2008).
3.3

O SOLO E A NUTRIÇÃO VEGETAL
Como o solo é a base para o desenvolvimento das plantas terrestres, é imperativo

conhecer os fundamentos da nutrição vegetal, englobando as necessidades destes seres, os
fluxos dos elementos químicos entre eles e os ecossistemas, e ainda, as interações entre os
fatores bióticos (seres vivos, sobretudo a ação de microrganismos) e abióticos (variáveis
ambientais) no solo.
Na Figura 3 é possível observar as interações dos diferentes grupos de
microrganismos (fungos e bactérias) com as partículas minerais presentes no solo
(mineralosfera), com outros microrganismos (micorrizosfera) e com as plantas (rizosfera).
Nesse sentido, o desenvolvimento evolutivo das plantas possibilitou a assimilação dos
elementos químicos necessários para suas funções vitais a partir do ambiente por quatro
rotas distintas: (i) liberação direta de ácidos orgânicos e outros agentes complexantes
(LIERMANN et al., 2011; MARSCHNER, CROWLEY, RENGEL, 2011); (ii) interação entre as raízes
das plantas e fungos formando diferentes tipos de associações micorrízicas (GADD, 2007;
2008; TAYLOR et al., 2009), (iii) interação da planta com microrganismos presentes no solo
(UROZ et al., 2009; MARSCHNER; CROWLEY; RENGEL, 2011), e (iv) interação entre micorrizas
e bactérias (FREY-KLETT; GARBAYE; TARKKA, 2007; TAYLOR et al., 2009). Estas interações são
bastante complexas, por isso ainda pouco elucidadas.
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Figura 3. Diferentes ambientes de interação entre plantas, microrganismos e minerais. Fonte: UROZ
et al. (2009).

Do ponto de vista da constituição física do solo, a área superficial das partículas
minerais constituintes da fração sólida permite que haja interação delas com substâncias
orgânicas e microrganismos. Alguns minerais do solo são mais sensíveis às variações de pH e
de potencial de oxirredução, que ocorrem por ação de ácidos orgânicos e de outros produtos
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do metabolismo secretados por bactérias e fungos autóctones (LIU et al. 2006; LOPES-ASSAD
et al., 2006, 2010; BONFANTE; ANCA, 2009; BASAK; BISWAS, 2009; UROZ et al., 2009;
CALVARUSO et al., 2010; BRANTLEY et al., 2011; COLLIGNON et al., 2011; MA; BANFIELD,
2011; MARSCHNER; CROWLEY; RENGEL, 2011; VERESOGLOU; SHAW; SEN, 2011; BALLANDBOLOU-BI; POSZWA, 2012; CESCO et al., 2012; LIU; LIAN; DONG, 2012; LOPEZ et al., 2012;
MAPELLI et al., 2012; SHIROKOVA et al., 2012; STOCKMANN et al. 2012). Portanto, o
intemperismo é mais interessante do ponto de vista da ação dos fatores biológicos do que
aqueles fatores puramente químicos, posto que os seres vivos presentes no solo atuam
intensamente nesse processo, ao sintetizar e excretar produtos que vão atuar sobre as
partículas minerais.
Dentre as substâncias orgânicas produzidas pelos seres vivos encontram-se os ácidos
orgânicos (lático, succínico, fórmico, glucônico, málico, cítrico, oxálico, entre outros),
substâncias poliméricas extracelulares (SPE) e substâncias quelantes (sideróforos e os
próprios ácidos orgânicos). Alguns trabalhos destacam a importância dos sideróforos, pois
estes têm a capacidade de quelar cátions divalentes, em especial o ferro, favorecendo a
captação deste elemento pelos microrganismos (LIERMANN et al., 2000a; 2005; 2011;
MARSCHNER; CROWLEY; RENGEL, 2011).
Ressaltando a importância dos agentes quelantes, Liermann e colaboradores (2000a,
2000b, 2005) reportam ter descoberto moléculas orgânicas liberadas por bactérias do solo
durante a dissolução de silicatos, com ação quelante e alta afinidade por molibdênio, que
foram por eles denominadas molibdóforos. Os quelantes são importantes no intemperismo
pois ao se ligar com elementos químicos, impedem que estes retornem para a estrutura
mineral, e, por conseguinte, favorecem a sua manutenção na fase solúvel do solo.
Uroz e colaboradores (2011b) relatam que a taxa de dissolução dos minerais é
fortemente correlacionada com as concentrações de agentes de intemperismo como
prótons, ácidos orgânicos e inorgânicos, agentes quelantes (por exemplo, sideróforos) e pH
do solo, além de ser iniciada ou acelerada por fatores bióticos como raízes de plantas e
microrganismos. As raízes das plantas contribuem com a produção de ácidos orgânicos e
exercem uma força física, através do seu crescimento, que auxilia na alteração dos minerais.
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Turpault e colaboradores (2009) levantam a hipótese de que a estabilidade do
mineral possa ser influenciada pela proximidade deste com a raízes das plantas, isto é, pela
sua presença na rizosfera. Para avaliação, testaram dois diferentes minerais como fontes de
cálcio (fluorapatita e labradorita) com faia europeia (Fagus sylvatica) e observaram que
ambas as superfícies dos minerais testados foram mais alteradas na região rizosférica do que
na região não rizosférica.
Segundo Bennet, Rogers e Choi (2001) a superfície do mineral, ao ser modificada,
pode ser removida por ação física, como por exemplo, por agitação mais intensa do meio
reacional ou pelo fluxo de água no solo. Por outro lado, Brehm, Gorbushina e Mottershead
(2005) indicam que o aumento da agitação poderá impedir a formação de biofilme. Alguns
estudos apontam que a formação e presença do biofilme é um importante agente de
intemperismo, cuja ação poderá ocorrer de duas maneiras distintas: (i) aumentar a reação
entre prótons /hidroxilas e a superfície do mineral, pois reduz o espaço de deslocamento dos
reagentes (por exemplo, prótons oriundos do próprio SPE e a superfície mineral ou hidroxilas
como subproduto do metabolismo) ou (ii) manter as células bacterianas aderidas à superfície
mineral permitindo a sua ação diretamente na solubilização de minerais da superfície da
partícula por ação de enzimas por eles excretadas (BREHM; GORBUSHINA; MOTTERSHEAD,
2005; ROBERTS, 2004).
Outro fator que pode contribuir na solubilização dos minerais é o tamanho da
partícula mineral (granulometria), onde quanto menor o tamanho da partícula, maior será a
dissolução dos minerais. Neste sentido e objetivando uma aplicação tecnológica de rochas
moídas, a redução da granulometria eleva os custos do processo, pois demanda energia. Nos
ecossistemas naturais, a redução do tamanho das partículas se dá pela ação da força física
exercida pelas raízes das plantas, bem como pela penetração de hifas e células microbianas
no interior da partícula mineral, em consequência do aumento de volume pelo ciclo contínuo
de hidratação/desidratação ou, até mesmo, pelo crescimento celular e/ou deposição de
substâncias poliméricas extracelulares (POINTING; BENALP, 2012). A ação mecânica das
células sobre as partículas minerais demonstram a ação dos processos biológicos no
intemperismo físico.
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Como no solo as trocas químicas ocorrem nas paredes dos poros com mediação dos
fluídos superficiais, torna-se um habitat favorável onde os microrganismos podem se
desenvolver. O impacto dos organismos que vivem em tais ambientes específicos sobre os
processos de intemperismo é muito mais importante do que as reações inorgânicas (VELDE;
MEUNIER, 2008). Neste contexto, Gadd (2007) criou o termo “biointemperismo” definido
como a ação física e química dos organismos sobre a dissolução dos minerais. No entanto,
Uroz e colaboradores (2009a) propuseram o termo “mineralosfera” para designar os
microrganismos com capacidade de crescer preferencialmente na superfície mineral das
partículas presentes nos solos.
Marschner, Crowley e Rengel (2011) relatam que os nutrientes minerais são os
limitantes em um ambiente natural e que o crescimento dos microrganismos presentes na
rizosfera com ação intemperizadora se deve à disponibilidade de carboidratos produzidos
pelas plantas (produtos da fotossíntese). Neste contexto Leake et al. (2004, 2008) relatam
que cerca de 10 a 30% da massa fúngica na região rizosférica se sustenta a partir dos
carboidratos oriundos da planta hospedeira, permitindo que a superfície micelial chegue a
200 m2/cm³ de solo; esse aumento superficial considerável é essencial para prover a devida
absorção de nutrientes, o que por sua vez favorece a posterior translocação para a planta.
Alguns estudos (CALVARUSO et al., 2006; UROZ et al., 2007; 2009a; 2009b; 2011a; 2011b)
ressaltam a importância da relação de bactérias com fungos micorrízicos, o que concorreu
para elevar o intemperismo de biotita, que foi acompanhada pela solubilização de ferro e
potencial de acidificação em cultivos com as linhagens isoladas do solo.
Nota-se a importância ímpar dos microrganismos na liberação de elementos
presentes em minerais constituintes do solo, o que supre as necessidades das plantas e
microrganismos autóctones possuem por nutrientes. Logo, os indivíduos que conseguem
captar uma quantidade satisfatória destes elementos prevalecem em um ambiente
altamente competitivo por recursos limitantes, inclusive induzindo alterações genômicas.
Destacando-se a importância dos elementos químicos na nutrição vegetal, os
minerais essencialmente derivam das rochas que compõem a crosta terrestre. O planeta
Terra é constituído por 89 elementos químicos de ocorrência natural, grande parte deles
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presentes nas rochas na forma de minerais, classificados e nomeados com base na estrutura
química e forma cristalina. Esses elementos compõem os minerais da fração inorgânica do
solo e, normalmente, representam mais de 90% da fase sólida; as propriedades, como
tamanho, área superficial e cargas elétricas dos minerais afetam os processos que ocorrem
no solo (REICHETER, 2007).
Dentre os elementos químicos constituintes naturais da crosta terrestre, pelo menos
17 elementos são necessários ao desenvolvimento normal das plantas (Tabelas 1 e 2), que se
distinguem em micronutrientes (concentração menor que 0,01% nos tecidos secos) e
macronutrientes (concentração maior que 0,1% nos tecidos secos) (BARKER; PILBEAM, 2006;
MALAVOLTA, 2008). A classificação dos elementos em macro ou micronutrientes também
pode ser feita baseada em dois critérios fisiológicos: (1) necessidade básica para a planta
completar seu ciclo de vida, ou seja, produzir sementes viáveis e (2) como constituinte de
alguma molécula ou parte da planta. No último caso, são exemplos o magnésio, constituinte
da molécula de clorofila, e o nitrogênio, integrante das unidades que compõem as estruturas
das proteínas (KERBAUY, 2008). Existe ainda um terceiro critério adotado por vários
nutricionistas de plantas, que considera os sintomas decorrentes da ausência do elemento,
mesmo que planta seja capaz de produzir sementes viáveis (RAVEN; EVERT; EICHHORN,
2007).
A Tabela 1 mostra os principais elementos químicos e as respectivas formas químicas
assimiladas pelos vegetais. Note-se que muitos dos elementos químicos são encontrados na
natureza na forma iônica, o que propicia maior interação com as partículas do solo e, por
conseguinte, a biodisponibilidade dos mesmos para os vegetais. No caso do potássio, este
elemento pode ser encontrado no solo essencialmente sob três formas, normalmente em
equilíbrio dinâmico: potássio mineral (minerais primários e secundários), potássio trocável e
potássio da solução do solo (solúvel) (BARKER; PILBEAM, 2006).
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Tabela 1 – Elementos essenciais para a maioria das plantas vasculares* e concentrações
adequadas presentes no tecido seco
Símbolo
químico

Forma disponível
para as plantas

Concentração adequada no tecido
seco (mg/kg)

Molibdênio

Mo

MoO42-

0,1

Níquel

Ni

Ni2+

0,2

Cobre

Cu

Cu+, Cu2+

6

Zinco

Zn

Zn2+

20

Manganês

Mn

Mn2+

50

Boro

B

H3BO4

20

Ferro

Fe

Fe2+, Fe3+

100

Cloro

Cl

Cl-

100

Enxofre

S

SO42-

1.000

Fósforo

P

H2PO4-, HPO42-

2.000

Magnésio

Mg

Mg2+

2.000

Cálcio

Ca

Ca2+

5.000

Potássio

K

K+

10.000

Nitrogênio

N

NO3-, NH4+

15.000

Oxigênio

O

O2, H2O, CO2

450.000

Carbono

C

CO2

450.000

Hidrogênio

H

H 2O

60.000

Elemento
Micronutrientes

Macronutrientes

* Plantas vasculares são as plantas que possuem sistemas específicos de condução de seiva, denominados
xilema (condução de seiva bruta – composta principalmente por água e sais minerais extraídos do solo) e
floema (condução de seiva elaborada – composta principalmente por água e produtos da fotossíntese).
Modificado de RAVEN, EVERT e EICHHORN, 2004.

Na Tabela 2 estão compiladas as principais funções metabólicas e estruturais
desempenhadas pelos elementos químicos nas plantas. É notória a necessidade de uma
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variada suplementação de sais minerais para atender as diferentes atividades metabólicas da
planta. E ressalta-se o benefício do desenvolvimento de tecnologias ex situ, isto é, aquelas
tecnologias que não empreguem o uso direto da rocha e são desenvolvidas em laboratório,
mas que as utilizam como fontes variadas de elementos químicos nutricionais.

Tabela 2 – Principais funções dos diferentes elementos
Elemento

Função

Macronutrientes
Carbono,
Estrutura dos compostos orgânicos.
hidrogênio, oxigênio
Nitrogênio

Compõe estruturas de: aminoácidos, proteínas, enzimas, DNA e RNA
(purinas e pirimidinas), clorofila, coenzimas, colina, ácido
indolilacético.

Fósforo

Liberação de energia do ATP e do fosfato de nucleotídeo de adenina –
respiração, fixação de CO2, biossíntese, absorção iônica.
Constituinte dos ácidos nucleicos.
Fosfolipídeo de membrana celular.

Potássio

Abertura e fechamento dos estômatos – fotossíntese.
Ativação de enzimas – transporte de carboidratos.

Cálcio

Como pectato, na lamela média, funciona como “cimento” entre
células adjacentes.
Participa do crescimento da parte aérea e das pontas das raízes.
Redução no efeito catabólico das citocininas na senescência.
No vacúolo, presente como oxalato, fosfato, carbonato – regulação do
nível desses ânions. Citoplasma: Ca-calmodulina atua como ativadora
de enzimas (fosfodiesterase cíclica de nucleotídeo, ATPase de
membrana e outras). Mensageiro secundário de estímulos mecânicos,
ambientais, elétricos.

Magnésio

Ocupa o centro do núcleo tetrapirrólico da clorofila. Cofator das
enzimas que transferem P entre ATP e ADP. Fixação do CO 2: ativação da
carboxilase da ribulose fosfato e da carboxilase do fosfoenolpiruvato.

Enxofre

Presente em todas as proteínas, enzimáticas ou não, e em coenzimas.
Componente da glutationa e de hormônios.
Formação de nódulos das leguminosas.
Ferredoxina – assimilação do CO2, síntese da glicose e do glutamato,
fixação do N2, redução do nitrato.
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Tabela 2 – Principais funções dos diferentes elementos (cont.)
Micronutrientes
Boro

Relacionado com crescimento do meristema, diferenciação celular,
maturação, divisão e crescimento.
Tem influência no crescimento do tubo polínico.
Bloqueio da via da pentose fosfato, o que impede a formação de
fenóis. Biossíntese de lignina.

Cloro

Exigido para a decomposição fotoquímica da água (reação entre H e
Cl): aumenta a liberação de O2 e a fotofosforilação.
Transferência de elétrons do OH para a clorofila b no fotossistema II.

Cobalto

Parte da coenzima da vitamina B12 – fixação simbiótica do nitrogênio.
Ativação da isomerase da metilmalonil CoA – síntese do núcleo
pirrólico.

Cobre

Plastocianina – enzima envolvida no transporte eletrônico do
fotossistema II. Mitocôndrias – citocromo oxidases – parte da via
respiratória. Outras enzimas – redução do O2 a H2O2 ou H2O.
Cloroplastos: três isoenzimas da superóxido dismutase (SOD) –
proteção da planta contra o dano do superóxido (O 2-) que é reduzido a
H2O.

Ferro

Participante de reações de oxi-redução e de transferência de elétrons.
Componente de sistemas enzimáticos: oxidases do citocromo,
catalases, SOD, peroxidases, ferredoxina (proteínas) exigida para a
redução do nitrato e do sulfato, fixação do N 2 e armazenamento de
energia (NADP).

Manganês

Atua na fotólise da água, no processo de transferência de elétrons que
catalisa a decomposição da molécula de H2O.
Cofator para: redutases de nitrito e hidroxilamina, oxidase de ácido
indolacético, polimerase do RNA, fosfoquinase e fosfotransferases.
Germinação do pólen e crescimento do tubo polínico.

Molibdênio

Componente essencial da redutase de nitrato (NO 3–NO2) e da
nitrogenase (fixação do N atmosférico).

Níquel

Hidrogenase – fixação biológica do N, exigência de níquel e selênio.
Urease – metaloenzima com Ni. Resistência a doenças (ferrugens).

Selênio

Constituinte do RNA (selenionucleosídeo). Aminoácidos proteicos.
Ferredoxina com Se no lugar do S encontrado no sal (pinho).

Zinco

Enzima: anidrase carbônica, SOD, aldolase, sintetase do triptofano,
ribonuclease (inibição).

Fonte: MALAVOLTA (2008).
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Conclui-se, dessa forma, que os microrganismos isolados de rizosferas de diferentes
plantas apresentam grande potencial de aplicação em pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias ex situ, in vitro (em laboratórios e indústrias) para solubilização de elementos
nutrientes a partir de diferentes rochas e minerais. Os microrganismos possuem a
diversidade metabólica para ser empregada e as rochas possuem uma variedade de
elementos nutricionais a serem liberados.
3.4
3.4.1

FERTILIZAÇÃO DO SOLO
Aspectos econômicos dos fertilizantes
A adubação ou fertilização consiste na aplicação de materiais diversos no solo com a

finalidade de melhorar a produtividade agrícola, quer aumentando a resistência das plantas
a doenças e pragas, quer elevando a qualidade e/ou os ganhos de produção, através do
fornecimento dos elementos químicos necessários para desenvolvimento saudável e
equilibrado da planta. Segundo Malavolta (2008), para que a fertilização seja realizada de
forma eficiente deve-se considerar: as necessidades do solo por elementos e respectivas
quantidades; época de aplicação; localização do plantio e relação de custos
produtividade/investimento. De fato, a viabilidade econômica da aplicação de fertilizantes só
é positiva quando se obtém lucro, ou seja, existe um retorno financeiro, uma vez que a
adição de fertilizante a partir de certo ponto leva a um rendimento menor do que esperado
(MALAVOLTA, 2008).
Sobre a aplicação de fertilizantes pelos agricultores brasileiros, cabe ressaltar que
nem sempre a quantidade empregada tem influência nos custos operacionais, visto serem os
custos dos insumos atrelados às oscilações do mercado financeiro mundial. Por exemplo,
como pode ser observado na Figura 4, no período de 2000 a 2013, o preço do potássio
atingiu seu máximo em 2009, coincidindo com a menor importação brasileira; muito devido
à crise mundial de 2008-2009.
Zhang e Zhang (2007) mostraram que houve um consumo crescente de fertilizante
potássico de 1960 até 2010, a partir de uma compilação de dados em termos mundiais. As
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projeções por eles feitas até 2030 também indicam a tendência de crescimento de consumo
mundial, embora seja diferenciado quando a análise é feita por continente (Figura 5). Para a
América do Sul, estima-se que o consumo de potássio terá pequena taxa de crescimento nos
próximos anos.

Figura 4. Consumo aparente em t de K2O no Brasil. Preço da t de K2O em US$-FOB. FONTE: BRASIL,
2014.
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Figura 5. Projeção de consumo mundial de potássio. Fonte: ZHANG e ZHANG, 2007.

3.5

FONTES ALTERNATIVAS DE NUTRIENTES
Uma alternativa para a utilização de fertilizantes é a rochagem. Esta técnica pode ser

definida como a prática de aplicação de pós de rochas, que contenham, em suas estruturas
minerais, os elementos de interesse nutricional para o desenvolvimento das plantas. Por
exemplo, cálcio, potássio, magnésio, silício, fósforo são nutrientes essenciais, sendo as
adições aos solos essenciais para a remineralização dos solos intemperizados (LEONARDOS;
THEODORO; ASSAD, 2000; THEODORO et al., 2010).
Um dos principais intentos para a utilização da rochagem como prática de fertilização
é a ideia de que a dissolução mais lenta dos nutrientes é capaz de manter, por mais tempo,
os nutrientes em níveis adequados no solo, valorando os subprodutos da indústria de
mineração (THEODORO et al., 2010). Melamed et al. (2010), relatam ainda que o uso de pó
de rocha promove o aumento da capacidade de troca de cátions (CTC) dos solos, devido à
formação de novos minerais de argila durante o processo de intemperismo.
Uma alternativa é a utilização de rochas como fontes de nutrientes no
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desenvolvimento de tecnologias in vitro, como por exemplo, a solubilização de rochas por
ação de microrganismos. Este tema será melhor abordado no Item 3.6 deste trabalho.
3.5.1

O Verdete
No centro-oeste mineiro está localizado o domínio denominado Serra da Saudade -

Grupo Bambuí, formado no final do Neoproterozoico (entre um bilhão e 541 milhões de anos
atrás), onde encontram-se as principais cidades: Abaeté, Paineiras, Biquinhas e Cedro do
Abaeté. Este grupo possui rochas areno-pelíticas e pelíticas de cor verde, de origem
sedimentar, denominadas comumente de verdete, onde a porcentagem de K varia entre 7 e
14% (LIMA et al. 2007) e com reserva estimada de 2,7 bilhões de toneladas com um teor
médio de 10% de K2O (ALVES, 2013).
Um estudo conduzido por Pisa et al. (2011), onde foram avaliadas sete amostras de
verdete oriundas do município de Cedro de Abaeté, mostra que, de maneira geral, as
amostras são compostas de: 37% de glauconita, 24% de quartzo, 14% de matriz argilosa
marrom-clara, 7% de micas e 7% de óxidos de ferro, podendo ainda conter outros minerais. A
coloração verde é dada pela presença de ferro ferroso (Fe2+).
A Tabela 4 apresenta os valores da composição química do verdete por fração
granulométrica (% em massa), em trabalho realizado por Piza e colaboradores(2011).
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Tabela 4 – Composição química do verdete por fração granulométrica (% em massa)

Fonte: PISA et al. (2011).

3.5.1.1

Estratégias para aumento da solubilização de rochas
Muitos trabalhos empregam a acidificação ou alcalinização como métodos químicos

que visam desestruturar e, assim, romper as ligações que formam o mineral. Nesse contexto,
Santos e colaboradores (2015) estudando 14 amostras de diversas granulometrias de verdete
oriundo de Cedro do Abaeté e Quartel Geral, ambos localizados em Minas Gerais, na mesma
formação geológica, utilizando água e ácido cítrico 2% como meio reativo de solubilização
constataram que houve uma média de 1,5% e 0,6% de liberação de potássio (período de 1h),
para o ácido cítrico e água, respectivamente. Já Silva e colaboradores (2012) empregando
ácido oxálico (0,1 mol/L) obtém uma extração de 11% (cerca de 750 mg/L de K) após cerca
de 2.000 horas de contato com o verdete.
Pelo emprego de métodos físicos, Martins e colaboradores (2015) utilizam uma
mistura de calcário e verdete tratados termoquimicamente (na proporção 25:75 por uma
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hora a 800 ºC) atingindo no máximo a extração de 21,5% do total contido na rocha. Citam-se
outros trabalhos com o mesmo objetivo e estratégias similares que conseguiram extrações
de até 98,2% do total de potássio contido no verdete (MAZUMDER;SHARMA; RAO, 1993).
Nas Tabelas 5 e 6 encontra-se uma compilação de alguns trabalhos que empregaram
agentes químicos e agentes físicos, respectivamente, para incrementar a solubilização de
elementos presentes em rochas verdete ou glauconita (mineral em maior teor presente no
verdete). É interessante notar que são procedimentos que demandam tempo, reagentes
químicos – muitas vezes em concentração elevada – e energia (para elevação da temperatura
acima da temperatura ambiente, podendo chegar a 1.100ºC em alguns casos). Um
procedimento empregado em alguns trabalhos foram as lixiviações sucessivas, ou seja,
substituindo as soluções lixiviantes utilizadas e mantendo-se o mesmo material (podendo
chegar em 10 vezes a sua aplicação), demandando assim quantidades elevadas de reagentes.
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Tabela 5 – Relação de trabalhos onde foram empregados diversos reagentes para solubilização de verdete e/ou glauconita
Teor K2O*

DP1

Processamento

Granulometria

Reagente

Tempo

Agi.2

Temp.3

Resultado4

Referência

5,4

2,5

ausente

Entre 152 e 125 µm

HCl (4,5 M)

3h

450

105

95,0

YADAVA E SHARMA,1992

5,4

2,5

ausente

Entre 152 e 125 µm

H3PO4 (6 M)

15 h

450

105

20,0

YADAVA E SHARMA,1992

5,4

2,5

ausente

Entre 152 e 125 µm

H2SO4 (2M)

10

450

105

27,0

YADAVA E SHARMA,1992

5,4

2,5

ausente

Entre 152 e 125 µm

HMO3 (2M)

10

450

105

25,0

YADAVA E SHARMA,1992

6,95

10,0

ausente

<2,38 mm

1857 h

nd

ambiente

2,4

SILVA et al. 2012

6,95

10,0

ausente

<2,38 mm

1857 h

nd

ambiente

10,7

SILVA et al. 2012

6,95

10,0

ausente

<2,38 mm

1857 h

nd

ambiente

3,0

SILVA et al. 2012

2,97

10,0

4,05

10,0

8,29

10,0
10,0

8,29

Concentração
magnética
Concentração
magnética

ácido cítrico (0,1
mol/L)
ácido oxálico (0,1
mol/L)
solução Mehlich-1
(HCl 0,05 mol/L +
H2SO4 0,0125
mol/L)

600–250

água

54 dias

nd

ambiente

8,00

FRANZOSI et al. 2014

250–125

água

54 dias

nd

ambiente

12,00

FRANZOSI et al. 2014

ausente

<0,053 mm

água

1h 30 min 220

ambiente

0,7

MARTINS et al. 2015

1 h a 200 rpm
com 10 ml
NH4OH e 2 g de
rocha

<0,053 mm

água

1h 30 min 220

ambiente

2,0

MARTINS et al. 2015
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Tabela 5 – Relação de trabalhos onde foram empregados diversos reagentes para solubilização de verdete e/ou glauconita (continuação)
8,29
8,29

10,0

ausente

<0,053 mm

ácido cítrico (2%) 1h 30 min 220

ambiente

6,0

MARTINS et al. 2015

10,0

1 h a 200 rpm
com 10 ml
NH4OH e 2 g de
rocha

<0,053 mm

ácido cítrico (2%) 1h 30 min 220

ambiente

5,0

MARTINS et al. 2015

* – Teor em % (m/m)
1
– Densidade de Pola em % m/v
2
– Agitação em RPM
3
– Temperatura em ºC
4
– Resultado em % de extração

Tabela 6 – Relação de trabalhos onde foram empregados diferentes metodologias e/ou calcinação para solubilização de verdete
Granulometria Teor K2O*

Pré-processamento

Mistura

Temperatura de
calcinação1

Tempo de
calcinação

Reagente2

Tempo de
lixiviação

Res.3

Referência

300 micrometro
a 75 micrometro

5,4

ausente

adição de cloreto
de cálcio

700 a 850

De 5 a 180
minutos

água quente
(70 C)

10 a 60
minutos

98,2

MAZUMDER et
al 1993

<0,053 mm

8,29

1 h a 200 rpm com 10 ml
NH4OH e 2 g de rocha

Puro

800

1h

água

nd

1,5

MARTINS et al
2015

<0,053 mm

8,29

1 h a 200 rpm com 10 ml Calcário calcítico
NH4OH e 2 g de rocha
25%

800

1h

água

nd

2,2

MARTINS et al
2015

<0,053 mm

8,29

1 h a 200 rpm com 10 ml
Calcário
NH4OH e 2 g de rocha Dolomitico 25%

800

1h

água

nd

2,8

MARTINS et al
2015
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Tabela 6 – Relação de trabalhos onde foram empregados diferentes metodologias e/ou calcinação para solubilização de verdete (continuação)
<0,053 mm

8,29

<0,053 mm

8,29

<0,053 mm

8,29

1 h a 200 rpm com 10
ml NH4OH e 2 g de
rocha

800

1h

ácido cítrico
2%

nd

21,5

MARTINS et al
2015

1 h a 200 rpm com 10 ml Calcário calcítico
NH4OH 2 g de rocha
25%

800

1h

ácido cítrico
2%

nd

15,0

MARTINS et al
2015

1 h a 200 rpm com 10 ml
Calcário
NH4OH 2 g de rocha
dolomítico 25%

800

1h

ácido cítrico
2%

nd

10,0

MARTINS et al
2015

* – Teor em % (m/m)
1
– Temperatura em ºC
2
– Reagente utilizado na lixiviação após a calcinação
3
– Resultado em % de extração

Puro
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Apesar dos resultados para os tratamentos químicos e termoquímicos demonstrarem
uma maior solubilização quando comparado com os ensaios puramente biológicos, ou seja,
ensaios em que a rocha não teve nenhum tipo de tratamento prévio, os dois primeiros
demandam custos com reagentes e energia, muitas vezes superiores aos gastos com a
manutenção de um processo biotecnológico. Portanto, as tecnologias que empregam
microrganismos surgem como alternativa potencial frente aos custos menores de sua
operação quando comparado com os processos puramente físicos e químicos.
3.6

AGENTES BIOLÓGICOS DE SOLUBILIZAÇÃO
Muitos microrganismos tais como bactérias, fungos e protozoários, têm sido

empregados na biossolubilização de rochas, minerais, materiais da indústria mineral,
diferentes escórias oriundas dos processos metalúrgicos, resíduos da extração de rochas
ornamentais entre outras fontes.
A Tabela a seguir (Tabela 3) apresentam diversos gêneros de bactérias empregados
para a solubilização de diferentes elementos químicos presentes em rochas e minerais.
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Tabela 3 – Diferentes bactérias empregas em estudos de solubilização de elementos presentes em rochas e minerais
Condições operacionais
Microrganismo
Origem
Rocha/Mineral
Tipo de cultivo Tempo
DP1
Tam2
Temp3
Acidithiobacillus
Agitação em
abaixo de 200
nd
Biotita
120 dias 0,1 e 5%
24
ferrooxidans
erlenmeyers
mesh
Isolados de diferentes
flogopita (50-100
Agrobacterium sp.
rizosfera e solo ácido
Biotita e
Microplacas
48 h
10,00% µm) e biotia 29525
(AR1)
(podzol) localizado no
flogopita
420 (µm)
nordeste da França
Azospirillum
Agitação em
brasilense (ATCC
Rizoplano de cactus
Rocha ígnea
28 dias
0,15%
120 µm
30
erlenmeyers
29710)
Linhagens isoladas de solo
Burkholderia glathei
e ectomicorrizas
Agitação em
Entre 200 e 500
(PMB1(7), PML1(4), e (Scleroderma citrinum)
Biotita
65 horas 10,00%
25
erlenmeyers
µms
PML1(12))
presentes na rizosfera de
carvalho (Quercus petreae)
Isolados de diferentes
flogopita (50-100
Burkholderia sp. (B1,
rizosfera e solo ácido
Biotita e
Microplacas
48 h
10,00% µm) e biotia 29525
B2 B3)
(podzol) localizado no
flogopita
420 (µm)
nordeste da França
Burkholderia
Obtido de Coleção de
Agitação em
fungorum (ATCC BAAApatita
36 horas 1,00%
nd
30
Cultura
erlenmeyers
463)
Burkholderia
Obtido de Coleção de
Agitação em
fungorum (ATCC BAAGranito
35 dias
1,00% Entre 45 e 850 µm 28
Cultura
erlenmeyers
463)
Isolados de solo rizosférico
Burkholderia (PSB-69,
FePO4, AlPO4 e Agitação em
ente 0 e 25 cm de
24 h
0,30%
pó
30
PSB 7- e PSB 51)
Ca3(PO4)2
erlenmeyers
profundidade
Agitação em
Citrobacter sp.
Rizoplano de cactus
Rocha ígnea
28 dias
0,15%
120 µm
30
erlenmeyers

Agi4

Referência

150

BHATTI et al. 2011

350

BALLAND et al.
2010

150

PUENTE et al. 2004

350

CALVARUSO et al.
2006

350

BALLAND et al.
2010

200

MAILLOUX et al.
2009

nd

WU et al. 2008

120

ACEVEDO et al.
2014

150

PUENTE et al. 2004
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Tabela 3 – Diferentes bactérias empregas em estudos de solubilização de elementos presentes em rochas e minerais (continuação)
Isolado a partir de solo
Biotita
(podzol)
Isolado de fração de areia
Janthinobacterium sp.
Granito
de um Glaciar
Isolados de solo rizosférico
FePO4, AlPO4 e
Klebsiella sp.
ente 0 e 25 cm de
Ca3(PO4)2
profundidade
Isolado de fração de areia
Oxalobacter sp.
Granito
de um Glaciar
Isolados de diferentes
Pantoae agglomerans
rizosfera e solo ácido
Biotita e
(PA1)
(podzol) localizado no
flogopita
nordeste da França
Isolado de fração de areia
Paucibacter sp.
Granito
de um Glaciar
Isolados de diferentes
rizosfera e solo ácido
Biotita e
Paracoccus sp. (PC1)
(podzol) localizado no
flogopita
nordeste da França
Isolado de fração de areia
Pedobacter steynii
Granito
de um Glaciar
Isolado de fração de areia
Polaromonas sp.
Granito
de um Glaciar
Erwinia amylovora

Pseudomonas
reactans HK31.3
Pseudonocardia
autotrophica

nd

Olivina

Microplacas

16 dias

0,01%

> 2 mm

nd

nd

AHMED E
HOLMSTROM 2015

Agitação em
erlenmeyers

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

Agitação em
erlenmeyers

24 h

0,30%

pó

30

120

ACEVEDO et al.
2014

Agitação em
erlenmeyers

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

Microplacas

48 h

flogopita (50-100
10,00% µm) e biotia 295420 (µm)

25

350

BALLAND et al.
2010

Agitação em
erlenmeyers

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

Microplacas

48 h

flogopita (50-100
10,00% µm) e biotia 295420 (µm)

25

350

BALLAND et al.
2010

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

220 h

nd

Ente 100 e 200;
entre 200 e 500
micormetor

25

nd

SHIROKOVA et al.
2012

Agitação em
erlenmeyers
Agitação em
erlenmeyers
Reator de fluxo

Isolado a partir de escória
Agitação em
Escória metálica
metálica
erlenmeyers
Agitação em
Pseudomonas putida
Rizoplano de cactus
Rocha ígnea
erlenmeyers
Isolado a partir de solo
Ensaios em
Pseudomonas stutzeri
Biotita
(podzol)
Micropaltes

28 dias

2,00% Entre 100 e 300 µm

30

150

WILLSCHER E
BOSECKER, 2003.

28 dias

0,15%

120 µm

30

150

PUENTE et al. 2004

16 dias

0,01%

> 2 mm

nd

nd

AHMED E
HOLMSTROM 2015
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Tabela 3 – Diferentes bactérias empregas em estudos de solubilização de elementos presentes em rochas e minerais (continuação)
Pseudomonas
mendocina

Isolado a partir de solo
Biotita
(podzol)
Isolado de fração de areia
Pseudomonas sp.
Granito
de um Glaciar
Pseudomonas sp.
Isolados de diferentes
Biotita e
(PS1, PS2)
rizosfera e solo ácido
flogopita
(podzol) localizado no
nordeste da França
Rhanella aquatilis
Isolados de diferentes
Biotita e
(RA1)
rizosferas e solo ácido
flogopita
(podzol) localizado no
nordeste da França
Shewanella
Obtido de Coleção de
Biotita
putrefaciens
Cultura
Sphingobacterium sp. Isolados de diferentes
Biotita e
(BE1)
rizosfera e solo ácido
flogopita
(podzol) localizado no
nordeste da França
Isolado de fração de areia
Variovorax sp.
Granito
de um Glaciar
Gram-positivo
Arthrobacter
Isolados de rizosfera de
Rocha
nitroguajacolicus LA44 hiperacumuladora de Ni
ultramáfica
(Alyssum serpyllifolium
subsp. lusitanicum)
Arthrobacter oxydans Isolados de rizosfera de
Rocha
SBA82
hiperacumuladora de Ni
ultramáfica
(Alyssum serpyllifolium
subsp. lusitanicum)
Isolado a partir de escória
Arthrobacter oxydans
Escória metálica
metálica

Ensaios em
Micropaltes
Agitação em
erlenmeyers

16 dias

0,01%

> 2 mm

nd

nd

AHMED E
HOLMSTROM 2015

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

48 h

flogopita (50-100
10,00% µm) e biotia 295420 (µm)

Microplacas

48 h

flogopita (50-100
10,00% µm) e biotia 295420 (µm)

25

350

Agitação em
erlenmeyers

35 dias

0,40% Entre 0,3 e 300 µm

28

nd

Microplacas

Microplacas

48 h

Agitação em
erlenmeyers

16 dias

Agitação em
erlenmeyers
Agitação em
erlenmeyers
Agitação em
erlenmeyers

14 dias

25

350

flogopita (50-100
10,00% µm) e biotia 295420 (µm)

25

350

3,00%

25

100

abaixo de 20 µm

2,00% abaixo de 100 µm

28

150

14 dias

2,00% abaixo de 100 µm

28

150

28 dias

2,00% Entre 100 e 300 µm

30

150

BALLAND et al.
2010
BALLAND et al.
2010

BALLAND et al.
2010

FREY et al. 2010
BECERRA-CASTRO
et al. 2013
BECERRA-CASTRO
et al. 2013
WILLSCHER E
BOSECKER, 2003.
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Tabela 3 – Diferentes bactérias empregas em estudos de solubilização de elementos presentes em rochas e minerais (continuação)
Arthrobacter sp.
Arthrobacter sp.
Bacillus mucilaginosus
MCRCpl

nd
Isolado de fração de areia
de um Glaciar
Isolado de solo da Índia

Bacillus mucilaginosus
Bacillus mucilaginosus
Bacillus megaterium
(DSM 3228)
Bacillus pumilus (var.
2)

Obtido de Coleção de
Cultura
Rizoplano de cactus
Rizoplano de cactus

Bacillus chitinolyticus

Rizoplano de cactus

Bacillus subtilis (var. 2)

Rizoplano de cactus

Bacillus subtilis
Bacillus cereus (SBS)
Dietzia
natronolimnaea
Frigoribacter sp.
Leifsonia sp.
Nocardiopsis
metallicus (sp. nov)

Obtido de Coleção de
Cultura
Isolados de amostras de
Feldspato
Isolado a partir de escória
metálica
Isolado de fração de areia
de um Glaciar
Isolado de fração de areia
de um Glaciar
Isolado a partir de escória
metálica

Horneblenda
Granito
Muscovita,
ortoclásio e
microclíneo.
Mica e
Feldspato

Agitação em
erlenmeyers
Agitação em
erlenmeyers
Agitação em
erlenmeyers

Agitação em
erlenmeyers
Agitação em
Bentonita
erlenmeyers
Agitação em
Rocha ígnea
erlenmeyers
Agitação em
Rocha ígnea
erlenmeyers
Agitação em
Rocha ígnea
erlenmeyers
Agitação em
Rocha ígnea
erlenmeyers
Agitação em
Biotita
erlenmeyers
Feldspato e
Agitação em
rocha fosfática erlenmeyers
Agitação em
Escória metálica
erlenmeyers
Agitação em
Granito
erlenmeyers
Agitação em
Granito
erlenmeyers
Agitação em
Escória metálica
erlenmeyers

56 dias

0,40%

acima de 400
mesh

37

nd

LIERMANN ET AL
2000a

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

4 dias

0,20%

Abaixo 100 mesh

28

nd

SUGUMARAN;
JANARTHARAM,
2007

5 dias

1,00%

nd

28

180

LIU et al. 2006

4 idas

0,50% Entre 80 e100 µm

30

150

ZHU et al. 2011

28 dias

0,15%

120 µm

30

150

PUENTE et al. 2004

28 dias

0,15%

120 µm

30

150

PUENTE et al. 2004

28 dias

0,15%

120 µm

30

150

PUENTE et al. 2004

28 dias

0,15%

120 µm

30

150

PUENTE et al. 2004

35 dias

0,40% Entre 0,3 e 300 µm

28

nd

HOPF et al. 2009

30 dias

5,00%

28

nd

BADR, 2006

28 dias

2,00% Entre 100 e 300 µm

30

150

WILLSCHER E
BOSECKER, 2003.

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

28 dias

2,00% Entre 100 e 300 µm

30

150

WILLSCHER E
BOSECKER, 2003.

250 µms
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Tabela 3 – Diferentes bactérias empregas em estudos de solubilização de elementos presentes em rochas e minerais (continuação)
Agitação em
erlenmeyers
Agitação em
Paenibacillus sp.
Granito
erlenmeyers
Agitação em
Paenibacillus sp.
Isolado a partir de solo
Feldspato
erlenmeyers
Promicromonospora Isolado a partir de escória
Agitação em
Escória metálica
sp.
metálica
erlenmeyers
Rhodococcus
Isolado de fração de areia
Agitação em
Granito
erythropolis
de um Glaciar
erlenmeyers
Isolados de solo rizosférico
Staphylococcus
FePO4, AlPO4 e Agitação em
ente 0 e 25 cm de
warneri
Ca3(PO4)2
erlenmeyers
profundidade
Agitação em
Streptomyces lividans
nd
Horneblenda
erlenmeyers
Isolado a partir de solo
Streptomyces pilosus
Biotita
Microplacas
(podzol)
Streptomyces
Obtido de Coleção de
Agitação em
Biotita
acisdiscabies
Cultura
erlenmeyers
nd – Não disponível
1
– Densidade de polpa em % de massa/volume
2
– Faixa granulométrica
3
– Temperatura em ºC
4
– Velocidade de agitação em RPM
Microbacterium sp.

Isolado a partir de escória
metálica
Isolado de fração de areia
de um Glaciar

Escória
metálica

28 dias

2,00%

Entre 100 e 300
µm

30

150

WILLSCHER E
BOSECKER, 2003.

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

7 dias

20,00%

abaixo de 0,074
mm

30

130

LIU et al. 2012

28 dias

2,00% Entre 100 e 300 µm

30

150

WILLSCHER E
BOSECKER, 2003.

16 dias

3,00%

abaixo de 20 µm

25

100

FREY et al. 2010

pó

30

120

24 h

56 dias

0,40% acima de 400 mesh

37

0

16 dias

0,01%

nd

nd

35 dias

0,40% Entre 0,3 e 300 µm

28

nd

> 2 mm

ACEVEDO et al.
2014
LIERMANN et al.
2000a
AHMED E
HOLMSTROM 2015
HOPF et al. 2009
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Alguns estudos (CALVARUSO et al., 2006, 2010, 2013; UROZ et al., 2007,
2009a,2009b, 2011a, 2011b) apontam como eficientes agentes de biointemperismo a
bactérias do gênero Burkholderia, pois esta é capaz de crescer em solos ácidos e
relativamente pobres em nutrientes. Lin e colaboradores (2006) demonstraram a
solubilização de fósforo por Burkholderia cepacia pela produção de ácido glucônico e 2-cetoglucônico para a concentração variando de 0 µg.ml-1 para 200 µg.ml-1. Cabe ressaltar a
realização de estudos em biologia molecular visando uma maior compreensão dos genes
envolvidos na solubilização de rochas e minerais. Nesse contexto Rodríguez, Gonzalez e
Selman (2000) estudaram a eficiência da utilização de genes clonados de Erwinia herbicola
envolvidos na solubilização de fosfato, utilizando duas rizobactérias nos ensaios em meio
líquido (Burkholderia e Pseudomonas), obtendo resultados promissores na formação de
organofosfatos. Os mesmos autores relatam que Burkholderia cepacia tem sido utilizada em
Cuba como biofertilizantes.
Balland e colaboradores (2010) estudaram diferentes isolados de rizosferas (Rhanella
aquatilis, Pantoae agglomerans, Agrobacterium sp., Pseudomonas sp., Burkholderia sp.,
Paracoccus sp. e Sphingobacterium sp.) e observaram que a dissolução de biotita
(K(Mg,Fe+2)3[AlSi3O10(OH,F)2) e flogopita (KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2) resultou de um mecanismo
de interação promovido pela dissolução e imobilização de ferro (obtida pela ação de prótons,
quantificada através da liberação de Fe. Os mesmos autores indicam três domínios de
atuação das bactérias sobre os minerais, dependendo das condições do meio: liberação
somente pela ação de prótons, liberação e ligação, e imobilização do ferro (desestabilização
da estrutura cristalina). Outra importante observação é que as linhagens bacterianas
aeróbias isoladas dos horizontes mais profundos (pobre em matéria orgânica) parecem
intemperizar micas de forma mais eficiente quando comparadas com as linhagens
bacterianas anaeróbias facultativas isoladas da rizosfera (ambiente rico em matéria
orgânica).
Cabe ressaltar que os trabalhos apresentados na Tabela 3 têm variações de processos
muito grandes, com o tempo de contato entre as bactérias e as fontes de elementos
variando entre 2 dias (48 horas) até 56 dias para bactérias organotróficas e até 120 dias para
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a bactéria acidófila A. ferrooxidans. Da mesma maneira, as condições operacionais também
tiveram diferenças em suas operações, como, por exemplo, a densidade de polpa que variou
de 0,01% a 20%, assim como a velocidade de agitação variando entre o estático e 350 rpm.
Fica assim demonstrado como a literatura é diversa sobre a abordagem das variáveis
ambientais e a diversidade de espécies microbianas empregadas com a finalidade de se
compreender melhor a importância e atuação do biointemperismo sobre rochas e minerais.
Destaca-se ainda que as rochas e minerais empregados por esses autores foram
predominantemente a biotita, flogopita, feldspato e granito.
3.6.1

O gênero Paenibacillus
As bactérias do gênero Paenibacillus se apresentam como células Gram-positivas em

forma de bastonetes com tamanho variando enter 2-5 µm de comprimento e 0,5-0,8 µm de
largura. A maioria é mesofílica com temperatura ideal de crescimento entre 28-40 ºC, e
motilidade por flagelos peritríqueos e todas as espécies produzem endósporos maiores que
as células-mãe (PRIEST, 2009). Alguns integrantes eram antigamente incluídos no gênero
Bacillus, porém alguns foram transferidos para o gênero Paenibacillus por apresentarem
apresentam regiões altamente conservadas para expressão de rRNA 16s entre si (PRIEST,
2009). A grande maioria das espécies crescem em pH neutro, porém, Paenibacillus
campinasensis e Paenibacillus daejeonensis somente crescem em pH acima de 7,5.
Cabe ressaltar que até o presente momento não foram encontradas espécies capazes
de parasitar humanos e mamíferos, mas são encontrados espécies importantes com a
capacidade de causar doenças em insetos, como por exemplo Paenibacillus larvae subsp.
larvae que causa a “Cria Pútrida Americana” em larvas de abelha (Apis mellifera), causando
perdas econômicas para os produtores de mel e seus subprodutos (PRIEST, 2009).
Representantes deste gênero tem importância agronômica por serem fixadores de
nitrogênio, como por exemplo Paenibacillus polymyxa, além de produzirem moléculas que
estimulam o crescimento das plantas e inibição de patógenos, incluindo fungos (LIU; LIAN;
DONG, 2012). Podem ainda produzir sideróforos, que são moléculas orgânicas específicas
para aquisição de Fe do meio ambiente e com isso contribuírem para incrementar o
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intemperismo de minerais presentes no rolo (UROZ et al., 2011a)

3.6.2

O gênero Burkholderia
São bacilos Gram-negativos, presentes em diversos habitat, incluindo o trato

respiratório humano, porém tem como habitat predominante o solo, sobretudo a região
mais próxima à raiz (rizosfera). As espécies deste gênero são mesofílicas e divergem entre si
no que tange as suas funções ecológicas (COENYE; VANDAMME, 2003). São conhecidas
espécies patogênicas para animais, plantas e o próprio homem, porém é sabido que em sua
maioria seus representantes não são patogênicos e muitos podem auxiliar o
desenvolvimento das plantas (COENYE; VANDAMME, 2003; WOODS; SOKOL, 2006). Nesse
contexto, são encontrados espécies com importância destacada para utilização em
biorremediação e como agentes promotores de crescimento vegetal, produzindo substâncias
que de alguma forma auxiliam os vegetais em seu desenvolvimento, incluindo a produção do
hormônio vegetal ácido indolacético (AIA). Algumas espécies já foram empregadas para
biocontrole em diversas culturas vegetais por apresentarem antagonismo com alguns
patógenos (COENYE; VANDAMME, 2003).
Destaca-se que algumas espécies podem ser diazotróficas, ou seja, tem a capacidade
de fixar nitrogênio atmosférico; algumas foram isoladas de rizosfera de plantas cultivadas em
várias regiões do planeta, inclusive no Brasil (COENYE; VANDAMME, 2003). Um fato
importante para o estudo da ecologia microbiana é que foram encontradas evidências de
que algumas destas bactérias se desenvolverem no interior de micorrizas e com expressão
dos genes diazotróficos (MINERDI et al. 2001; COENYE; VANDAMME, 2003). Esta observação
demonstra como as relações na rizosferas são complexas e demandam mais estudos.
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3.6.3

O gênero Acidithiobacillus
O gênero Acidithiobacillus é composto por bactérias acidófilas obrigatórias, Gram-

negativas, como motilidade por um ou mais flagelos. Podem, em geral, utilizar os compostos
reduzidps de enxofre como fonte de energia. Em particular, a espécie Acidithiobacillus
ferrooxidans é capaz de utilizar Fe como fonte de energia para seu crescimento.
Stamford e colaboradores (2004) utilizaram A. ferrooxidans na produção de um
biofertilizante de rocha fosfata contendo enxofre. O objetivo era a geração de ácido sulfúrico
para a liberação de nutrientes, em especial o fósforo. Os autores obtiveram resultados
relevantes indicando ser esta estratégia promissora.
Os representantes deste gênero são amplamente empregados em estudos de
biolixiviação e são empregados industrialmente, sendo sua aplicação bem difundida com
diferentes objetivos, principalmente na extração de metais presentes na matriz de rochas e
minerais (GIAVENO; URBIETA; DONATI, 2010).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

VERDETE: ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO
A rocha utilizada foi o verdete, oriundo da cidade de Cedro de Abaeté, localizada no

estado de Minas Gerais. A rocha foi gentilmente cedida pela Coordenação de Processos
Minerais do Centro de Tecnologia Mineral (COPM/CETEM) e processada conforme
metodologia própria desenvolvida por Silva e colaboradores (2012).
Para tanto, uma subamostra de 20 kg foi moída (moinho de barras) e peneirada para
passar por malhas de 2,38 mm de abertura para o emprego como fonte única de potássio no
crescimento do girassol. Subamostras de cerca de 1 kg foram quarteadas pelo método de
pilha longitudinal e peneiradas em quatro diferentes granulometrias, com 100% passante,
sendo elas apresentadas na Tabela 7, para utilização nos ensaios biológicos e qupimicos.

Tabela 7 – Tamanho das partículas empregadas nos diferentes ensaios
Denominação
em mesh

Tamanho (mm)

<8

Abaixo de 2,38

20-28

Entre 0,841 e 0,595

28-35

Entre 0,595 e 0,420

<35

Abaixo de 0,420

Emprego no presente estudo
Como fonte de potássio no solo e na determinação do
tempo de contato biológico
Ensaios de solubilização biológica e química

Os teores dos principais elementos presentes no verdete (% m/m) foram obtidos pela
técnica de fluorescência de raios-X (FRX), realizada pelo Serviço de Caracterização Químicas
da Coordenação de Análises Minerais do CETEM (SCQ-COAM/CETEM) e estão apresentados
na Tabela 8. Para tanto, através da fusão do material a 1.100 °C e empregando o tetraborato
de lítio como fundente, a pérola fundida obtida foi analisada em espectrômetro de
fluorescência de raios X BRUKER-AXS modelo S4-Explorer, equipado com tubo de Rh, e o
espectro gerado foi avaliado pelo software Spectra plus v.1.6 no modo standardless method
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(curva de calibração ausente), que gera resultados semiquantitativos.
Tabela 8 – Teores dos principais elementos presentes no verdete (% m/m) utilizando FRX
SiO2

Fe2O3

Al2O3

MgO

K2O

67,9

6,5

15,4

1,6

6,5

Na2O

P2O5

TiO2

CaO2

PPC*

0,21

0,12

0,85

0,15

3,3

*PPC – Perda por calcinação.

Através da utilização da técnica de análise por difração de raios-X, realizada no
Laboratório de Análises Mineralógicas da COAM/CETEM. empregando o método do pó, os
difratogramas foram coletados em um equipamento Bruker-D4 Endeavor, operado com
radiação CoKα (40 kV/40 mA) e velocidade do goniômetro de 0,02° (2θ) por passo com
tempo de contagem 0,5 segundos (por passo) e coletados de 4 a 80° (2θ). Através de
comparação com os padrões contidos no banco de dados PDF02 do software Bruker
DiffracPlus foi possível realizar as interpretações qualitativas dos difratogramas, e assim,
determinar os principais constituintes minerais presentes na rocha (verdete), sendo
identificados (Figura 6): glauconita (K2(MgFe)2Al6(Si4O10)3(OH)12), quartzo (SiO2), clorita
serpentina ((MgAl)6(SiAl)4Ob(OH)8) e ilita (KAl2[(SiAl)4O10][OH]2), estando de acordo com os
resultados obtidos por Pisa e colaboradores (2011) e Silva e colaboradores (2012).
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Figura 6. Principais estruturas cristalinas dos minerais encontrados no verdete.

4.2
CARACTERIZAÇÃO DO SOLO EMPREGADO NA ETAPA DE ISOLAMENTO DOS
MICRORGANISMOS RIZOSFÉRICOS
Um solo proveniente da região nordeste do Brasil foi utilizado para o crescimento das
sementes de girassol (Helianthus annuus L. 122 V-2000 EMBRAPA) e posterior isolamento das
bactérias presentes na região rizosférica. Este solo (cerca de 235 kg) foi seco ao sol,
desagregado em um britador de mandíbulas, e classificado em uma peneira de malha 4
mesh (5 mm) objetivando separar materiais orgânicos grosseiros tais como folhas, galhos e
raízes. Seguiu-se com homogeneização cônica e quarteamento da amostra através da
formação de pilha longitudinal.
A caracterização físico-química e a avaliação da fertilidade do solo empregado no
presente estudo foram realizadas no Laboratório Fertilidade do Solo e Rotina da
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – LABFER/UFRRJ, sendo os resultados
apresentados na Tabela 9.
Tabela 9 – Análise de fertilidade e propriedades físico-químicas do solo utilizado para
crescimento do girassol
pH

Propriedades físico-químicas
Densidade Bulk(g/ml) Densidade de Partícula (g/ml)

6,0
Na

0,96
Ca

Mg

K

Porosidade (%) CRA (%)

1,86
H+Al

Al

Fertilidade
S
T
V

48
m

n

C.org

42
P

K

N

---------------------------cmolc/dm3------------------------ -----------------%------------- -----mg/L---- --%-0,066 24

7,7 0,02

9,2

0

31,79 40,99 78

0

0

6

10

8

1,4

CRA – Capacidade de retenção de água
H+Al – acidez potencial
Al – Acidez trocável
m – Saturação por Al+3
T – CTC (Capacidade de Troca Catiônica) em pH 7
V – Saturação por bases da CTC a pH 7
Fonte: TAKETANI (2010).

4.3

GIRASSOL
A escolha deste solo se deu pelo baixo teor e disponibilidade de K (0,02 cmol c/dm3). O

girassol foi escolhido por ser uma espécie vegetal versátil, que é empregada para
alimentação humana e de animais (ração), na extração de seu óleo empregado na cozinha
doméstica e industrial para frituras, dentre outras. Seu óleo também serve como matériaprima para a produção de biodiesel, ou seja, tem sua utilidade como fonte energética
sustentável.
4.4

MEIOS DE CULTURA
No presente estudo foram empregados diferentes meios de cultura nas etapas

experimentais realizadas. O meio GEL foi escolhido com base em estudos realizado por
Dalcin (2008) e o meio Aleksandrov por ser empregado em muitos estudos de solubilização
de minerais e rochas (ALEKSANDROV, 1973; LI et al., 2008; LIU; LIAN; DONG, 2012). A Tabela
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10 apresenta as composições dos referidos meios. Ainda na mesma tabela, são apresentados
as composições dos meios utilizados para crescimento e manutenção das linhagens
adquiridas na Coleção de Cultura alemã DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen) e que também foram testadas quantos ao seu potencial solubilizador da
rocha verdete.

Tabela 10 – Composição dos meios de cultura empregados no presente estudo
Quantidade de componente para cada meio (para 1.000 ml)
Componente

GEL*¹

Glicose

10,0 g

Extrato de levedura

1,0 g

NaCl

0,01 g

Aleksandrov
DSMZ 54*2 DSMZ 271²
modificado*2
5,0 g

10,0 g
0,5 g

4,0 g

2,0 g

KCl
NH4NO3

0,1 g
0,005 g

(NH4)2SO4

0,5 g

CaCO3

0,1 g

Ca(NO3)2
MgSO4
MgSO4.7H2O

2,0 g

2,0 g

0,01 g

0,01g

0,5 g

0,5g

20,0 g

0,5 g

H3PO4 P.A.
FeSO4.7H2O

modificado²

20,0 g

K2HPO4
Na2HPO4

DSMZ 271

0,02 ml
8,0 g

8,0 g

¹ Composição da solução (Tabela 11);
2
pH = 7,0, ajustado com solução 1 e 0,1 N de ácido clorídrico ou hidróxido de sódio,
3
pH = 2,0 ajustado com ácido sulfúrico (1N);
* Para o preparo de meios solidificados, foram adicionados 15 g de agar-agar/L.

Além do meio DSMZ 271, sugerido para o cultivo de Acidithiobacillus ferrooxidans
pela DSMZ, foi testado o meio DSMZ 271 modificado, pela substituição da fonte de fósforo
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original (K2HPO4) por ácido fosfórico, a fim de excluir a fonte de potássio, mantendo-se
concentrações iguais de P.
A Tabela 11 apresenta a composição das soluções de macro e micronutrientes
adicionadas ao meio GEL (Glicose Extrato de Levedura) (DALCIN, 2008).

Tabela 11 – Composição das soluções de macro e micronutrientes adicionadas ao
meio GEL modificado (para 1.000 ml)
Solução de MgSO4.7H2O 10%

2 ml

Solução de CaCl2 1%

2 ml

Solução de micronutrientes

2 ml

Solução de Fe-EDTA*

4 ml
Solução de micronutrientes

NaMoO4.2H2O

0,2 g

MnSO4.2H2O

0,235 g

H3BO3

0,28 g

CuSO4.5H2O

0,008 g

ZnSO4.7H2O

0,024 g

Água

200 ml

Para o preparo da solução de Fe-EDTA seguiu-se a metodologia de DALCIN (2008)
onde a mesma foi preparada pela dissolução de Na-EDTA (6,07 g) e FeSO 4.7H2O (6,17 g) em
900 ml de água destilada aquecida e o volume posteriormente ajustado para 1.000 ml com
água destilada.
As medições e ajustes do pH foram realizadas com equipamento da marca Analion
modelo PM 608. Foram seguidas as recomendações de operação e calibração fornecidas pelo
fabricante, constando estas informações em seu manual.
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4.5
4.5.1

MICRORGANISMOS UTILIZADOS
Isolamento de culturas microbianas de solo fertilizado com verdete
No intuito de se obter microrganismos com a capacidade de solubilizar elementos

químicos da rocha matriz, um solo pobre em potássio (0,02 cmol c/dm3) suplementado com
1,8 g de pó de rocha por kg de solo (verdete com distribuição granulométrica menor que
2,38 mm), como única fonte de potássio, foi semeado com o cultivar de girassol Helianthus
annuus L. 122-V2000, gentilmente cedido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
Embrapa Soja. Além da fertilização do solo com potássio, também foram realizadas
suplementações de nitrogênio (58,89 mg NH4NO3/kg), e fósforo (0,07 mL H3PO4 85%/kg,
equivalendo a 63,40 mg/kg.).
Foi utilizado um vaso plástico de formato cônico, de 19 cm de altura e de 15 e 21 cm
de diâmetros de fundo e de boca, respectivamente, correspondendo a uma capacidade
nominal de 2 kg. O vaso foi preenchido com 1,8 kg de solo, onde foram feitos sulcos
equidistantes e semeados cinco aquênios de girassol na forma de cruz, um por cova,
conforme ilustrado na Figura 7A.
O solo foi inicialmente regado com 200 mL de água mineral para estabelecer a
umidade em torno de 80% da capacidade de campo, conforme indicado por Dutra et al.
(2012). Posteriormente a semeadura, houve manutenção do teor de umidade do solo a fim
de favorecer a germinação das sementes e evitar o ressecamento das mudas/plantas. Em
geral, houve necessidade de regar o solo com cerca de 100 mL de água mineral a cada 2 ou 3
dias.
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Figura 7. (A) Representação esquemática da disposição dos aquênios de girassol e (B) foto de como
ocorreu o desenvolvimento das plantas.

Estes experimentos foram conduzidos na área externa do Centro de Tecnologia
Mineral, localizado na Ilha do Fundão (Rio de Janeiro), nas coordenadas geográficas 22° 51’S
e 43° 13’W, no período entre 12/2009 e 03/2010. De acordo com a classificação climática de
Köppen-Geiger (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007), o clima dessa região é do tipo Aw
(clima tropical – chuvas no verão), caracterizado por apresentar temperatura elevada no
verão, inverno seco e precipitação anual em torno de 1200 mm. No período de cultivo
ocorreram poucas chuvas.
Na Figura 7B é possível observar as mudas resultantes da germinação das sementes
de girassol decorridos cerca de 10 dias do plantio. Ao atingir a inflorescência, as cinco plantas
foram cuidadosamente retiradas do vaso de modo a não perder raízes e o solo do seu
entorno. Em seguida, o solo da região rizosférica foi processado para isolamento das culturas
microbianas nela presentes, seguindo o esquema apresentado na Figura 8.
Para tanto, foi retirado o solo agregado às raízes de cada uma das cinco plantas de um
único sistema, sendo 20 g de solo devidamente homogeneizado distribuídos em frasco
Erlenmeyer de 500 mL de capacidade contendo 200 mL de meio GEL (Tabela 10) acrescido de
20 g de pó de rocha (verdete, tamanho de partícula menor que 2,38 mm) como fonte única
de potássio. O sistema foi previamente autoclavado a 115°C por 20 minutos. Em seguida, o
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frasco foi incubado a 30°C, sob agitação de 150 rpm, em agitador orbital (marca IKA, modelo
I26), visando estimular o crescimento das populações microbianas presentes no solo
agregado a raiz do girassol (região rizosférica).
Por período de quatro semanas, a cada 7 dias cerca de 180 mL do cultivo foram
substituídos por igual volume de meio GEL fresco estéril, objetivando-se fornecer nutrientes
para a atividade metabólica das populações microbianas presentes no sistema de cutivo.
Decorridas quatro semanas, alíquotas de 1 mL do cultivo foram diluídas em série na
proporção de 1:10 em solução fisiológica estéril (9 g NaCl/L) até 10 -10. As placas de Petri
utilizadas continham meio sólido GEL acrescido de pó de rocha (verdete, abaixo de 2,38 mm)
como fonte única de potássio, para isolamento de colônias microbianas solubilizadoras de
potássio da rocha matriz, preparadas conforme procedimento a seguir.
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Figura 8. Representação esquemática do processo de isolamento das linhagens bacterianas: (1) Semeadura. (2)
Recuperação do solo utilizado como fonte de microrganismos presentes na rizosfera de Helianthus annuus L.
122 V-2000. (3) Inoculação 10 % m/v em meio líquido. (4) Crescimento da população microbiana (um mês) e
substituição semanal de 80% do meio de crescimento. (5) Diluição seriada e espalhamento em placa (spread
plate) para isolar os morfotipos. Modificado de MELAMED et al. (2010)

O preparo das placas de Petri constou da distribuição de aproximadamente 14 mL do
meio sólido GEL, que após solidificação, permaneceram na câmara de fluxo laminar expostas
à radiação UV por 30 min, para reduzir eventuais riscos de contaminação. Após a
solidificação do meio, 0,02 g de pó de rocha verdete (abaixo de 2,38 mm), previamente
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esterilizado por autoclavação a 121°C/20 minutos, foi espalhado em camada fina, com o
auxílio de uma alça de Drigalsky, sobre o meio sólido, que a seguir foi recoberto com mais 4
mL de meio sólido GEL fundido, permanecendo novamente por 30 min sob radiação UV em
fluxo laminar. Seguiu-se o teste de esterilidade para garantir a ausência de contaminantes,
pela incubação das placas preparadas à 30°C por 48 h.
O plaqueamento das distintas diluições foi feito pelo método do espalhamento em
superfície (spread plate), com o auxílio de uma alça de Drigalsky. As placas semeadas foram
incubadas a 30°C por 48 h, quando foi feita a avaliação visual do crescimento microbiano,
sendo isolados os diferentes morfotipos presentes.
Para obtenção de culturas puras foram realizados plaqueamentos subsequentes no
meio sólido GEL com verdete, adotando a técnica de esgotamento por estrias, e a
observação microscópica das células.
As culturas puras foram posteriormente transferidas para o meio sólido Aleksandrov
em tubos de ensaio. A escolha desse meio foi devido ao seu amplo emprego em ensaios de
solubilização de rochas (ALEKSANDROV, 1973; LI et al., 2008; LIU; LIAN; DONG, 2012).
Somente as linhagens capazes de crescer igualmente (através de avaliação visual) nos dois
meios (GEL e Aleksandrov) foram selecionadas para prosseguir os estudos e encaminhadas
para identificação através de técnicas de biologia molecular no Laboratório de Biocorrosão e
Biodegradação (Labio) do INT/MCTI (Instituto Nacional de Tecnologia/Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação).
4.5.2

Identificação das culturas por biologia molecular
As linhagens foram encaminhadas para o Labio (INT/MCTI) para identificação

filogenética através de técnicas de biologia molecular. Para tanto, as amostras crescidas em
triplicata foram preservadas no meio específico para cada linhagem (Tabela 10). Para a
extração do DNA genômico foi utilizado o kit comercial Ultra Clean Soil Isolation (MO BIO
Laboratories), de acordo com o protocolo fornecido pelo fabricante.
A amplificação do gene 16S rRNA foi realizado através de reações de polimerização
em cadeia (PCR) utilizando o kit Top Taq Master Mix (Qiagen), num volume total de 50 μL,
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contendo 0,5 μM de cada primer e 5μL do DNA extraído. O primer usado foi o SAdir (5’AGAGTTTGATCATGGCTCAGA-3’, foward) e S17 Rev (5’-GTTACCTTGTTACGACTT-3’, reverse).
As reações de PCR ocorreram no termociclador modelo System 9700 (Applied
Biosystems). A primeira desnaturação foi realizada a 94 °C por 4 min. seguido de 30 ciclos nas
seguintes condições: 94 °C por 30 s, 50 °C por 30 s e 72 °C por 30 s. As reações de PCR
finalizaram com extensão a 72 °C por 10 min. Os amplicons foram purificados usando o kit
PCR Clean-Up System (Promega) e enviados para a Universidade de São Paulo (USP) para
sequenciamento e análise das sequências .
4.5.3

Linhagens solubilizadoras de Coleção de Cultura
Neste estudo também foi avaliado, para fins comparativos, o potencial de bactérias

descritas na literatura como capazes de solubilizar elementos químicos de rochas. Para tanto
foram

adquiridas

no

banco

internacional

de

cepas

Deutsche

Sammlung

von

Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ), Alemanha, as seguintes espécies
microbianas:
•

Burkholderia glathei DSM 50014, recebida de forma liofilizada;

•

Acidithiobacillus ferrooxidans DSM 24419, recebida em cultura ativa.
A linhagem A. ferrooxidans DSM 24419 foi escolhida por ser um microrganismo

autotrófico de metabolismo acidófilo, com pH ideal de crescimento em torno de 2, o que
poderia favorecer a solubilização de elementos químicos do verdete. Esta bactéria tem sido
extensamente empregada em trabalhos de biohidrometalurgia, notadamente na extração de
cobre e níquel (RAWLINGS et al., 2002; ZHANG et al., 2015), e sua atividade como agente
biossolubilizante de rochas já foi relatada por ARCHANA (2007).
A escolha da linhagem Burkholderia glathei DSM 50014 teve como base ser um
potencial microrganismo organotrófico, com pH ideal de crescimento em torno da
neutralidade, e reconhecidamente atuante no intemperismo de rochas, com eficiência para
biotita (mineral silicatado pertencente ao grupo das micas), conforme apontado por vários
autores (UROZ et al., 2007, 2009a, 2011a, 2011b, 2014; CALVARUSO et al, 2009, 2013).
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4.5.4

Manutenção das linhagens
As linhagens bacterianas foram mantidas sob refrigeração à 4°C (cultura estoque),

através de repiques mensais em tubos de ensaio contendo os meios específicos.
No caso das linhagens isoladas da região rizosférica do girassol, a manutenção foi
feita em tubos inclinados contendo o meio sólido GEL (Tabela 10) acrescido de 0,1 g/L KNO3.
A linhagem B. glathei DSM 50014 foi mantida no meio DSMZ 54
A linhagem A. ferrooxidans DSM 24419 foi mantida em seu meio original (DSMZ 271)
4.5.5

Padronização dos inóculos
As linhagens empregadas no presente estudo foram crescidas em meio Aleksandrov

para determinação do perfil de crescimento neste meio. Este procedimento teve o intuito de
padronizar o tempo de crescimento das culturas para obtenção de inóculo composto por
células metabolicamente ativas (fase exponencial) para os ensaios de biossolubilização. Já a
espécie de A. ferrooxidans foi crescida em seu meio líquido específico (meio DSM 271).
A Figura 9 apresenta a representação esquemática do preparo de inóculo para as
culturas microbianas de B. glathei e os isolados microbianos obtidos no presente estudo. Já a
padronização do inóculo de A. ferrooxidans é ilustrada na Figura 10. Como ilustrado na Figura
9, uma alçada de cada uma das culturas estoque (repiques em meio sólido armazenado a
4°C) foram primeiramente ativadas em meio líquido, e uma vez o crescimento detectado
visualmente por turvação (em torno de 24 h), uma suspensão celular de 10% (v/v) foi
empregada para inoculação de 100 mL de meio, de mesma composição, em frasco
Erlenmeyer de 250 mL de capacidade para propagação celular (pré-inóculo). Decorridas mais
24 h, este cultivo serviu de inóculo para 200 mL de meio, de mesma composição, em frasco
Erlenmeyer de 500 mL de capacidade.
Periodicamente, foram tomadas alíquotas dos cultivos para quantificação celular a
fim de delinear o perfil de crescimento de cada cultura bacteriana. Para tanto, conforme
anteriormente descrito, foram feitas diluições seriadas em solução fisiológica (10 -1 a 10-10),
sendo 0,2 mL de cada diluição plaqueada em placas de Petri pela técnica spread plate. Cabe
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ressaltar que o meio empregado para a confecção das placas de Petri foi o mesmo meio
empregado para o crescimento (meio Aleksandrov) porém acrescido de cerca de 15 g de ágar
para geleificação.
A partir das curvas de crescimento obtidas para cada uma das espécies bacterianas,
foram determinados os tempos ideais de cultivo no meio Aleksandrov, para emprego como
inóculo. Antes de realizar a inoculação, um volume de suspensão celular foi retirado dos
frascos de cultivo e centrifugado (4.000 g por 20 min. 20°C) para concentrar as células e
separá-las do meio de cultura exaurido. As células foram ressuspendidas em volume
reduzido de água destilada estéril e um volume transferido para o frasco relativo ao ensaio
de solubilização de modo a estabelecer a concentração inicial de células de 10 3 UFC/mL no
meio reacional.
Em face da dificuldade de manter A. ferrooxidans em meio sólido, esta linhagem foi
estocada em meio líquido, seguindo-se o procedimento empregado em trabalhos de
biolixiviação (RAWLINGS et al., 2002; ZHANG et al., 2015). Deste modo, um volume
correspondente a 10% da cultura estoque era armazenada sob refrigeração.
A partir das curvas de crescimento obtidas para cada uma das espécies bacterianas,
foram determinados os tempos ideais de cultivo no meio Aleksandrov, para emprego como
inóculo. Antes de realizar a inoculação, um volume de suspensão celular foi retirado dos
frascos de cultivo e centrifugado (4.000 g por 20 min. 20°C) para concentrar as células e
separá-las do meio de cultura exaurido. As células foram ressuspendidas em volume
reduzido de água destilada estéril e um volume transferido para o frasco relativo ao ensaio
de solubilização de modo a estabelecer a concentração inicial de células de 10 3 UFC/mL no
meio reacional.
Para se realizar o crescimento de A. ferrooxidans, um volume correspondente a 10%
da cultura estoque que estava armazenada sob refrigeração (4°C), foi primeiramente
cultivada por 5 dias em meio líquido de mesma composição, quando foi tomado um volume
de que foi empregado como inóculo de novo meio (correspondendo a 10% v/v), conforme
ilustrado na Figura 10. Para ambos, as incubações foram realizadas em mesa agitadora, com
controle de temperatura e agitação, 30°C e 150 rpm.
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Figura 9. Representação esquemática do preparo de inóculo. (1) Ativação das culturas armazenadas em tubos
de ensaio contendo meio inclinado. (2) Crescimento do pré-inóculo. (3) Realização da curva de crescimento
através da técnica spread plate. (4) Crescimento do inóculo já com o tempo de cultivo pré-determinado. (5)
Centrifugação. (6) Ressuspensão para obtenção da concentração celular desejada.
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Figura 10. Representação esquemática do preparo de inóculo. (1) Ativação da cultura armazenada em
Erlenmeyr. (2) Crescimento do inóculo. (3) Ensaio realizado nas condições experimentais descritas conforme
item 4.6.6 onde foi empregada A. ferrooxidans DSM 24419.

4.5.6

Solubilização de potássio pelos isolados microbianos
Esta etapa teve como objetivo avaliar a liberação de potássio como consequência

direta da atividade biológica em função do tempo de contato dos dois isolados microbianos
obtidos do solo rizosférico, fertilizado com verdete como fonte única de potássio. Foram
utilizados frascos Erlenmeyers de 250 ml de capacidade contendo 10 g de verdete moído
(abaixo de 2,38 mm) e 100 mL de meio Aleksandrov modificado (Tabela 10), sendo realizados
os seguintes experimentos:
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•

Ensaios bióticos – meios inoculados com uma das espécies isoladas;

•

Controle abiótico – meio estéril, não inoculado;

•

Ensaio de lixiviação química – meio estéril, não inoculado, com adição do agente
lixiviante “extratante Mehlich-01”, solução composta por mistura de ácidos fortes
(0,025N H2SO4 e 0,05 N Hcl), escolhida por ser um dos extratantes de elementos
presentes em solo (SIMS, 1989; TOLEDO et al., 2011).
O objetivo da realização do ensaio de lixiviação química foi obter subsídios para uma

comparação com os resultados obtidos nos ensaios biológicos.
Os ensaios foram conduzidos em triplicata em frascos de sacrifício, por 21 dias, sendo
os valores de K solubilizados determinados no meio líquido nos períodos de 7, 14 e 21 dias. A
caracterização química elementar foi realizada por absorção atômica no Laboratório do
Serviço de Caracterização Química, SCQ-COAM/CETEM. Para tanto, o volume total de líquido
do frasco de sacrifício, de cada condição ensaiada foi centrifugado 4.000.g por 20 min. a 20°C
e, por fim, filtrado em membrana de éster de celulose (porosidade 0,22 µm), para remoção
de sólidos, inclusive células. O sobrenadante foi acidificado a pH 2,0 com HCl 1N e assim
mantido sob refrigeração até o momento da análise, por no máximo 3 dias.
4.5.7

Estudo da Influência de três parâmetros físicos na biossolubilização do verdete
No intuito de se avaliar a influência dos parâmetros densidade de polpa, tamanho de

partícula e velocidade de agitação na liberação de potássio a partir do verdete foi realizado
um planejamento fatorial completo (23) com ponto central, para cada um dos dois isolados e
um para o controle abiótico, totalizando três planejamentos experimentais. A Tabela 12
mostra os valores reais e escalonados empregados no presente estudo e a Tabela 13 compila
cada condição experimental, bem como o número de réplicas.
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Tabela 12 – Valores reais e escalonados empregados para cada variável
Parâmetro

Nível
Inferior (-1)

Ponto central (0)

Superior (+1)

5

7,5

10

Granulometria

20-28#

28-35#

<35#

Agitação (rpm)

50

100

150

Densidade de Polpa (% m/v)

Todos os ensaios foram realizados com 100 mL do meio Aleksandrov modificado
(Tabela 10) em frascos Erlenmeyer de 250 ml de capacidade. Para todas as condições
ensaiadas, o meio foi previamente autoclavado a 115°C por 20 min. E, no caso dos ensaios
bióticos, os meios reacionais estéreis foram inoculados a fim de se obter uma concentração
celular de 103 UFC/mL. Os sistemas reacionais foram mantidos em ambiente com
temperatura controlada (30°C) por um período de 14 dias.
Tabela 13 – Condições experimentais e quantidade de réplica para cada condição (ensaio)
Número de ensaios em cada condição
Densidade de
Ensaio
Granulometria
Agitação
Polpa
Ensaios bióticos
Controle
1
5%
Entre 20# e 28#
50
2
1
2
10%
Entre 20# e 28#
50
2
1
3
5%
Abaixo de 35#
50
2
1
4
10%
Abaixo de 35#
50
2
1
5
5%
Entre 20# e 28#
150
2
1
6
10%
Entre 20# e 28#
150
2
1
7
5%
Abaixo de 35#
150
2
1
8
10%
Abaixo de 35#
150
2
1
9 (C)
7,50%
Entre 28# e 35#
100
3
5

4.5.8

Influência da alteração da faixa granulométrica na solubilização de elementos
químicos
Esta etapa teve como propósito avaliar a influência da faixa granulométrica do

verdete na solubilização de Si, Al, Fe, K e Mg pelas linhagens isoladas do solo rizosférico. Para
fins comparativos, simultaneamente foi conduzido ensaio com idêntico sistema reacional na
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ausência de microrganismos (controle abiótico).
Este experimento foi conduzido por um período de 14 dias, utilizando-se três
granulometrias diferentes conforme apresentado na Tabela 11. Em frascos Erlenmeyer de
250 mL de capacidade contendo 100 mL de meio Aleksandrov modificado (Tabela 10), o
verdete foi empregado na densidade de polpa de 10% (m/v), e adotadas as seguintes
condições operacionais: 30°C e 150 rpm.
Ao final dos ensaios, as amostras foram centrifugadas a 4.000 g por 20 minutos a
20°C para precipitação das partículas minerais e células bacterianas. O sobrenadante seguiu
para filtração em membrana de éster de celulose (0,22 µm) e acidificação com 0,02 mL de
HCl 1N. Amostras dos sobrenadantes foram armazenadas a 4°C até a realização das análises
químicas por absorção atômica no Laboratório do Serviço de Caracterização Química (SCQCOAM/CETEM).

4.5.9

Estudo da alteração da estrutura cristalina do verdete pela ação biológica
Nesta etapa, a superfície mineral do verdete exposta ao microrganismo foi submetida

à análise de difração de Raio-X (DRX) no laboratório da COAM/CETEM.
O ensaio foi realizado apenas para o isolado bacteriano que apresentou maior
potencial como agente biossolubilizante. Assim, nas mesmas condições de cultivo
anteriormente descritas (item 4.6.3.), a rocha, após o contato biológico, foi separada das
células em suspensão por centrifugação, sendo o sedimentado recolhido e ressuspendida em
água destilada, seguindo para ser filtrado em membrana de éster de celulose (0,45 µm). Este
procedimento de lavagem foi repetido por três vezes, com o objetivo de assegurar que as
células bacterianas não estivessem presentes junto da rocha sedimentada. Em seguida, a
rocha foi seca a 60°C em estufa por 24 h, moída em almofariz de ágata e peneirada a <200
mesh, acondicionada em potes de polipropileno e armazenada em armário a temperatura
ambiente até o momento da análise. A Figura 11 mostra a representação esquemática deste
item.
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Figura 11. Representação esquemática do estudo da estrutura cristalina do verdete em função da alteração
granulométrica após o contato com a cultura isolada.

4.5.10

Captação de elementos químicos pelos polissacarídeos microbianos produzidos
Durante a fase de isolamento e, inclusive, no decorrer dos ensaios de

biossolubilização, foi observada produção de substâncias poliméricas extracelulares (SPE) por
uma das culturas microbianas isoladas da região rizosférica do girassol.
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Nesta etapa, foi realizado o cultivo do isolado microbiano produtor de SPE em seis
frascos Erlenmeyer de 250 mL de capacidade, cada um contendo 100 mL de meio
Aleksandrov modificado (Tabela 10), e 10 g de pó de rocha (verdete), na granulometria
abaixo de 35 mesh (<0,420 milímetro). Os cultivos foram incubados em agitador do tipo
orbital (150 rpm) à 30°C por um período de 14 dias.
Após crescimento, o volume total dos seis frascos foi centrifugado a 4.000 g por 20
min. a 20°C, para remoção das partículas minerais e células. A metade do sobrenadante foi
filtrada em membrana de éster de celulose (diâmetro de poro de 0,22 µm) e acidificada a pH
2,0 com 0,02 mL de HCl 1N, e analisada quimicamente. Note-se que foi possível observar SPE
retido na membrana, com visualização de uma camada gelatinosa e viscosa ao toque.
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Figura 12. Resumo esquemático demonstrando as etapas realizadas no ensaio comparativo entre a
solução filtrada (SPE retido) com a solução contendo o SPE decomposto (solução + SPE).

O restante do sobrenadante foi autoclavado a 121°C por 20 min. e adicionado de
H2O2 na proporção de 4:100 (LIU et al., 2006), visando a decomposição da substância
polimérica extracelular. A seguir, a solução foi acidificada a pH 2,0 com 0,02 mL de HCl 1N,
para posterior análise química.
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4.5.11

Avaliação dos microrganismos
biossolubilizantes

de

Coleção

de

Cultura

como

agentes

Para fins comparativos, as linhagens adquiridas do banco de cepas DSMZ,
Burkholderia glathei DSM 50014 e Acidithiobacillus ferrooxidans DSM 24419 foram
empregadas em ensaios objetivando avaliar a capacidade destas em solubilizar os elementos
Si, K, Mg e Ca a partir do verdete em relação às linhagens isoladas da rizosfera de girassol.
As linhagens B. glathei DSM 50014, assim como as isoladas no presente estudo,
foram cultivadas no meio Aleksandrov modificado (Tabela 10), com 10% p/v de verdete
abaixo de 35#, sendo o inóculo na concentração de 10 3 UFC/ mL. O ensaio empregando a
linhagem acidófila A. ferrooxidans DSM 24419 foi realizado com o meio DSMZ 271
modificado (Tabela 10), e 10% (v/v) de inóculo, de um pré-cultivo de três dias.
Foram adotadas para as quatro linhagens as mesmas condições operacionais:
incubação em agitador orbital, 150 rpm, e temperatura controlada a 30°C. Também foi
realizado concomitantemente um controle abiótico, nas mesmas condições com meio estéril
não inoculado.
4.6

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para avaliação da biossolubilização, as comparações entre os valores médios obtidos

foram realizadas através do teste de Tukey a 5% (p-level <0.05) e a interpretação de acordo
com a análise de variância (ANOVA). O software utilizado foi o Statistica 8.0 (StatSoft).
A normalidade dos resíduos foi testada através do teste de Kolmogorov-Smirnof e a
homoscedasticidade foi testada pelo teste de Levene (CALADO; MONTGOMERY 2003).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1

ISOLAMENTO DE CULTURAS MICROBIANAS SOLUBILIZADORAS DE POTÁSSIO
A partir do plantio de sementes do cultivar de girassol Helianthus annuus L. 122 V-

2000 EMBRAPA em solo pobre de potássio fertilizado com pó de rocha, no caso verdete
(abaixo de 2,38 mm), foi possível isolar nove diferentes morfotipos com a capacidade de
crescer no meio GEL, na presença de pó de rocha como fonte única de potássio.
Teoricamente, esta conduta favorece o isolamento dos microrganismos que
apresentam capacidade de atuar no intemperismo de rochas auxiliando na liberação dos
elementos químicos, em ecossistemas deficientes deles. Turpault e colaboradores (2009)
demonstraram que ocorreu intemperismo das rochas presentes no solo rizosférico de
floresta temperada não fertilizado e crescimento do vegetal.
No presente estudo, a fertilização do solo pobre em potássio com o pó de rocha
permitiu a germinação das sementes de girassol, bem como o seu desenvolvimento, com
surgimento dos capítulos (nome dado a inflorescência do girassol, ou seja, o conjunto de
flores que formam a estrutura completa comumente denominada "flor") aos 90 dias. Isto
pode ter sido consequência da relação simbiótica dos microrganismos da região rizosférica
com o girassol. Neste caso, os microrganismos participaram da solubilização do potássio
presente no verdete, direta ou indiretamente pela excreção de produtos de seu
metabolismo.
Na Tabela 14 são mostrados os aspectos macroscópicos dos diferentes isolados
microbianos e as denominações a eles aplicadas.
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Tabela 14 – Morfotipos e a respectiva imagem
Linhagem

Nigla 01

Nigla 02

Nigla 03
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Nigla 04

Nigla 05

Ig 01
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Ig 02

Ig 03

Ig 04

Obs.: Os pontos pretos observados nas placas são as partículas da rocha empregada como fonte única de
potássio, no caso o verdete, moído e passado em peneira com malha abaixo de 2,38 mm.
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As culturas puras dos nove isolados foram cultivadas no meio Aleksandrov
modificado, um meio de cultura mais pobre do que o meio complexo GEL, já empregado em
alguns estudos de solubilização de silicatos (ALEKSANDROV, 1953; HU et al., 2006; LI et al.,
2008; LIU; LIAN; DONG, 2012). O meio GEL, além de rico em micronutrientes (Cu, Mo, B e Zn)
é constituído de extrato de levedura (fonte de vitaminas e aminoácidos), sendo indicado para
o cultivo de microrganismos exigentes, ou seja, aqueles que não são capazes de sintetizar
todas as moléculas necessárias para seu desenvolvimento a partir de elementos básicos de
um meio mínimo. Portanto, a avaliação do crescimento das culturas microbianas no meio
Aleksandrov modificado teve como principal propósito induzir o biointemperismo pela
limitação nutricional do meio, e ainda reduzir os custos para uma eventual aplicação destes
agentes solubilizadores em escala industrial.
Dentre as nove linhagens testadas, somente duas foram capazes de se desenvolver
no meio Aleksandrov modificado isento de fonte facilmente assimilável de potássio,
acrescido de verdete, a saber, Nigla 05 e Ig 04. Estes isolados foram identificados por técnicas
de biologia molecular no Laboratório de Biocorrosão (INT/MCTI), como pertencentes aos
gêneros Burkholderia (99% de similaridade) e Paenibacillus (98% de similaridade),
respectivamente. No caso da primeira, foi possível identificar inclusive a espécie como B.
anthina.
Os dois gêneros isolados são notadamente conhecidos pela literatura especializada
como habitantes da rizosfera de diferentes plantas, com efeito positivo no crescimento das
mesmas. Também são reconhecidamente agentes potenciais solubilizadores de macro e
micronutrientes a partir da matriz de rochas (ZHOU et al., 2007; LIU; LIAN; DONG, 2012;
UROZ et al., 2012; OH et al., 2012; CALVARUSO et al., 2013; ACEVEDO et al., 2014;
PAUNGFOO-LONHIENNE et al., 2014; STOPNISEK et al., 2014; LIMA et al., 2014).
Beauregard e colaboradores (2009) sugerem que as plantas podem compensar a
baixa disponibilidade de nutrientes nos solos quando em estreita relação ecológica com
microrganismos presentes na rizosfera, que tenham a capacidade de influenciar os ciclos dos
elementos. Esta suposição é corroborada por Koreem e colaboradores (2014), que
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observaram que a redução no teor de K no solo estava associada ao aumento de população
microbiana (bactérias e fungos saprófitos e micorrízicos), que tinham a capacidade de
influenciar os ciclos dos elementos.
Acevedo e colaboradores (2014), estudando a solubilização biológica de fosfato
(Ca3(PO4)2) para três isolados bacterianos de amostras de solo coletadas de duas plantações
de dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) com oito anos de idade, obtiveram para valores de
extração total de fósforo e percentual de remoção, respectivamente: Burkholderia
thailandensis (1393 mg/L; 42%); Burkholderia ambifaria (1377 mg/L; 44%) e Burkholderia
vietnamiensis (1143 mg/L; 42%).
Também Liu, Lian e Dong (2012) isolaram uma cultura de Paenibacillus sp. a partir de
um solo suplementado com PBR (tipo de aluminossilicato, não especificado pelos autores,
fonte de potássio). Pelo emprego desta bactéria foi possível a extração de 37 mg de potássio
por kg de solo.
Uma revisão sobre interação entre micorrizas e bactérias, Frey-Klett e colaboradores
(2007) o mostraram que diversas espécies de Paenibacillus e Burkholderia são importantes
microrganismos presentes na rizosfera e na micorrizosfera, não só pela produção de
sideróforos, mas, muitas vezes, pela ação como fixadores de nitrogênio, produzindo
hormônios para os vegetais e moléculas orgânicas que estimulam o crescimento micelial das
micorrizas, cujo aumento favorece o aumento da área superficial da raiz das plantas e, por
conseguinte, propicia maior aquisição de nutrientes, e trocas de moléculas orgânicas
oriundas da fotossíntese.
Face ao exposto, pode-se concluir que a estratégia adotada de suplementar o solo
naturalmente pobre em potássio com pó de rocha de verdete (moído abaixo de 2,38 mm)
como fonte única de potássio permitiu isolar culturas com capacidade potencial de
solubilizar os elementos nutricionais oriundos da rocha.
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5.2

PERFIL DE CRESCIMENTO DAS CULTURAS EM MEIOS ESPECÍFICOS
Os perfis de crescimento das linhagens selecionadas – Burkholderia antina (Nigla 05)

e Paenibacillus sp. (Ig 04) - bem como o da linhagem adquirida da Coleção de Culturas DSMZ,
Bhurkholderia glathei DSM 50014 são apresentados nas Figuras 13,14 e 15.
Para a cultura Paenibacillus sp. (Ig 04), Figura 13, nota-se uma fase lag por
aproximadamente 4 horas; seguindo-se uma curta fase exponencial de crescimento,
atingindo o valor máximo de biomassa com 12 h, equivalente ao aumento de quase duas
ordens de grandeza.
Distintamente da cultura Paenibacillus sp., as linhagens do gênero Burkholderia,
isolada e a oriunda da Coleção de Cultura, não apresentaram fase lag. Interessante destacar
que as duas linhagens apresentaram perfis cinéticos semelhantes, sendo o crescimento de
ambas maior do que o isolado Paenibacillus sp., embora a duração da fase exponencial tenha
sido também maior. Contudo, nestas condições, o rendimento celular de Paenibacillus sp. foi
baixo.

Figura 13. Perfil de crescimento da linhagem Ig 04 (Paenibacillus sp).
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Figura 14. Perfil de crescimento da linhagem Nigla 05 (Burkholderia anthina).

Figura 15. Perfil de crescimento da linhagem Burkholderia glathei DSM 50014.

A partir das curvas de crescimento plotadas nas Figuras 13, 14 e 15, seguiu-se com o
cálculo das diluições necessárias para que cada linhagem empregada obtivesse uma
concentração final no meio inoculado de 103 UFC/ml.
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Os resultados permitiram estabelecer os tempos de cultivo no meio Aleksandrov
modificado de 16 h para Ig 04 (Paenibacillus sp), e 20 h para Nigla 05 (Burkholderia anthina)
e Burkholderia glathei DSM 50014.
5.3

SOLUBILIZAÇÃO DE POTÁSSIO PELOS ISOLADOS
Nesta etapa foi dada ênfase ao comportamento da liberação de potássio do verdete

pela atividade dos dois isolados selecionados – Burkholderia antina (Nigla 05) e Paenibacillus
sp. (Ig 04) - ao longo do tempo. Para fins comparativos a liberação de potássio foi também
avaliada por via química: em meio aquoso (meio Aleksandrov modificado) e por ação de
agente químico (solução extratante Mehlich 1, constituída de ácidos inorgânicos fortes). Os
dados obtidos foram compilados na Figura 16.

Figura 16. Ensaios de lixiviação química de verdete utilizando a solução Mehlich 1; lixiviação biológica utilizando
os isolados Nigla 05 e Ig 04 e como o controle, o meio Aleksandrov modificado. As médias com letras iguais não
diferem no teste de Tukey a 5%. Letras maiúsculas iguais não diferem dentro do mesmo tempo (7, 14 ou 21
dias) e letras minúsculas iguais não diferem dentro do mesmo tratamento. As barras de erro indicam o desvio
padrão da média.

A ação das culturas na solubilização de potássio do verdete resultou em aumento da
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extração deste elemento até 14 dias; permanecendo constante no restante do tempo
estudado. A análise estatística pelo teste de Tukey a 5% indica que existe diferença
significativa entre as duas espécies no período de 7 dias, porém para 14 e 21 dias não foi
constatada diferença significativa entre as mesmas.
Deve-se considerar que a liberação de elementos das rochas por via microbiana se dá
pela ação dos produtos de seu metabolismo e, por conseguinte, está sujeita as limitações
fisiológicas ou nutricionais do meio reacional. A solubilização dos elementos minerais se dá
segundo mecanismos que incluem reações de oxirredução, dissolução e ação de agentes
intemperizadores tais como prótons, ácidos orgânicos inorgânicos e quelantes (LANDEWEERT
et al., 2001; UROZ et al., 2009a). Por exemplo, Balland e colaboradores (2010), trabalhando
com três isolados bacterianos a partir de solo e identificados como pertencentes ao gênero
Burkholderia, em ensaio de solubilização de elementos a partir de biotita e flogopitita,
observaram esgotamento da fonte de carbono (glicose) no período de 4 dias, com
decréscimo no valor de pH de 7 para 5. No presente trabalho também foi observado igual
decréscimo do pH. Os autores ainda compararam a ação de ácidos orgânicos e inorgânicos
com ensaios bióticos e, segundo eles, existe uma relação direta entre o aumento da liberação
de ferro dos minerais e o aumento da acidez. No caso, os ácidos inorgânicos foram mais
efetivos, por terem constantes de dissociação maiores que os ácidos orgânicos, o que
promove a maior liberação de prótons. Eles concluíram que a troca de elementos de rochas
se dá principalmente por ação de substituição dos elementos liberados por H + liberados por
ácidos e moléculas orgânicas. Isto é explicado por McRae (1972), que sugere serem os
cátions trocados para que haja um equilíbrio de cargas da estrutura mineral.
Para o controle abiótico, pode-se observar liberação de potássio da matriz da rocha
apenas por influência do meio Aleksandrov modificado em concentração similar ao obtido
para as culturas microbianas (Figura 16). No entanto, a extração foi crescente ao longo do
tempo, atingindo seu valor máximo aos 21 dias; resultado estatisticamente semelhante aos
obtidos pela ação das culturas microbianas nesse período.
Por outro lado, o emprego de agente químico resultou em maior extração de potássio
do verdete já nos primeiros 7 dias, porém manteve-se constante ao longo do tempo
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estudado. Ao final do processo, a extração por via química ficou cerca de 40% superior aos
ensaios bióticos.
Como citado por Landeweert e colaboradores (2001) e Uroz e colaboradores (2011a,
2011b), muitos trabalhos que estudam as relações de diferentes espécies de animais, plantas
e microrganismos sob a ação do intemperismo de rochas possuem resultados muitas vezes
contraditórios pois é difícil de separá-los da ação dos fatores puramente abióticos (pH,
temperatura, hidratação, etc).
Ainda uma hipótese para compreender a estabilização da liberação de elementos em
um tempo relativamente curto é a hipótese levantada por Brantley e colaboradores (2011).
Segundo estes autores, os estudos em campo são sistemas abertos e, portanto, a difusão dos
elementos liberados pode atingir uma região distante do ponto de inserção da amostra,
dificultando que se atinja o estado de equilíbrio das reações, e assim, contribuindo para uma
taxa de intemperismo mais alta ao longo do tempo, enquanto os ensaios em laboratório,
geralmente são sistemas fechados onde se atinge estados de equilíbrio mais rapidamente.
Além do mais, os estudos em sistemas abertos, tais como em solos de florestas ou
em terrenos agrícolas, incluem diversas interações que são difíceis de se isolar, como a ação
conjunta do sistema raiz-micorrizas-bactérias (FREY-KLETT et al., 2007). Neste sentido, os
mesmos autores reportam que as raízes de plantas em conjunto com as micorrizas liberam
diferentes compostos orgânicos, que podem influenciar a população bacteriana, e por sua
vez podem responder com um maior intemperismo da rocha e consequentemente maior
liberação de nutrientes para o sistema. De fato, Uroz e colaboradores (2007) observaram que
a trealose (dissacarídeo) foi o maior responsável pela seleção de bactérias presentes na
micorrizosfera de plantas em florestas e plantações.
Em face dos resultados obtidos, ou seja, que os ensaios microbiológicos tendem a
estabilização em 14 dias de processo, não havendo diferença estatisticamente significativa
entre 14 e 21 dias através do teste de Tukey a 5%, decidiu-se manter as duas linhagens nos
ensaios subsequentes com o tempo de processo fixado em 14 dias.
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5.4
ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE TRÊS PARÂMETROS FÍSICOS NA BIOSSOLUBILIZAÇÃO DO
VERDETE
Foi empregado um planejamento fatorial (2³) com ponto central no intuito de se
incrementar a solubilização de potássio por via microbiana. Para tanto, foi escolhida a
variável tamanho da partícula visto que a sua diminuição pode aumentar a área superficial
específica da rocha, o que, em geral, favorece a disponibilidade de elementos químicos ao
ataque ácido e microbiano. Foram avaliados também a densidade de polpa e a agitação, pois
a agitação menos vigorosa pode favorecer adesão das células na partícula mineral e, assim,
influenciar na liberação de elementos estudados. Já a densidade de polpa pode influenciar
pela presença de partículas no meio e exercer diferentes tensões de cisalhamento nas células
microbianas presentes no meio reacional.
A Tabela 15 mostra os resultados obtidos para a solubilização de potássio (mg/L) a
partir pó de rocha verdete (moído abaixo de 2,38 mm) como única fonte de potássio para o
crescimento das linhagens Ig 04 (Paenibacillus sp) e Nigla 05 (Burkholderia anthina).
Tabela 15 – Resultados de solubilização de potássio por via microbiana empregando um
Planejamento experimental 2³ com ponto central

1
2

Ensaio

Densidade de
Polpa (% m/v)

Granulometria

1
2

5
10

3

1

Agitação

Resposta2

(RPM)

Nigla 05

Ig 04

Entre 20# e 28#
Entre 20# e 28#

50
50

6,7 (0,3)
10,3 (0,6)

9,3 (0,1)
15,9 (0,7)

5

Abaixo de 35#

50

9,4 (0,2)

16,1 (0,5)

4

10

Abaixo de 35#

50

13,9 (1,9)

23,7 (0,2)

5

5

Entre 20# e 28#

150

8,3 (0,3)

17,2 (0,2)

6

10

Entre 20# e 28#

150

12,9 (0,3)

28,4 (0,2)

7

5

Abaixo de 35#

150

8,1 (0,1)

14,8 (0,2)

8

10

Abaixo de 35#

150

13,1 (1,5)

24,8 (1,3)

9 (PC)

7,5

Entre 28# e 35#

100

6,6 (<0,1)

18,2 (0,9)

– Granulometria nas faixas conforme Tabela 7.
– Resposta de K+ em mg/L. Entre parênteses o desvio padrão da média.
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O planejamento fatorial realizado aponta uma variação nos valores de extração de
potássio a partir do verdete da ordem de 6,6 mg/L até 13,9 mg/L para Nigla 05 e 9,3 mg/L
até 28,4 mg/L para Ig 04.
A Tabela 16 (R2 = 0,9587 e R2 ajustado = 0,9365) e a Tabela 17 (R2 = 0,9902 e R2
ajustado = 0,9841) mostra os resultados da análise de variância (ANOVA), técnica esta onde a
variabilidade total é dividida em seus componentes devido aos diferentes fatores que
influenciam o sistema estudado. Para serem feitas as comparações é realizada a soma
quadrática (SQ) para cada efeito principal, efeitos de interação, falta de ajuste e no presente
estudo, a curvatura. Utilizando a probabilidade de Fisher, é possível obter a significância
estatística dos termos. Neste trabalho, o erro foi assumido das duplicatas realizadas de cada
ensaio e as triplicatas do ponto central para a realização da probabilidade de Fisher.

Tabela 16 – ANOVA para o planejamento 23 utilizando Nigla 05 como inóculo
SQ

GL

MQ

F

p-level

Curvatura

52,5054

1

52,50536

97,2321

0,000000

(1)Densidade de Polpa

78,3225

1

78,32250 145,0417

0,000000

(2)Granulometria

9,3025

1

9,30250

17,2269

0,001345

(3)Agitação

1,1025

1

1,10250

2,0417

0,178552

1 by 2

0,4225

1

0,42250

0,7824

0,393784

1 by 3

0,5625

1

0,56250

1,0417

0,327570

2 by 3

9,9225

1

9,92250

18,3750

0,001057

Falta de ajuste

0,0625

1

0,06250

0,1157

0,739582

Erro Puro

6,4800

12

0,54000

158,6829

20

Total SQ
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Tabela 17 – ANOVA para o planejamento 23 utilizando Ig 04 como inóculo
SQ
Curvatura

GL

MQ

p-level

0,0908

1

315,9506

1

17,8506

1

102,5156

1

1 by 2

0,0156

1

0,0156

0,0371

0,851118

1 by 3

12,7806

1

12,7806

30,3458

0,000259

2 by 3

105,5756

1

105,5756 250,6742

0,000000

Falta de ajuste

1,2656

1

1,2656

Erro Puro

4,2117

10

0,4212

560,2568

18

(1)Densidade de Polpa
(2)Granulometria
(3)Agitação

Total SQ

0,0908

F
0,2156

0,652363

315,9506 750,1796

0,000000

17,8506

42,3838

0,000068

102,5156 243,4087

0,000000

3,0050

0,113670

Em ambos os planejamentos (ANOVA) o R2 e R2 ajustado foram acima de 0,93, valores
estes considerados satisfatórios para ensaios biológicos. Porém, quando utilizado Nigla 05
como inóculo, observa-se que a curvatura é estatisticamente significativa, indicando que o
modelo precisa de termos quadráticos para ser melhor ajustado. Isso pode ser obtido com a
adição de pontos axiais, porém, como o objetivo primário da confecção deste planejamento
foi avaliar a influência das variáveis principais na solubilização de potássio, e não obter uma
descrição matemática do processo (modelo matemático), os resultados obtidos atenderam
as expectativas.
A seguir são apresentados os gráficos de Pareto para ambas as linhagens Nigla 05 e Ig
04, respectivamente Figuras 17 e 18. Neste tipo de gráfico é possível observar visualmente e
de forma mais clara a relação dos efeitos principais e interações que são estatisticamente
significativos, ficando estes à direita da linha pontilhada, que no presente estudo representa
o p-level de 0,05. Pode-se depreender que os efeitos principais densidade de polpa e
granulometria foram significativos para ambas as linhagens, assim como o efeito interação
entre granulometria e agitação, indicando estes efeitos como comuns. Porém, o efeito
principal agitação só foi significativo para a linhagem Ig 04. A observação do efeito principal
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agitação para a linhagem Nigla 05 pode ter relação com o fato desta ser produtora de SPE e
este pode ter interagido com os elementos solubilizados.

Figura 17. Gráfico de Pareto utilizando Nigla 05 como inóculo.

Figura 18. Gráfico de Pareto utilizando Ig 04 como inóculo.
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Para dar continuidade com as avaliações obtidas é necessário a verificação da
normalidade do modelo e os pressupostos obtidos com sua avaliação. Para tanto, a Figura 19
e a Figura 20 apresentam o gráfico normal de resíduos. Na legenda de cada figura é
apresentado o resultado para testes de Kolmogorov-Smirnov (verificação quantitativa da
normalidade dos resíduos), pois o gráfico é apenas uma indicação qualitativa da
normalidade. O resíduo é a diferença entre dos valores entre o que foi observado e o que foi
gerado pelo modelo, e estes devem seguir uma distribuição normal além de apresentar
homocedasticidade na variância.

Figura 19. Gráfico de normalidade dos resíduos para Nigla 05 como inóculo
e teste de Kolmogorov-Smirnov com p-level> 0,20.
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Figura 20. Gráfico de normalidade dos resíduos para Ig 04 como inóculo e
teste de Kolmogorov-Smirnov com p-level> 0,20.

Como os pontos estão próximos à reta (Figura 19 e 20) e o os valores do teste de
Kolmogorov-Smirnov para ambos os inóculos ficaram acima de 0,20 (p-level), é considerada a
normalidade dos resíduos. Portanto, mesmo o modelo obtido não sendo plenamente
satisfatório quando a linhagem Nigla 05 foi utilizada como inóculo pois a curvatura foi
significativa, alguns indicativos de como as variáveis influenciam no sistema podem ser
depreendidos. Para tanto, os gráficos de médias marginais facilitam a visualização do
comportamento das variáveis, além de demonstrar que existe interação enter as mesmas.
A seguir, são apresentados os gráficos de médias marginais para as linhagens (Figuras
21 e 22), onde foram omitidos as barras de intervalo de confiança, pois neste tipo de gráfico
não é interessante mantê-las (CALADO; MONTGOMERY 2003).
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Figura 21. Gráfico de médias marginais utilizando Nigla 05 como inóculo.

Figura 22. Gráfico de médias marginais utilizando Ig 04 como inóculo.
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Observando os resultados para ambas as linhagens, fica evidente que a densidade de
polpa e a agitação são variáveis que influenciam na maior solubilização de potássio a partir
do verdete, ocorrendo este comportamento independente da granulometria estudada.
Quando empregada a linhagem Nigla 05, observa-se que a agitação no nível inferior
(50 rpm) favorece uma solubilização de potássio maior quando comparado com a agitação
no nível superior (150 rpm). Porém, a ANOVA não indicou o efeito principal Agitação como
sendo estatisticamente significativo.
Para efeito de comparação com os ensaios bióticos, foram realizados ensaios
abióticos (meio Aleksandrov modificado) utilizando as mesmas condições experimentais,
porém, o erro experimental foi obtido pela realização de quintuplicata do ponto central. A
Tabela 18 compila os resultados obtidos para a solubilização química de potássio contido no
verdete por via química (meio de cultura sem inóculo).

Tabela 18 – Resultados de solubilização de potássio por via química empregando
planejamento experimental 23 com ponto central
Ensaio

Densidade de Polpa
(% m/v)

Granulometria

Agitação
(RPM)

K+(mg/L)*

1
2

5
10

Entre20# e 28#
Entre20# e 28#

50
50

10,3
16,6

3

5

Abaixo de 35#

50

14,7

4

10

50

22,9

5

5

Abaixo de 35#
Entre20# e 28#

150

16,8

6

10

Entre20# e 28#

150

29,9

7

5

150

20,3

8

10

Abaixo de 35#
Abaixo de 35#

150

25,9

9 (PC)

7,5

Entre28# e 35#

100

14,36 (0,1)

* valor entre parenteses é o desvio padrão de 5 réplicas
Os resultados obtidos com a execução do planejamento experimental abiótico aponta
uma variação de 10,3 mg/L até 29,9 mg/L, valores muito semelhantes ao encontrado para a
linhagem Ig 04 como inóculo (9,3 até 28,4 mg/L) e quase o dobro do obtido com a linhagem
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Nigla 05 (6,6 até 13,9 mg/L).Como a linhagem Nigla 05 é produtora de SPE, um dos objetivos
do estudo do fator Agitação era identificar a possibilidade de um favorecimento da interação
do SPE com a partícula mineral, em rotações mais baixas. De fato, através da ANOVA
constata-se que a interação Granulometria-Agitação foi estatisticamente significativa (Tabela
16).
Segue-se com a ANOVA do planejamento realizado para o ensaio abiótico, constituído
pelo meio de cultura sem inóculo (Tabela 19).
Tabela 19 – Anova para o planejamento de ensaios abióticos (meio de culutra sem inóculo)
SQ

GL

MQ

F

p-level

Curvatura
(1)Densidade de Polpa

86,9207
137,7800

1
1

86,9207
137,7800

6686,21 0,000000
10598,46 0,000000

(2)Granulometria

13,0050

1

13,0050

1000,38

0,000006

(3)Agitação

100,8200

1

100,8200

7755,38

0,000000

1 by 2

3,9200

1

3,9200

301,54

0,000065

1 by 3

2,2050

1

2,2050

169,62

0,000201

2 by 3

15,6800

1

15,6800

1206,15

0,000004

Falta de ajuste

11,0450

1

11,0450

849,62

0,000008

Erro Puro

0,0520

4

0,0130

Total SQ

371,4277

12

A ANOVA para o planejamento do ensaio controle revela que o modelo linear não é
adequado, pois a falta de ajuste foi significativa e são necessários mais pontos para se
determinar os termos quadráticos, uma vez que a curvatura foi significativa, mesmo tendo R 2
0,97012 e o R2 Ajustado sendo 0,9283.
A Figura 23 apresenta o gráfico de médias marginais para o planejamento realizado
para ensaio abiótico, constituído pelo meio de cultura sem inóculo.

Diego V. C. Cara

83

Figura 23. Gráfico de médias marginais para o planejamento abiótico.

Observando o gráfico de médias marginais é possível verificar que o aumento da
densidade de polpa aumenta a solubilização de K+ e que na agitação de nível superior (150
rpm) existe interação entre as granulometrias estudadas, pois as linhas se cruzam (CALADO;
MONTGOMERY 2003). Porém, como a curvatura foi estatisticamente significativa e houve
falta de ajuste, essas suposições são fracas, cabendo uma análise mais criteriosa do
pesquisador. Portanto decidiu-se pela realização de um ensaio complementar, mantendo-se
as três faixas granulométricas e agitação fixada em 150 rpm.
Cabe ressaltar ainda a influência da presença dos microrganismos na dinâmica de
solubilização de elementos quando comparados com os resultados obtidos por via
puramente química. Mesmo os ensaios bióticos terem valores de potássio menor do que os
ensaios abióticos, foi dado prosseguimento ao estudo da aplicação dos microrganismos para
a solubilização de outros elementos presentes no verdete. Os ensaios subsequentes foram
realizados com dois objetivos: (1) avaliar a solubilização de outros elementos (Si, Al, Mg, Fe e
K), além da realização da difração de Raios X (DRX) para se verificar se houve alguma
alteração na fase mineral (item 4.6.4), pois segundo McRae (1972), o potássio poderia se
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recristalizar na superfície da partícula mineral, reduzindo assim os valores de solubilização
observados na solução analisada e (2) estudar a possibilidade do SPE aprisionar os
elementos solubilizados, entre eles o K, pois sabe-se que muitas moléculas de SPE possuem
carga superficial, podendo ocorrer interações com os cátions liberados.

5.5

SOLUBILIZAÇÃO DE ELEMENTOS EM DIFERENTES FAIXAS GRANULOMÉTRICAS
No intuito de se avaliar o efeito do tamanho da partícula na liberação de outros

elementos além do potássio, visto que para este elemento, a influência do tamanho de
partícula foi estatisticamente (item anterior), foram realizados ensaios de solubilização
biológica por um período de 14 dias. A Figura 24 (A, B, e C) mostra os resultados de
solubilização dos elementos Si, K e Mg, para as três granulometrias estudadas; entre 20 e
28#; entre 28 e 35# e abaixo de 35#.
Ainda na Figura 24A, observa-se que a linhagem IG 04 foi capaz de solubilizar maior
quantidade de Mg (60 mg/L – estatisticamente significativo) quando comparado ao controle
(31 mg/L). e a linhagem Nigla 05 (30 mg/L). No mesmo ensaio, a liberação de Si não diferiu
estaticamente do controle enquanto a dissolução de K foi menor do que o controle, para as
duas linhagens estudadas.
Para a granulometria intermediária estudada Figura 24B, a linhagem Ig 04 favoreceu a
solubilização de Si, valores estaticamente significativos quando comparados com o controle.
Para a solubilização dos elementos K e Mg, não houve diferenças estatisticamente
significativas, sendo os valores obtidos com a linhagem Nigla 05 menores que o controle.
Na granulometria abaixo de 35 mesh (Figura 24C), as linhagens Ig 04 e Nigla 05 foram
capazes de solubilizar o Si de forma estatisticamente significativa; Ig 04 foi capaz de
solubilizar cerca de mais que o dobro da concentração de Mg, quando comparado ao
controle (48,7 mg/L e 21,5 mg/L, respectivamente). A solubilização de Mg foi decrescente
seguindo a ordem: Ig 04>Controle>Nigla 05. Para o elemento K, não houve extração
significativa para ambas as linhagens como ocorrido nas outras granulometrias (Figura 24A e
B).
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Figura 24 Solubbilização de elementos em três faixas granulométricas. Letras iguais não apresentam diferença
significativa no teste de tukey a 5%, onde as letras maiúsculas iguais não diferem dentro do mesmo tamanho
de partícula: (A) entre 20 e 28#, (B) entre 28 e 35# e (C) abaixo de 35#; e letras minúsculas iguais não diferem
dentro do mesmo meio de solubilização (Ig 04 ou Nigla como inóculo ou controle com o meio Aleksandrov
modificado). As barras de erro indicam o desvio padrão da média.
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Para as três faixas granulométricas estudadas os valores de Al e Fe ficaram abaixo do
limite de detecção (dados não mostrados, cerca de 1 mg/L), tanto para os ensaios bióticos
quanto os abióticos. Por isso, esses elementos não foram inseridos na figura.
Comparando os valores obtidos para ambas as linhagens empregadas no presente
estudo, a linhagem Nigla 05 (Burkholderia anthina) produz intensa quantidade de SPE,
tornando o meio visualmente turvo e viscoso, sendo possível sua precipitação com álcool
etílico 1:3. Alguns estudos (LIU et al., 2006; TOURNEY; NGWENYA, 2014) apontam para uma
interação entre os elementos solubilizados da matriz da rocha e a estrutura do SPE, podendo
mascarar resultados apenas em se analisando o líquido após a filtração. De fato, após o
período de contato entre a rocha e Nigla 05, quando do preparo das amostras (filtração) era
observado uma camada limosa acima da membrana do filtro.
Também foram realizados análises de difrações de Raios X na rocha (verdete), original
e após o tratamento com a linhagem Ig 04, sendo esta escolhida por ter sido a condição que
mais liberou os elementos Si, Mg e K e hipoteticamente teria alterado mais a estrutura da
rocha (Figura 25).
A análise dos difratogramas da rocha nas três granulometrias (Figura 25A, B e C) não
revela diferenças nos picos de intensidade, não sendo possível determinar quais estruturas
cristalinas sofreram intemperismo e, consequentemente liberaram os elementos. Como não
houve a formação de novos picos não foi possível verificar se foram formadas novas
estruturas cristalinas. Štyriaková e colaboradores (2004), utilizando Bacillus cereus ISHP-1
como agente de lixiviação de flogopita (2,5% m/v) por um período de 24 semanas (168 dias)
também não observaram a formação de novas estruturas minerais. Porém, houve redução
da intensidade de alguns picos em algumas estruturas, indicando, de alguma forma a
estrutura cristalina sofreu alteração.

Diego V. C. Cara

87

Figura 25: Comparação entre os difratogramas obtidos pelo contato da rocha com a linhagem IG 04
e os difratogramas originais. Granulometrias: (A) entre 20 e 28#, (B) entre 28 e 35# e (C) abaixo de
35#.
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5.6

APRISIONAMENTO DE ELEMENTOS NA ESTRUTURA DO SPE
A Figura 26 compila os resultados de liberação de elementos utilizando a linhagem

Nigla 05 (B. Anthina) produtora de SPE. Um ensaio foi conduzido para observar a
possibilidade de captação dos elementos liberados pelo material polimérico.

Figura 26. Comparação das concentrações dos elementos na solução filtrada (0,22 µm) e autoclavada
(desestruturação do SPE produzido por Nigla 05). Letras iguais não apresentam diferença significativa no teste
de Tukey a 5%. As barras de erro indicam o desvio padrão da média.

Os elementos Si, K e Mg liberados em solução filtrada quando comparados com os
ensaios onde o SPE foi desestruturado, mostram diferenças significativas no teste de Tukey a
5%, demonstrando que o SPE produzido é capaz de reter os cátions estudados, enquanto Al e
Fe tiveram baixa solubilização e retenção.
Uma importante ação do SPE é adsorver os elementos solubilizados e, assim, deslocar
as reações de equilíbrio entre a estrutura mineral da rocha e a solução do meio reacional,
favorecendo o incremento da dissolução de mais elementos oriundos da matriz mineral.
Segundo Uroz e colaboradores (2009a), o SPE pode atuar na liberação de elementos ao se
inserir na fratura da estrutura cristalina e aumentá-la através de ciclos de contração e
dilatação, agindo como força mecânica, e, por conseguinte, causando estresse mecânico na
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estrutura da rocha.
Liu e colaboradores (2006), utilizando Bacillus mucilaginosus como agente biológico
de intemperismo, obtiveram cerca de 65% de adsorção de SiO2 na estrutura do SPE e apenas
1% do potássio. Os testes foram realizados com o teor de K+ entre 100 e 300 mg/mL e SiO2
entre 200 e 500 mg/mL. Comparativamente, no presente trabalhou, houve uma maior
adsorção de Si e K pelo SPE produzido pela linhagem Nigla 05.
Alguns autores utilizam o Fe como indicativo dos processos de intemperismo e
dissolução da matriz das rochas em ensaios utilizando diversas linhagens bacterianas,
incluindo representantes do gênero Burkholderia (KALINOWSKI et al. 2000; UROZ et al.
2009a, 2009b, 2011a, 2011b; BALLAND et al. 2010). Segundo Balland e colaboradores (2010),
a escolha da análise do Fe em solução como elemento indicativo do intemperismo da rocha é
válido, posto que este elemento é mais sensível aos ácidos orgânicos e outros produtos do
metabolismo microbiano do que Mg e K, por exemplo. Ainda ressaltam que o Fe como um
dos principais elementos envolvidos na pedogênese e sua especiação é um bom indicador da
qualidade do solo. Comparando com os resultados obtidos pelo presente estudo concluímos
que essa abordagem não se aplica para o verdete, visto ser uma rocha de natureza diferente
dos estudos supracitados.

5.7
5.7.1

ENSAIOS COMPARATIVOS
Utilização de linhagem adquirida Burkholderia glathei DSM 50014
Este ensaio foi realizado com o intuito de se comparar a atividade das linhagens

isoladas no presente estudo com uma linhagem adquirida da coleção de cultura
internacional DSMZ, empregada em outros estudos de biossolubilização (Uroz et al., 2009b;
2011a; 2011b). A Figura 27 mostra os valores obtidos para B. glathei em comparação com Ig
04 (Paenibacillus sp) e Nigla 05 (Burkholderia anthina). Cabe ressaltar que para os ensaios
com Nigla 05 (produtora de SPE), os resultados obtidos correspondem ao valor total do
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elemento, ou seja, inclui o que poderia estar preso em sua estrutura.

Figura 27. Comparação das concentrações dos elementos no meio de cultivo Aleksandrov modificado
empregando as linhagens isolados Nigla 05 e Ig 04, bem como B. glathei DSM 50014. Nigla 05 teve o SPE
desestruturado conforme descrito em 4.6.5. Letras iguais não apresentam diferença significativa no teste de
tukey a 5%. As barras de erro indicam o desvio padrão da média.

A linhagem adquirida da DSMZ não mostrou diferença estatisticamente significativa
quando comparada com as linhagens isoladas, sendo que a liberação de Mg e Ca foi mais
eficaz com o emprego de Ig 04. Uroz e colaboradores (2007, 2009a, 2009b) investigando a
ação de diversos isolados de solo de uma região de clima temperado, incluso as linhagens
pertencentes ao gênero Burkholderia, sendo uma delas a espécie Burkholderia glathei, e
investigando a ação destes sobre o intemperismo de biotia (pura), observaram que duas
foram capazes de abaixar o pH até o valor de 3,3; valore este menor do que o observado no
presente trabalho (menor pH obtido foi de 5,0). A liberação máxima de Fe chegou a 1,8
mg/L, enquanto no presente estudo foi de 1 mg/L. Os autores não apresentam valores de
liberação para outros elementos. Ao contrário do que afirmado por Balland e colaboradores
(2010), no presente estudo os elementos Si, Ca e Mg se mostram mais sensíveis para indicar
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intemperismo da rocha do que o elemento Fe, pois aqueles elementos estão presentes em
maior quantidade na solução aquosa após o contato biológico.
5.7.2

Emprego da bactéria acidófila Acidithiobacillus ferrooxidans DSM 24419
Uma linhagem acidófila foi adquirida de coleção de cultura internacional DSMZ

Acidithiobacillus ferrooxidans (DSM 24419), pois esta bactéria é acidófila e tem o pH ótimo
de crescimento em torno de 1,8. Foi utilizada para trabalhos de solubilização de potássio e
outros elementos a partir de pó de rocha (ARCHANA, 2007; DAOUD e KARAMANEV, 2006;
ŠTYRIAKOVÁ et al., 2004). A Figura 28 mostra os valores de solubilização dos elementos Si, K,
Mg e Ca, obtidos para A. ferrooxidans e para o controle abiótico (meio de cultivo não
inoculado e estéril).

Figura 28. Comparação das concentrações dos elementos na solução utilizando Acidithiobacillus ferrooxidans
DSM 24419 como inóculo e comparando com o meio de cultivo ácido estéril. Letras iguais não apresentam
diferença significativa no teste de Tukey a 5%. As barras de erro indicam o desvio padrão da média.

A bactéria A. ferrooxidans DSM 24419 foi capaz de solubilizar significativamente Si e
Mg, enquanto K e Ca foram solubilizados em maiores quantidades por via puramente ácida
(controle). A baixa solubilização de K pode estar fortemente relacionado à precipitação de
jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6), que normalmente ocorre em pH acima de 3, já que não houve
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controle do pH e este, ao final do processo no sistema inoculado chegou ao valor de 3,5,
enquanto o meio não inoculado se manteve próximo de 2,0, tal qual nas condições iniciais. A
precipitação de jarosita e outros minerais secundários de Fe pode inibir a dissolução dos
elementos ao recobrir as partículas minerais, dificultando o acesso dos agentes à superfície
reativa (McRAE, 1972). Daoud e Karamanev (2006) trabalhando com A. ferrooxidans e
estudando a precipitação de jarosita durante o metabolismo do íon ferroso variando o tempo
de oxidação, do pH e da temperatura, foram capazes de concluir que o principal parâmetro
que afeta a formação de jarosita é o pH. Segundo os autores, as menores taxas de formação
desse composto cristalino ocorrem em valores de pH abaixo de a 1,7. Da mesma maneira,
Štyriaková e colaboradores (2004), cultivaram A. ferrooxidans (TFI-35) em meio contendo
como fonte de energia o ferro (FeSO 4) ou o tetrationato (K2S4O6). Os autores observaram que
após 90 dias de contato com flogopita (2,5% p/v), ocorreu a liberação de K (61 mg/L) e
outros elementos. Ainda confirmaram a precipitação de jarosita pela presença do Fe
empregado como fonte energética, diferentemente do observado quando utilizaram o
tetrationato para a mesma finalidade.

5.8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O potássio é um elemento essencial no agronegócio e as fontes brasileiras destes

insumos são capazes de atender apenas 6% da demanda doméstica, posicionando o Brasil
como um grande importador deste elemento. Muitas fontes minerais alternativas e
processos termoquímicos para a obtenção deste elemento foram sugeridas como forma de
diminuir o impacto econômico da sua importação. Porém, até o presente momento,
nenhuma delas foi satisfatória no fornecimento de K de modo economicamente viável para
uso na agricultura. Mesmo assim, algumas empresas estão investindo em tecnologias de
obtenção de termopotássio ou buscando rochas que sejam naturalmente mais solúveis.
Neste contexto, o verdete surge como potencial de insumo para novas tecnologias, dado sua
localização central no país (estado de Minas Gerais) e o seu teor de K 2O que varia entre 7 e
14% (m/m).
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No presente estudo foi comprovada a capacidade de microrganismos isolados de
rizosfera de girassol, cultivado em um solo naturalmente pobre em potássio e suplementado
com pó de rocha do verdete, de promover a solubilização do potássio presente na estrutura
mineral da rocha. De fato, a literatura cita diversos microrganismos capazes de alterar e
solubilizar elementos constituintes de rochas e minerais, porém, nenhuma rota tecnológica
foi desenvolvida até o presente momento.
Os resultados obtidos indicaram baixa biossolubilização do K, embora a ação
microbiana tenha promovido a liberação de concentrações interessantes de Si e Mg em
comparação à solubilização por via química. Portanto, pode-se inferir que o emprego de
microrganismos pode ser uma estratégia para a liberação de elementos químicos de rocha.
No entanto, carece de mais estudos, tanto na otimização das condições de cultivo para os
isolados obtidos neste trabalho, como na busca de novas espécies que possam ser
empregadas para esta finalidade.
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6 CONCLUSÕES

✔ A estratégia de enriquecimento permitiu isolar microrganismos com capacidade de

utilizar o verdete como fonte de elementos nutricionais.
✔ A densidade de polpa e granulometria foram parâmetros estatisticamente

significativos na solubilização de potássio para ambas as linhagens estudadas. Para a
linhagem Ig 04 (Paenibacillus sp) a agitação também se mostrou um efeito principal
estatisticamente significativo.
✔ A síntese de SPE pela linhagem isolada Nigla 05 (B. anthina) foi capaz de sequestrar

Si, K e Mg.
✔ A linhagem Burkholderia glathei DSM 50014, utilizada como controle externo,

solubilizou a mesma quantidade de potássio que a linhagem isolada Nigla 05 (B.
anthina), embora menos do que Ig 04 (Paenibacillus sp.).
✔ O Si foi solubilizado cerca de duas vezes mais por ação biológica dos isolados quando

comparado com o controle, ou seja, a solubilização puramente química.
✔ Através das análises de DRX empregadas no presente estudo não foi possível

identificar a formação de novos picos, desaparecimento ou sua modificação. A
quando comparado com as amostras originais (antes do contato biológico).
✔ A linhagem Acidithiobacillus ferrooxidans DSM 24419, foi capaz de solubilizar 40% a

mais de Si e 15% a mais de Mg ,quando comparados com o controle abiótico.
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7 SUGESTÕES

•

As linhagens Nigla 05 e Ig 04 podem ter diversos empregos dentro da biotecnologia,
como por exemplo a redução dos teores de silício em minérios de ferro, já que o
silício foi um dos elementos em que houve maior liberação quando comparado com
os ensaios controles ou a produção de agentes indutores de crescimento vegetal,
como por exemplo a produção de hormônios vegetais pelas cepas isoladas.

•

O meio empregado pode ter sua composição alterada, tanto a fonte de carbono
como a de nitrogênio para se avaliar a possibilidade de um incremento na extração
de elementos.

•

Avaliar outras estratégias que possam auxiliar na extração dos elementos, como por
exemplo a ativação mecano-química, onde a rocha ao ser processada, recebe
reagentes químicos no intuito de desestruturar as estruturas minerais, facilitando
talvez, uma posterior ação microbiológica.

•

Empregar microrganismos que possuam metabolismo diverso, como, por exemplo,
microrganismos redutores de Fe ou que produzam HCN como subproduto de seu
metabolismos e avaliar o impacto destes sobre a alteração da estrutura mineral e
liberação de elementos.

•

Estudar a composição e interação do SPE com a partícula da rocha, no intuito de se
avaliar seu potencial tecnológico de aplicação, como sequestrante de elementos
solubilizados durante os processos de intemperismo químico e biológico.
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