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RESUMO 

 

A geração de energia a partir do carvão mineral, incluindo sua 

exploração e beneficiamento, causa sérios danos aos recursos 

hídricos, solo e relevo das áreas próximas. Devido à grande 

quantidade de compostos de enxofre e metais pesados, os resíduos 

da mineração constituem um dos principais propulsores da 

poluição gerada pelo processo. Para contribuir com o tratamento 

desses resíduos, alguns processos físico-químicos vêm sendo 

utilizados. Entretanto, esses processos não usam meios 

ambientalmente amigáveis e, normalmente seus produtos gerados 

possuem baixo valor agregado. Os bioprocessos, como a 

biomineração e a biossíntese, vêm surgindo como alternativa aos 

processos tradicionais no sentido de ser ecologicamente amigáveis 

e de resultarem em produtos de aplicabilidade mais refinada e alto 

valor agregado. Neste trabalho, foi usada a bactéria Rhodococcus 

erythropolis ATCC 4277 para desenvolver um processo de 

biossíntese de nanopartículas de sulfato ferroso a partir de resíduos 

piritosos da indústria carbonífera. Ensaios como Difração de 

Raios-X (DRX), Espectroscopia Mossbauer (EM), Microscopia 

eletrônica de transmissão (MET), entre outros, utilizando o resíduo 

piritoso como precursor comprovaram a capacidade de biossíntese 

de nanopartículas pelo R. erythropolis ATCC 4277, dando origem 

a partículas de tamanho inferiores a 100 nm. As condições de 

bioprocesso que culminaram em menores tamanhos de partícula 

foram para uma concentração normalizada de biomassa de 0,5 (λ 

= 600 nm), 2,5% (m/m) de resíduo piritoso e uma agitação de 150 

rpm durante um total de 72 h. Nesse caso, as nanopartículas 

formadas foram compostas por sulfato ferroso. Isso indica que essa 

cepa tem potencial para ser utilizada em processos ambientalmente 

amigáveis de tratamento de resíduos provenientes da indústria 

carbonífera, podendo resultar em um avanço importante para esse 

setor. 

 

Palavras-chave: Biossíntese. Rhodococcus erythropolis. 

Biomineralização. Rejeitos piritosos. Nanopartículas. 



ABSTRACT 

 
Coal is one of the main inputs for energy generation, but its 

exploration and processing cause serious damage to water 

resources, soil and landforms of neighboring areas. One of the 

main pollution drivers is the presence of sulfur-rich compounds 

and heavy metals in coal mining wastes. Physical-chemical 

processes have been employed to treat such wastes that, however, 

do not use environmentally friendly means and, in general, end up 

generating low value products. Bioprocesses, such as 

biomineration and biosynthesis, have emerged as an alternative to 

traditional processes in the sense of being ecologically friendly and 

result in products of more refined applicability and high added 

value. In this work, the bacterium Rhodococcus erythropolis 

ATCC 4277 was chosen to develop a biosynthesis process of iron 

nanoparticles from the pyrite residues of the coal industry. Tests 

such X-ray diffraction (XRD), Mossbauer Spectroscopy (ME), 

Transmission Electron Microscopy (TEM), among others, using 

pyrite residue as a precursor demonstrated the ability of 

biosynthesis of nanoparticles by R. erythropolis ATCC 4277 to 

produce particles smaller than 100 nm. The bioprocess conditions 

leading to smaller particle sizes were at a standard biomass 

concentration of 0.5 (λ = 600 nm), 2.5% (w/w) pyrite residue and 

a stirring of 150 rpm for a total of 72 h. In this case, the 

nanoparticles formed were composed of ferrous sulfate. This 

indicates that this strain has potential to be used in environmentally 

friendly waste treatment processes from the coal industry, which 

could result in an important advance for this sector. 

 

Keywords: Biosynthesis. Rhodococcus erythropolis. 

Biomineralization. Pyrite Residue. Nanoparticles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O carvão, assim como outros combustíveis fósseis 

existentes, é composto por uma mistura de componentes orgânicos. 

De acordo com o tipo e o estágio dos componentes orgânicos, é 

determinada a qualidade do carvão, levando em consideração o 

teor de carbono presente.  

Em relação à participação na matriz energética mundial, o 

carvão é atualmente responsável por cerca de 26% de todo o 

consumo mundial de energia e de 41% de toda a energia elétrica 

gerada. Apesar de que fontes renováveis, como energia solar, 

eólica e biomassa, venham ocupando uma maior parcela, o carvão 

deverá perdurar por muitas décadas, sendo o principal insumo para 

a geração de energia elétrica, principalmente nos países em 

desenvolvimento.  

Os impactos socioambientais mais significativos provêm da 

mineração do carvão, que comprometem especialmente os 

recursos hídricos, o solo e o relevo das áreas próximas. O 

beneficiamento do carvão gera rejeitos sólidos, que são 

depositados no local das atividades. Grande parte das águas de 

bacias hidrográficas adjacentes é acometida pelo acúmulo de 

materiais poluentes, sobretudo pelos que são ricos em sulfetos 

como a pirita (FeS2), a pirrotita (Fe1-xS2) ou a chalcocita (Cu2S). 

As pilhas de rejeito são percoladas pelas águas pluviais, originando 

a lixiviação de substâncias tóxicas, que contaminam os lençóis 

freáticos, convertendo as águas impróprias para o consumo 

humano e agricultura (ANEEL, 2017).  

Tecnologias envolvendo processos físicos e químicos para 

o tratamento dos resíduos têm sido desenvolvidas. Contudo, são os 

bioprocessos que têm ganho especial atenção devido à sua natureza 

ambientalmente amigável. Dentre esses processos destaca-se a 

biomineração, que se trata do processamento de minérios e 

concentrados contendo metais usando sistemas biológicos 

(BRIERLEY, 2008). Em comparação com as técnicas extrativistas 

convencionais, a biomineração é uma tecnologia ecológica que 

melhora as separações metais/sólidos (MAHMOUD et al., 2016). 
Uma alternativa interessante através da biomineração seria, 

além de fazer a extração do metal, conseguir transformar o material 

em nanopartículas metálicas. Devido às suas propriedades 

singulares, há um vasto interesse nas sínteses de materiais 

nanoparticulados. As propriedades ópticas, químicas, 
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fotoeletroquímicas e eletrônicas se destacam nos nanomateriais 

(MANDAL et al., 2006). Essa transformação poderia ocorrer 

simultaneamente à biomineração, empregando o processo de 

biossíntese de nanopartículas. A capacidade de extração de ferro 

de resíduos minerais ricos em enxofre já foi estudada com o uso de 

vários micro-organismos, como também a capacidade desses 

micro-organismos sintetizarem nanopartículas a partir de sais de 

ferro. Entretanto, a ocorrência simultânea dos dois bioprocessos 

ainda não foi estudada.  

Nessa perspectiva, esse trabalho propõe relacionar os 

processos de biomineração e biossíntese de nanopartículas com o 

intuito de extrair o ferro presente no resíduo piritoso oriundo da 

mineração de carvão e ao mesmo tempo transformá-lo em 

nanopartículas. Para tanto, a bactéria Rhodococcus erythropolis 

ATCC 4277 foi utilizada, devido à sua notável resistência a 

grandes concentrações de enxofre e à sua diversidade catabólica e 

enzimática. 

 

 

2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Sintetizar nanopartículas de sulfato ferroso a partir da 

biossíntese de rejeitos piritosos da indústria de mineração do 

carvão por R. erythropolis ATCC 4277. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Qualificar a eficiência da bactéria Rhodococcus 

erythropolis ATCC 4277 na biomineração e biossíntese de 

nanopartículas de ferro a partir de rejeitos da mineração; 

• Avaliar a importância de fatores como agitação, 

concentração do rejeito e concentração de biomassa na 
produção de nanopartículas de ferro; 

• Definir os parâmetros ótimos para o processo de síntese 

das partículas férricas em nanoescala.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo é apresentado o levantamento bibliográfico 

feito para a contextualização de aspectos relevantes a este estudo. 

Desse modo, inicialmente, discorre-se de forma sucinta sobre a 

produção do carvão e os aspectos ambientais relacionados à região 

carbonífera de Santa Catarina. Revisam-se aspectos teóricos e 

práticos referentes à geração, previsão e controle da drenagem 

ácida de minas. Além disso, são abordadas questões sobre a 

necessidade de desenvolver novas técnicas para remoção de 

contaminantes ambientais. Com isso, analisam-se as técnicas de 

tratamento de compostos sulfurosos, desde os processos 

convencionais até a evolução do processo de dessulfurização 

microbiana, a biodessulfurização (BDS). Neste contexto, 

destacam-se alguns trabalhos sobre a degradação dos compostos 

de enxofre e sobre as características da bactéria dessulfurizante 

Rhodococcus erythropolis. ATCC 4277. 

 

 

3.1 O CARVÃO MINERAL EM SANTA CATARINA 

 

O descobrimento do carvão no estado de Santa Catarina 

deu-se em 1822, na cidade de Lauro Müller. Devido à sua extração 

ocorrer manualmente, era possível uma lavra seletiva. Nas décadas 

de 1940 e 1950, havia um grande número de minas em operação 

que eram pertencentes a proprietários locais, empresários cariocas 

e uma estatal, a Companhia Próspera, subsidiária da CSN. O setor 

sofreu grandes mudanças na década de 1960, ficando em atividade 

apenas 11 mineradoras no início da década de 1970. Grande parte 

dessas pertenciam a proprietários locais (BELOLLI; QUADROS; 

GUIDI, 2002; SOARES; TRINDADE, 2002).  

A extração e produção de carvão tiveram seu auge nos anos 

1980, porém com os subsídios sendo cessados, no início da década 

de 1990, o setor teve uma redução brusca. Desde então, a produção 

de carvão é praticamente estável, de 5 a 6 milhões de toneladas por 

ano (SIECESC; CETEM/MCT, 2001; SOARES; TRINDADE, 
2002). 

Hoje, toda a produção de carvão do estado de Santa Catarina 

ocorre em operações de lavra em minas subterrâneas, 

completamente mecanizadas, na qual o método empregado é com 

câmaras e pilares, não havendo a recuperação dos pilares. As 
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minerações que ocorriam a céu aberto, foram desativadas. Com o 

propósito de concentrar o carvão, depósitos de rejeitos estão 

recebendo rebeneficiamento.  

Os centros de mineração essa região se encontram nos 

municípios de Siderópolis, Forquilhinha, Treviso, Nova Veneza, 

Lauro Müller, Criciúma, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, 

Urussanga e Içara. Essas cidades fazem parte da AMREC 

(Associação dos Municípios da Região Carbonífera), conforme a 

Figura 1. Há um total de 12 minas subterrâneas de carvão mineral 

em atividade e uma produção de 200.000 ton/mês. Nessa região, 

empregam mais de 5.000 pessoas nas operações de lavra e 

beneficiamento (FILHO, 2014). 

 
Figura 1 – Municípios que fazem parte da Associação de Municípios da 

Região Carbonífera (AMREC). 

 
Fonte: AMREC (2017).1 

 

                                                           
1 Disponível em: < http://www.amrec.com.br/index/municipios-

associados/codMapaItem/42512>. Acesso em set. 2017. 
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3.2 EXTRAÇÃO DO CARVÃO E O MEIO AMBIENTE 

 
Por apresentar uma das formas de produção de energia que 

mais agride ao meio ambiente, o uso do carvão é bastante restrito. 

Desde a etapa de produção até o consumo, todas implicam em 

grande impacto socioambiental. Por exemplo, na etapa de extração 

ocorre a degradação das áreas de mineração, tornando o solo 

infértil em consequência da presença de rejeito piritoso, 

juntamente com o alto nível de enxofre na atmosfera. Na etapa de 

combustão do carvão, ocorre a liberação de gases, como o gás 

carbônico (CO2), um dos principais causadores do efeito estufa. 

A baixa qualidade energética do carvão catarinense é 

reflexo do seu alto teor de impurezas (cinzas e enxofre). Devido a 

isso, a etapa de beneficiamento provoca um enorme impacto 

ambiental, pois nessa etapa acontece a separação dos materiais 

inorgânicos indesejados do carvão, como óxidos, carbonatos e 

dissulfeto de ferro (pirita). Considera-se que menos de 35% do 

material de mineração pode ser recuperado. Com uma taxa de 

recuperação tão baixa, há a geração de grandes volumes de rejeitos 

dispostos em áreas próximas ao local de mineração (SIECESC; 

CETEM/MCT, 2001). Na Figura 2, pode-se observar uma 

mineradora em operação e a quantidade de resíduo gerado a partir 

da extração, bem como a contaminação dos solos em contato com 

o mineral extraído. 

 



22 

Figura 2 – Mineradora em operação e resíduos gerados através da 

extração do minério. 

 
Fonte: MIRIAM ZOMER (2017).2 

 

Estudos apontam que existe no conjunto das regiões um 

passivo ambiental envolvido com o acúmulo ao logo do tempo de 

cerca de 300 milhões de toneladas de rejeitos de carvão, com níveis 

variados de pirita, numa área de cerca de 305 hectares. Isso ocorreu 

em função da relegada preocupação com a recuperação da área 

minerada, e por considerar até então que estes rejeitos não 

apresentam valor comercial (SIECESC; CETEM/MCT, 2001). 

O grande volume de rejeitos minerados vêm sofrendo 

oxidação, por estar em contato com oxigênio e a água, propiciando 

a geração de grande volume de efluente ácido com alta 

concentração de ferro, sulfato, alumínio, manganês, zinco e outros 

metais pesados. O rejeito gerado, denominado drenagem ácida, 

quando jogado nos mananciais hídricos da bacia hidrográfica e 

parte em reservas subterrâneas da região, resulta na sua 

contaminação, limitando ou impedindo a sua utilização para 

                                                           
2Disponível em: 

<http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/carvaeo-

mineral-os-meios-para-producaeo-limpa-e-a-recuperacaeo-das-areas-

da>. Acesso em set. 2017. 
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abastecimento doméstico, atividade agropecuária e de piscicultura. 

Isso causa o desequilíbrio ecológico no habitat natural de algumas 

espécies e afeta diretamente toda a biodiversidade em torno das 

áreas atingida, com destaque para as espécies biológicas que vivem 

em regiões em torno dos rios e lagos (SIECESC; CETEM/MCT, 

2001). 

 

 

3.3 A PIRITA E SUA INFLUÊNCIA NA DRENAGEM ÁCIDA 

DE MINA 

 

O processo de extração de carvão tem como principal rejeito 

a pirita (FeS2). Esse rejeito piritoso quando exposto ao meio 

ambiente reage com oxigênio e água, acarretando na produção de 

ácido sulfúrico e lixiviando o solo em contato. Devido à sua 

oxidação ser exotérmica, pode provocar a combustão dos depósitos 

de rejeitos da mina e acabar poluindo o ar, levando à formação de 

chuva ácida (PETERSON et al., 2012). Esse sulfeto metálico é o 

mais usualmente associado à drenagem ácida de mina (DAM). 

Os cristais de pirita apresentam estruturas diferentes, que 

variam de cúbicas a poliedros com arranjos moleculares 

octaédricos. Para cada átomo de ferro bivalente (Fe2+), há 6 átomos 

de enxofre, cada qual com carga -1. De forma contrária, cada 

átomo de enxofre encontra-se rodeado por seis átomos de ferro. Na 

Figura 3 pode-se observar esse arranjo atômico (EVANGELOU; 

ZHANG, 1995). 
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Figura 3 – Composição estrutural da pirita. 

 
Fonte: EVANGELOU; ZHANG (1995). 

 

Diversos metais de valor econômico considerável aparecem 

associados à pirita. O zinco (Zn), cobre (Cu), ouro, (Au) e a prata 

(Ag) são alguns deles (EVANGELOU; ZHANG, 1995). O 

tamanho das partículas, grau de cristalinidade e a reatividade, são 

variáveis morfológicas que influenciam diretamente na quebra 

desse material (SALVIANO, 2010). Por possuírem uma menor 

superfície específica, minerais com um maior tamanho de partícula 

estão menos sujeitos ao intemperismo e oxidação.  

O dissulfeto de ferro (FeS2) se apresenta em duas formas 

principais, a marcasita e a pirita. Trata-se de um material 

polimorfo, ou seja, apesar de possuir composição química igual, 

pode ter uma estrutura cristalina diferente. A pirita é mais estável 

que a marcasita em condições atmosféricas (EVANGELOU; 

ZHANG, 1995). 

As pesquisas relacionadas ao mecanismo de controle da 

oxidação da pirita surgiram a partir da conscientização ambiental 

e a aplicação industrial de tecnologias. O processo de oxidação da 

pirita é complexo porque compreende reações químicas, biológicas 

e eletroquímicas, e muda de acordo com as condições ambientais. 

Fatores como pH, PO2, superfície específica e morfologia da pirita, 

presença ou ausência de bactérias e argilominerais, assim como 

fatores hidrológicos afetam a taxa de oxidação.  
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3.4 ESTUDO E CONTROLE DA DAM 

 

Com o aumento das atividades industriais, como 

minerações, construções de barragens e rodovias, o material 

sulfetado ganha mais exposição, ocorrendo maior geração de 

acidez. Especificamente nas mineradoras, nos depósitos dos 

materiais que surgem a partir do processo de extração dos minerais, 

pode haver a formação da drenagem ácida (SALVIANO, 2010). 

A oxidação da pirita implica no desenvolvimento da 

drenagem ácida. Portanto, estudos sobre a taxa de oxidação da 

pirita e as variáveis que as influenciam têm ganhado muito espaço. 

Essa preocupação se dá pela importância no impacto ambiental e 

pelas técnicas de recuperação dos minérios (EVANGELOU; 

ZHANG, 1995). 

O processo natural de oxidação química de rochas 

sulfetadas juntamente com a exposição à água e oxigênio, 

promovem a drenagem ácida de rocha (DAR), considerando este 

fenômeno associado diretamente as atividades de mineração, é 

conhecido como drenagem ácida de mina (DAM) (BORMA; 

SOARES, 2002).  

Bactérias acidófilas podem catalisar este processo de 

oxidação, principalmente em pH muito ácidos, quando a água está 

com valores menores que 3,5. (PRAYUENYONG, 2002) . A 

reação de oxidação química da pirita é considerada muito lenta, 

mas ela pode ser catalisada por bactérias autotróficas, 

Ferrobacillus ferrooxidans, Ferrobacillus thiooxidans e 

Thiobacillus thiooxidans quimiolitotróficas acidófilas dos gêneros 

acidithiobacillus e leptospirilliums (FARFAN; FILHO; SOUZA, 

2004).  

O processo de oxidação aquosa inicia com a decomposição 

da pirita em Fe II e SO4, quando na presença de oxigênio e a água, 

como demostrado na equação 1: 

 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2Fe2+ + 4SO4 + 4H  (1) 

 

A reação representada pela equação 1 produz acidez (Fe2+ e 
SO4), caso o potencial de oxidação for mantido, os íons Fe2+ são 

oxidados em Fe3+ (equação 2) ocorrendo o consumo de parte da 

acidez da pirita pelo íons H+. 

 

4Fe2+ + O2 (aq) + H+ → 4Fe3+ + 2 H2O  (2) 
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A reação representada pela equação 2 ocorre abioticamente 

em valores de pH superiores a 4,4 e vai sofrendo diminuição à 

medida que o pH decresce. Em valores de pH inferiores a 3,5 a 

oxidação dos íons ferrosos (Fe2+), considerando somente em 

presença de oxigênio, passa a ser muito baixo. Entretanto, a reação 

(equação 2) pode ser acelerada pela ação de bactérias 

quimiolitotróficas acidófilas dos gêneros acidithiobacillus e 

leptospirilliums. Entre outras, essas bactérias catalisam 

bioquimicamente a reação, que pode ser acelerada em até 105 

vezes. Os gêneros citados anteriormente são ativos em pH 1,4 e 4,0 

e a temperatura entre 5 e 35 °C (CHANDRA; GERSON, 2010) 

(LIU; ZHANG, 2015; DOS SANTOS; DE MENDONÇA SILVA; 

DUARTE, 2016; SALOMONS, 1995). 

Os íons férricos (Fe3+) formados pela reação representada 

pela equação 2 podem ter duas destinações. Se o pH da solução for 

superior que 3,0, o Fe3+ irá hidrolisar precipitando na forma de 

hidróxido (equação 3) e gerando acidez. 

 

Fe3+ + 3 H2O → Fe (OH)3 (S) + 3H+  (3) 

 

A outra possibilidade é que os íons férricos (Fe3+) gerados 

na reação representada pela equação 2 oxidem a pirita pela reação 

representada pela equação 4: 

 

FeS2 + 14 Fe3+ + 8H2O → 15 Fe2+ + 16 H+   (4) 

 

Os íons ferrosos Fe2+ gerados da reação referente à equação 

4 será oxidado em Fe3+ pela reação da equação 2 e estará 

novamente disponível para oxidar a pirita. Entretanto, o fenômeno 

é um ciclo crescente conhecido como autocatálise. O ciclo 

permanece até que toda a pirita acessível aos agentes de reação 

tenha sido consumida. O baixo pH do efluente gerado aumenta a 

solubilização de outros metais (DOS SANTOS; DE MENDONÇA 

SILVA; DUARTE, 2016; LI; POLANCO; GHAHREMAN, 2016; 

SALOMONS, 1995) 
Assim, a oxidação da pirita pode ser subdividida em três 

fases. Na primeira a oxidação ocorre abioticamente, em função da 

baixa concentração de íon ferroso, e a oxidação indireta não é 

importante nesta fase. O ácido produzido pode ser consumido pelas 

reações de neutralização com o mineral básico existente no corpo 
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do minério. Como o pH é elevado, a solubilidade do ferro é 

limitada, ocorrendo a precipitação do hidróxido férrico. 

Na segunda fase, a oxidação abiótica diminui e a oxidação 

bacteriana se torna dominante, permitindo a mudança no 

mecanismo de direto para indireto. Em pH inferior a 3, há um 

aumento na solubilidade de Fe3+ resultando na diminuição da 

precipitação do hidróxido férrico. Porém, ocorre um aumento na 

atividade do Fe3+ em solução, o que acelera mais o processo de 

oxidação indireta. O resultado da segunda fase é a geração de uma 

água ácida com pH entre 4,5 e 2,5 com concentração elevada de 

sulfato, acidez, mas com uma relação Fe3+/Fe2+ ainda baixa (LI; 

POLANCO; GHAHREMAN, 2016; LIU; ZHANG, 2015). 

Na última fase, em que o pH é inferior a 2,5, o processo 

passa a ocorrer predominantemente pelo mecanismo indireto, com 

a oxidação do Fe2+ para Fe3+ através de ação de bactérias. O 

resultado dessa última fase é a produção de uma água com pH 

inferior a 2,5, bem como alta concentração de sulfato, acidez ferro 

total, a relação Fe3+/Fe2+ e metais dissolvido (LI; POLANCO; 

GHAHREMAN, 2016).  

As bactérias acidófilas são imprescindíveis no processo de 

lixiviação biológica de metais presentes em minerais sulfetados, na 

corrosão de estruturas de concreto e biodeteriorização da qualidade 

da água. O ácido sulfúrico (H2SO4) é formado a partir da oxidação 

do sulfeto, na qual é o agente principal da elevação do meio ácido 

e da dissolução de metais constituintes das rochas. Uma vez que 

essas rochas não possuem capacidade de neutralizar o meio, 

agravam ainda mais a situação e provocam a degradação da 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (Figura 

4). A combinação entre os dois fenômenos, geração de (H2SO4) e 

precipitação do ferro, é hoje um dos maiores problemas que a 

mineração enfrenta (JOHNSON; HALLBERG, 2005; 

PRAYUENYONG, 2002).  
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Figura 4 - Rio Mãe Luzia (Treviso-SC) poluído por resíduos da 

atividade mineral do carvão. 

 
Fonte: SANDERLEI SILVEIRA (2017).3 

 

Qualquer elemento ou contaminante superior aos limites 

estabelecidos pelo CONAMA (Resolução N° 357 CONAMA, 

2005) para a água de um empreendimento mineiro, é referido como 

drenagem ácida de mina (DAM). Essa drenagem com pH próximo 

a 2 é rica em Fe, Mn, Al, SO4 e alguns metais pesados, como Pb, 

Hg, Cd, etc. A biodiversidade ecológica é fortemente ameaçada 

quando essa drenagem entre em contato com os rios e lagos da 

região (EVANGELOU; ZHANG, 1995). É de grande importância 

que a exposição dos rejeitos e/ou materiais sulfetados a condições 

de oxidação sejam evitados para prevenir e diminuir a DAM 

(JOHNSON; HALLBERG, 2005).  

Valores expressivos são gastos no controle da geração da 

drenagem ácida. As técnicas de prevenção, de contenção ou de 

remediação já são bem difundidas. (NORDSTROM; BLOWES; 

PTACEK, 2015). Nos métodos preventivos, são isolados os 

agentes causadores da DAM (ar, água ou sulfetos), impedindo, 

portanto, o processo de oxidação dos sulfetos e a formação da 

drenagem ácida. Os métodos de contenção fundamentam-se 

essencialmente na construção de diques, canais e sistemas que 

                                                           
3 Disponível em: <http://sanderleisilveira.website/PT/Ensino-

Fundamental/Santa-Catarina-Historia-Geografia-43>. Acesso em set. 

2017. 
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impossibilitem ou minimizem o contato do efluente ácido com o 

meio ambiente. Os métodos de remediação abrangem os processos 

de tratamento de efluentes, que podem ser efetuados por métodos 

ativos ou passivos.  

Os métodos ativos ocorrem em estações de tratamento que 

aplicam reagentes e equipamentos para neutralizar o efluente e 

precipitar os metais. Os métodos passivos acontecem em sistemas 

em que o controle operacional intensivo não é indispensável, por 

exemplo, drenos anaeróbios de calcário e banhados construídos 

(anaeróbios e aeróbios) (JOHNSON; HALLBERG, 2005; 

WEILER; AMARAL FILHO; SCHNEIDER, 2016).  

 

 

3.5 BIOMINERAÇÃO 

 

A oxidação microbiológica e química de pirita e outros 

dissulfetos metálicos ou sulfetos metálicos pode ser benéfica para 

a desinfecção/dessulfurização de carvão e a recuperação comercial 

de metais de minérios e resíduos de baixa qualidade.  

A biomineração é o termo genérico usado para descrever o 

processamento de minérios e concentrados contendo metal usando 

sistemas biológicos (principalmente micro-organismos 

procarióticos). É considerado um processo ambientalmente 

amigável, uma vez que requer baixas temperaturas (20-80 ºC), 

apresenta baixa emissão de carbono e opera a pressão atmosférica 

(BRIERLEY, 2008). 

Tendo em conta todas as suas qualidades de processo, a 

biomineração vem sendo vastamente empregada para beneficiar a 

extração de metais básicos de minérios sulfídricos (BRIERLEY, 

2008). Desse modo, a biomineração corresponde atualmente a 

cerca de 15-25% da produção mundial de cobre, 5% de ouro e 

menores porcentagens de cobalto, níquel, urânio e zinco 

(MAHMOUD, 2016). Esses metais são extraídos pelos micro-

organismos em condições inorgânicas, aeróbicas, extrema ou 

moderadamente ácidas. Há diversos tipos de micro-organismos 

capazes de se desenvolverem nessas condições, dois quais grande 
parte são procariontes.  

Alguns trabalhos utilizando diferentes bactérias na 

biodessulfurização de minerais são apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Bactérias estudadas na biodessulfurização. 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

A remoção do enxofre pirítico foi o foco de estudo da 

dessulfurização microbiana do carvão. É conhecido o metabolismo 

microbiano de oxidação do enxofre pirítico utilizando bactérias 

mesófilas como Thiobacillus ferrooxidans e Thiobacillus 

thiooxidans e uma bactéria termófila Sulfolobus acidocaldarius 

Bactérias Trabalhos 

Thiobacillus sp. 

(GOMMERS et al., 1988) 

(TANJI; KANAGAWA; MIKAMI, 1989) 

(BUISMAN et al., 1990) 

(PARK et al., 1993) 

Hyphomicrobium sp. 
(CHO; HIRAI; SHODA, 1992) 

Xanthomonas sp. 

Chlorobium limícola (KIM et al., 1993) 

Methylophaga sulfidovorans  (ZWART; SLUIS; KUENEN, 1997) 

Thioalkalivibrio sp. 
(GONZÁLEZ-SÁNCHEZ; REVAH, 2007) 

Thioalkalimicrobium sp. 

Microbacterium sp. (HO et al., 2008) 

Pseudonomas sp. (SHU; CHEN, 2009) 

Acidithiobacillus thiooxidans (RAMÍREZ et al., 2011) 

Halothiobacillus neapolitanus 
(KOBAYASHI et al., 2012) 

Sulfurimonas denitrificans 

Acinetobacter sp. 

(RAMOS; PÉREZ; FDZ-POLANCO, 2014) 

Acidithiobacillus sp. 

Sulfuricurvum sp. 

Arcobacter sp. 

Rhodococcus sp.  
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(GOGOI; BEZBARUAH, 2002). Esses organismos 

quimiolitotróficos conseguem utilizar compostos inorgânicos de 

enxofre pirítico como fontes de energia e são capazes de remover 

90% ou mais do enxofre pirítico inorgânico do carvão em poucos 

dias.  

Apesar dos processos microbianos para a remoção de 

enxofre pirítico terem avançado para a escala da planta piloto, não 

existem processos comerciais baseados nessa abordagem, porque 

há recursos físicos e químicos mais rápidos para remover a pirita. 

A dessulfurização microbiana do carvão tem como desafio 

principal a remoção de enxofre orgânico, pois esse se encontra 

envolto na matriz molecular do carvão. A remoção microbiana de 

enxofre orgânico do carvão necessita de micro-organismos 

capazes de propiciar a divisão das ligações de carbono-enxofre e, 

também, permitir que esses micro-organismos tenham acesso a 

essas ligações. Para isso, é requerido que o carvão seja moído a um 

tamanho na qual exponha em torno de 90% da sua massa como 

área de superfície, de modo que seja possível alcançar uma redução 

do teor de enxofre presente na amostra (GOGOI; BEZBARUAH, 

2002). 

Gokcay e Yurteri (1983) utilizaram um micro-organismo 

termófílo, em uma temperatura de 50°C. A bactéria Thiobacillus 

foi empregada para a remoção de enxofre orgânico de lignito. Após 

25 dias incubados, em torno de 50% de enxofre orgânico foi 

removido. 

Na remoção do enxofre orgânico de amostras de carvão, 

Kargi e Robinson (1986) usaram um micro-organismo com 

capacidade de oxidar o enxofre, Sulfolobus acidocaldarius. 

Aproximadamente 44% do enxofre orgânico presente foi removido 

de 10% de carvão lixiviado a 70 °C em 4 semanas. 

No estudo de Chandra e Mishra (1990), a remoção do 

enxofre orgânico do carvão ocorreu a partir do uso de uma cultura 

mista composta por cepas de Bacillus, Micrococcus e 
Pseudomonas. Um caldo de peptona da carne contendo 10% em 

peso de carvão em pó empregando as diferentes cepas, perdeu 38 

a 45% do seu teor total de enxofre após 10 dias. O pH inicial foi 
de 7 para um pH médio de 2,5. 

Kilbane II (1992) comprovou em sua patente que a bactéria 

Rhodococcus rhodochrous ATCC 53968 cresceu constantemente 

em meio do carvão composto por enxofre orgânico, quando 

exposto a temperaturas próximas de 30 °C. Esse micro-organismo 
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em tais condições conseguiu remover praticamente quase todo o 

enxofre orgânico presente.  

Singh et al. (2013) estudaram o percentual de 

dessulfurização de carvões contendo pirita de formas diferentes, 

utilizando a bactéria Pseudoxanthomonas sp. O processo de 

biodessulfurização apresentou baixo percentual para as formas 

ramboidais, quando comparado com as outras. De modo geral, 

ocorreu a dessulfurização de todas utilizando a bactéria.  

No estudo de Mishra et al. (2017), a bactéria Rhodococcus 

ruber foi utilizada para a biodessulfurização de três materiais 

diferentes contendo enxofre. Um carvão do nordeste da Índia, 

contendo enxofre orgânico, lignito (contendo enxofre pirítico) e 

coque de petróleo calcinado. Os estudos preliminares apontaram 

que a remoção do enxofre foi de até 53% do enxofre orgânico, sem 

reduzir o valor energético do carvão. 

Apesar de largamente empregada, a biomineração em 

aplicação industrial apresenta desafios técnicos, como a 

exploração de concentrados polimetálicos complexos, minérios de 

baixa qualidade e vários óxidos, adaptação de micro-organismos 

às alterações ambientais durante o processo de oxidação e uma 

recuperação eficiente do metal (BRIERLEY, 2013; MAHMOUD, 

2016). Portanto, faz-necessário estudar a via oxidante do micro-

organismo, a utilização de diversos tipos de reatores e diferentes 

métodos para recuperar o bioextrato dos metais, levando, assim, à 

otimização dos processos de biomineração. 

 

 

3.6 BIOSSÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE FERRO 

 

A nanotecnologia está em constante evolução quando se 

refere as propriedades dos nanomateriais. Um dos maiores 

desafiantes da nanotecnologia é desenvolver experimentos de 

síntese de nanomateriais com uma diversidade de composições 

químicas e tamanhos (MANDAL et al., 2006). Em virtude do 

desenvolvimento de processos ambientalmente sustentáveis, a 

síntese de nanopartículas avançou de processos físicos e químicos 
para processos biológicos (NARAYANAN; SAKTHIVEL, 2010; 

SHALIGRAM et al., 2009). 

Os micro-organismos possuem um enorme potencial para a 

síntese de nanopartículas e, em virtude da sua rica diversidade, são 

capazes de gerar uma enorme quantidade destas, das quais se 
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sobressaem as nanopartículas metálicas, como exemplo, prata, 

ouro, ferro e chumbo (KHATOON; AHMAD; SARDAR, 2015; 

MANDAL et al., 2006). Pesquisas revelam que as bactérias 

Actinobacter sp., Aquaspirillum magnetotacticum, Geobacter 

metallireducens GS-15, Magnetotactic bacterium, 
Magnetospirillum magnetotacticum, M. gryphiswaldense, 

Thermophilic bacteria TOR-39 são aptas a sintetizar 

nanopartículas de ferro (NARAYANAN; SAKTHIVEL, 2010). 

Nanopartículas de ferro constituem uma tecnologia de 

remediação ambiental, podendo viabilizar soluções de baixo custo 

para algumas das mais difíceis questões de limpeza ambiental. As 

partículas nanométricas de ferro dispõem de grandes áreas de 

superfície e elevada reatividade superficial (ZHANG, 2003). Além 

do mais, apresentam uma enorme versatilidade em aplicações in 

situ, como catalisadores em diversas reações químicas. Além 

disso, é crescente o interesse na recuperação de metais preciosos a 

partir de resíduos de indústrias de mineração e lixiviados de metal 

e nas áreas de biorremediação, biomineralização, biolixiviação e 

biocorrosão (KRISHNAMURTHY et al., 2014; NARAYANAN; 

SAKHTIVEL, 2010). 

Com o intuito de controlar a sua reatividade e mobilidade, 

algumas nanopartículas de ferro são revestidas com diversos 

agentes modificadores de superfície. Conseguem, também, ser 

funcionalizadas exclusivamente para deter alguns tipos de 

moléculas. Além disso, outros materiais são usados como suporte 

das nanopartículas, a fim de reduzir suas perdas e impossibilitar 

contaminações. Entretanto, as suas propriedades físicas e 

químicas, como também sua reatividade e capacidade de remoção 

de metais de solos contaminados, ainda não são completamente 

conceituadas, induzindo novos e mais detalhados estudos 

(CARVALHO, 2009; VIEIRA, 2014). 

 

 

3.7 RHODOCOCCUS erythropolis 

 

Rhodococci é um gênero gram-positivo, sem estruturas de 
locomoção, pertencente à ordem dos actinomicetos. Essa bactéria 

é frequentemente isolada em amostras dos mais variados lugares 

do planeta, como sedimentos costeiros, mar profundo, solos 

antárticos e articos e outros. Tendo em vista a sua capacidade de 

adaptação em condições severas, essas bactérias ganharam 
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notoriedade. Rhodococcus sp. pode sobreviver à toxicidade de 

muitos solventes, firmando a membrana celular para suster as suas 

funções biológicas primordiais. Além do mais, os Rhodococci têm 

uma vasta gama catabólica e capacidades enzimáticas singulares 

que se tornam de grande importância ambiental e biotecnológica. 

Usualmente, são uma excelente opção para a degradação de 

compostos hidrofóbicos, tendo potencial de consumir, transformar 

ou biodegradar parafinas, olefinas, naftas, fenóis poliaromáticos, 

clorados, esteróides e lignina (TODESCATO et al., 2017). 

A resistência da bactéria Rhodococcus erythropolis em 

grandes concentrações de enxofre é particularmente alta. Em vista 

disso, nas últimas décadas, esse micro-organismo vem sendo 

vastamente aplicado no processo de biodessulfurização.  

Nos combustíveis e derivados do petróleo onde a 

concentração inicial de enxofre chega a atingir ~6000 mg.g-1, a 

bactéria Rhodococcus erythropolis consegue remover o enxofre 

presente (MAASS, 2015). 

Inúmeros trabalhos têm sido desenvolvidos utilizando a 

bactéria Rhodococcus sp. para a remoção de enxofre em 

compostos. Essa espécie parece ser a mais apropriada ao 

metabolismo de compostos organossulfurados (CARVALHO; 

FONSECA, 2005; ERINCIN; DURUSOY, 1998; KONISHI et al., 

2005; LI et al., 2007; LOWENSTAM; WEINER, 1989; MAASS, 

2015; MANDAL et al., 2006; MISHRA et al., 2017; 

NARAYANAN; SAKTHIVEL, 2010; ODA; OHTA, 2002; 

OHSHIRO et al., 1999; OHSHIRO; IZUMI, 1994; OLSON, 1994; 

PORTO, 2017; PRAYUENYONG, 2002; RAMOS; PÉREZ; 

FDZ-POLANCO, 2014; YAN et al., 2000; YOSHIKAWA et al., 

2002). 

No entanto, os produtos obtidos ao final do processo da 

biodessulfurização, nem sempre são os mesmos e, com isso, nem 

todos são vantajosos financeiramente, tanto quando se pensa nos 

custos para removê-los definitivamente, quanto na diminuição do 

potencial energético do combustível processado. 
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3.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTADO DA ARTE 

 

O problema apresentado vem requerendo estudos no sentido 

de encontrar soluções que possam minimizar os danos causados ao 

logo dos anos ao meio ambiente, resultado da atividade de extração 

e beneficiamento do carvão sem um rigoroso controle ambiental. 

Isso demonstrou que a relação entre o desenvolvimento econômico 

e a degradação ambiental não é favorável e as empresas 

carboníferas hoje passaram por reformulações, advindas do termo 

de ajustamento conduta. Investimentos em tecnologia de 

tratamento dos efluentes ácidos do tipo DAM) estão direcionados 

para a correta disposição dos resíduos sólidos piritosos e seu 

monitoramento, a fim de não ocorrer a sua oxidação minimizando 

os danos ambientais. 

Considerando a problemática narrada ao longo deste 

capítulo, com base nas inúmeras pesquisas sobre os processos de 

biomineração e biossíntese de nanopartículas, percebe-se a 

capacidade na utilização destes mecanismos. Em consequência da 

sua capacidade de adaptação em condições extremas, em particular 

com altas concentrações de enxofre, a bactéria Rhodococcus 
erythropolis apresenta ser um enorme potencial para o tratamento 

da pirita (FeS2).  

Assim, o presente trabalho refere-se à biomineração e à 

biossíntese de nanopartículas de ferro a partir da pirita pelo 

Rhodococcus erythropolis ATCC 4277. Pretende-se contribuir 

para essas inovações para, futuramente, fazer uso dessa tecnologia 

em escala industrial. Espera-se adquirir com esse estudo um 

conhecimento acerca dos fatores que evidenciam sua influência 

direta sobre a efetividade de extração e transformação dos 

compostos poluentes existentes na pirita. 

  



36 

 

  



37 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, são descritos os materiais e equipamentos 

empregados no desenvolvimento dos ensaios laboratoriais 

realizados, bem como os principais métodos utilizados.  

De maneira geral, os procedimentos para a biossíntese de 

nanopartículas de ferro utilizando a bactéria Rhodococcus 
erythropolis ATCC 4277, a partir do resíduo sólido piritoso, 

envolveram as etapas de inoculação e cultivo em reatores 

descontínuos; separação e caracterização. Os experimentos foram 

realizados no Laboratório de Transferência de Massa 

(LABMASSA) do Departamento de Engenharia Química e de 

Engenharia de Alimentos (EQA) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC).  

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

4.1.1 Resíduo piritoso 
 

O resíduo piritoso foi cedido pela Empresa Rio Deserto, 

localizada na Unidade de Treviso (SC, Brasil). O teor de umidade 

foi determinado por secagem até massa seca constante em estufa a 

105 °C. 

Esse resíduo foi moído e usado na granulometria de malha 

100-200 ABNT (75-100 µm). Além disso, o resíduo foi 

caracterizado quimicamente por espectrometria de fluorescência 

de raios X (FRX) e por difração de raios X (DRX). 

 

 

4.1.2 Micro-organismo e meio de manutenção  

 

A bactéria R. erythropolis ATCC 4277 foi adquirida da 

Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia André Tosello 

(Campinas, SP, Brasil). Após ser reativada, parte das células foi 
mantida em meio sólido Streptomyces (SM), conforme orientação 

do fornecedor. 

As células de Rhodococcus erythropolis ATCC 4277 foram 

reativadas despejando-se o conteúdo da ampola em um tubo de 

ensaio contendo 5 mL de meio SM, obtendo-se assim uma 
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suspensão das células que permaneceram no tubo por 

aproximadamente 15 minutos para se reidratarem.   

Uma vez reidratadas, as células foram incubadas em meio 

SM por 24 h em incubadora refrigerada com agitação (marca 

TECNAL, modelo TE-424) a 28 °C e 150 rpm. A partir da cultura 

crescida no caldo, as células foram transferidas para placas de Petri 

contendo meio de manutenção YMA otimizado por TODESCATO 

et al. (2017) (YMO) e deixadas em incubadora a 28 °C por 48 h. 

Após 48 h, as placas de Petri foram armazenadas em geladeira a 4 

°C. A composição do meio sólido SM é descrita na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Composição do meio de manutenção SM. 

Composto Marca Concentração (g.L-1) 

Extrato de 

Levedura (YE) 

Synth 4,00 

Extrato de Malte 

(ME) 

VETEC 10,00 

Glicose VETEC 4,00 

CaCO3 VETEC 2,00 
Fonte: Autora, 2018. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Meio de pré-cultura 
 

A pré-cultura de R. erythropolis ATCC 4277 foi preparada 

transferindo três alçadas da placa de manutenção para 50 mL de 

meio de cultura (YMO), conforme descrito anteriormente 

(TODESCATO et al., 2017) e resumido na Tabela 2. Essa cultura 

foi incubada durante 24 h a 160 rpm e 23,7 °C. 
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Tabela 2 – Composição do meio de cultura YMO. 

Composto Marca Concentração (g.L-1) 

Extrato de Levedura 

(YE) 

Synth 6,15 

Extrato de Malte 

(ME) 

VETEC 5,00 

Glicose VETEC 2,00 

CaCO3 VETEC 1,10 

Ágar* Dinâmica 12,00 

*Meio YMO não contem ágar. 

Fonte: (TODESCATO et al., 2017) 

 

 

4.2.2 Biossíntese de nanopartículas de ferro a partir de 

resíduos piritosos 

 

Considerando estabelecer a capacidade de 

biotransformação de compostos ricos em ferro em nanopartículas 

de ferro pelo R. erythropolis ATCC 4277, foi realizado um 

planejamento fatorial completo 2³ com 8 experimentos e 2 réplicas 

do ponto central. Tendo como referência outros trabalhos 

de biossíntese de nanopartículas metálicas (ALMEIDA et al., 

2017; BHARDE et al., 2006), buscou-se avaliar a influência dos 

parâmetros como o percentual em peso (massa) do resíduo piritoso, 

concentração de biomassa inicial e condições de operação 

(agitação). As variáveis e os níveis testados são apresentados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Matriz do planejamento fatorial completo 23 + 2 para 

biossíntese de nanopartículas de ferro utilizando resíduo piritoso como 

precursor. 

Exp 

Resíduo piritoso 

(% m/m) 

Xo 

(Abs) 

Agitação 

(rpm) 

1 1,0 0,2 100,0 

2 4,0 0,2 100,0 

3 1,0 0,8 100,0 

4 4,0 0,8 100,0 

5 1,0 0,2 200,0 

6 4,0 0,2 200,0 

7 1,0 0,8 200,0 

8 4,0 0,8 200,0 

9C 2,5 0,5 150,0 

10C 2,5 0,5 150,0 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Todos os ensaios com o resíduo piritoso foram conduzidos 

a 30 °C, em erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL do meio 

nutritivo descrito na Tabela 2. O pH do meio foi ajustado para 7,0 

antes da esterilização a 121 °C, durante 15 min. A pré-cultura, a 

qual foi previamente normalizada ajustando sua absorbância a 600 

nm entre 0,2-0,8 (dependendo do ensaio do planejamento fatorial), 

foi adicionada ao meio de cultura em uma concentração de 5% 

(v/v). A concentração de células das amostras do meio de cultivo 

foi determinada por turbidimetria (OD600) usando um 

espectrofotômetro UV-Vis (modelo UV-1240 Shimadzu), 

conforme curva de calibração previamente construída por 

(MAASS, 2015). 

Adicionou-se também uma fração de resíduo piritoso 

variando entre 1 e 4% (massa), dependendo do experimento. O 

percentual de resíduo foi definido levando em consideração o alto 

percentual de enxofre (S) presente nas amostras de resíduo piritoso 

(STRAATEN, 2007). Assim, para garantir que o R. erythropolis 

ATCC 4277 conseguisse metabolizar o enxofre presente, 

determinou-se uma quantidade ideal para empregar na biossíntese 
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(MAASS et al., 2014). Na Figura 5 tem-se o meio de cultivo após 

a adição do rejeito piritoso (2,5% m/m) no erlenmeyer. 

 
Figura 5  –  Meio de cultivo da bactéria no momento da adição do rejeito 

piritoso. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Em seguida, os frascos foram incubados em um agitador 

rotativo durante 72 h. Testes-controle (padrão) foram realizados 

sem a presença de biomassa. Ao final de cada experimento, as 

amostras foram apenas liofilizadas e, posteriormente, analisadas.  

 

 

4.2.3 Análises de caracterização 

 

 

4.2.3.1 Determinação da Análise Química por Espectroscopia de 

Fluorescência de Raios X (FRX) 
 

As análises de FRX das amostras do resíduo piritoso antes 

e depois da biossíntese foram conduzidas em um espectrômetro de 

fluorescência de raios X por energia dispersiva EDXRF (marca 

Shimadzu, modelo EDX-7000). Esse equipamento possui 

configuração básica com 5 tipos de filtros primários para análises 

de alta sensibilidade numa ampla faixa de elementos leves aos mais 
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pesados. Dispõe de um detector SDD (Silicon Drift Detector) e 

realiza análises com alta sensibilidade e velocidade, ± 10 min, na 

presença de vácuo para eliminar a interferência causada pela 

ionização do ar. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Combustíveis Sólidos do Centro Tecnológico da Associação 

Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC), 

conforme os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. 

 

 

4.2.3.2 Espectrometria de Absorção Atômica 

 

As amostras de resíduos piritosos foram submetidas à 

digestão ácida, conforme a metodologia descrita por Hackbarth et 

al. (2014). A seguir, a concentração de ferro foi definida por 

espectrofotometria de absorção atômica com chama (EAA, 

Shimadzu, modelo AA-6300). 

As soluções padrão de ferro (Fe 1001 ± 2 mg.L-1), utilizadas 

no preparo dos padrões de calibração, foram da marca Merck. 

Todas as determinações foram efetuadas nas condições indicada na 

Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Condições operacionais do EAA para a análise dos diferentes 

íons. 

*Ar-Acetileno 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 

4.2.3.3 Determinação da Distribuição de Tamanho e Estabilidade 

das Nanopartículas 

 

As análises para a medição da distribuição de tamanho das 

nanopartículas do resíduo piritoso pós biossíntese foi determinada 

por espalhamento de luz dinâmico (DLS, Nano-flex Microtrac 

S3000/S3500, Particle Metrix). Além das análises de distribuição 
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de tamanho das nanopartículas do resíduo piritoso, a determinação 

da estabilidade das nanopartículas via potencial zeta (PZ) foi 

realizada em equipamento acoplado ao Nano-flex (Stabino Control 

2.00.23 ParticleMetrix). Ambas as análises foram realizadas no 

Laboratório de Controle de Processos (LCP/EQA/UFSC). 

 

 

4.2.3.4 Microscopia Óptica 

 

Após concluir os experimentos do planejamento fatorial 

completo (Tabela 3), uma amostra do meio reacional foi analisada 

em um microscópio óptico (modelo Bioval) aumentando 400 vezes 

a extensão da lente objetiva (Olympus, modelo EA40) e ocular 

(Olympus, modelo PL100/1.25). 

 

 

4.2.3.5 Caracterização por Difração de Raios X 

 

A difração de raios X (DRX) é uma forma de identificar as 

fases cristalinas presentes nos materiais e a orientação preferencial 

e os defeitos na estrutura. Pode-se também calcular o tamanho 

médio de cristalito. Para este estudo, foi utilizado um difratômetro 

(Shimadzu, XRD 6000), com radiação incidente CuKα (λ= 1,5406 

Å), aceleração de 25 kV e 25 mA, varredura 2θ de (3 a 80) °, e 

velocidade 2°/min. Essa análise foi realizada no Instituto de 

Engenharia e Tecnologia (IDT), do Parque Científico e 

Tecnológico (i.parque), da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (UNESC). 

 

 

4.2.3.6 Caracterização por espectroscopia de Mössbauer 

 

A espectroscopia Mössbauer (EM) é uma técnica ressonante 

que utiliza o princípio de que um fóton pode ser emitido ou 

absorvido por um núcleo, sem perda de energia devido ao recuo, 

se esse núcleo estiver incorporado à uma matriz sólida 
(INSTITUTO DE FÍSICA, 2017). 

As amostras foram submetidas a EM com o intuito de 

determinar em que fase se encontrava o Fe. As medidas de EM 

foram realizadas no 57Fe a temperatura ambiente, utilizando um 

espectrômetro de aceleração constante e velocidade calibrada com 
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uma lâmina de ferro metálico. Os espectros foram ajustados pelo 

método de mínimos quadrados com linhas lorentzianas. O 

deslocamento isomérico é relativo ao ferro metálico e a fonte 

utilizada foi 57Co em matriz de Rh, com atividade inicial de 50 

mCi. Essa análise foi realizada no Instituto de Física (IF), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

 

4.2.3.7 Caracterização via Espectroscopia no Infravermelho por 

Transformada de Fourier 

 

As análises de FT-IR foram realizadas em um equipamento 

(Shimadzu Modelo IRPrestige-21, 8400S) no modo de refletância 

difusa, operando sob uma resolução de 4 cm-1 com varredura na 

faixa de 400-4000 cm-1 em pastilhas de brometo de potássio (KBr). 

Foram realizadas no Laboratório de Controle de Processos 

(LCP/EQA/UFSC). 

 

 

4.2.3.8 Microscopia Eletrônica de Varredura com detector de 
Energia Dispersiva de Raios X 

 

As análises em microscopia eletrônica de varredura com 

detector de energia dispersiva de raios X (MEV-EDX) das 

nanopartículas do resíduo piritoso foram realizadas com a 

finalidade de avaliar a forma, o tamanho e os aspectos de 

disposição espacial e de superfície das nanopartículas. O EDX, 

juntamente com o MEV, auxilia na caracterização microscópica de 

materiais, tanto de análise elementar como composição química. 

As análises em foram realizadas em um equipamento (MEV, 

Hitachi TM3030) operando em uma voltagem de 15,0 kV com 

ampliação máxima das imagens de 30.000 x. Foram realizadas no 

Núcleo de Pesquisa em Materiais Cerâmicos e Compósitos 

(CERMAT), do Departamento de Engenharia Mecânica 

(EMC/UFSC). 
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4.2.3.9 Caracterização por Microscopia Eletrônica de 
Transmissão 

 

As amostras foram submetidas à visualização no MET 

(JEOL modelo JEM-1011) operando a uma voltagem de 100 kV, 

com a resolução das imagens ajustadas na faixa de visualização 

entre 20-100 nm, com o intuito de avaliar tamanho e morfologia 

das nanopartículas. Essa análise foi realizada no Laboratório 

Central de Microscopia (LCME/UFSC). 

 

 

4.2.3.10 Planejamento Experimental e Análise Estatística 
 

Um software (Statistica® 10.0) foi utilizado para realizar as 

análises estatísticas dos planejamentos fatoriais completos. Os 

efeitos estimados foram avaliados considerando um nível de 

significância (α) de 5% em um intervalo de confiança de 95%.  

A análise dos resíduos também foi realizada a fim de 

estabelecer qual modelo, entre aqueles disponíveis pelo software, 
é capaz de ajustar-se adequadamente aos dados e descrever a 

distribuição do tamanho de partículas, além de averiguar se as 

inferências estatísticas são válidas. 

O planejamento experimental utilizado foi definido para a 

biossíntese considerando a variável resposta do processo o 

tamanho de partícula. Essa variável resposta foi escolhida para o 

planejamento, devido à disponibilidade da análise que determinava 

o tamanho da partícula em escala nanométrica. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os principais 

resultados obtidos conforme a execução experimental da 

metodologia envolvendo a biossíntese e caracterização das 

nanopartículas de ferro a partir da pirita, apresentadas 

anteriormente. 

 

 

5.1 BIOTRANSFORMAÇÃO DO RESÍDUO PIRITOSO 

 

 

5.1.1 Efeito de parâmetros de biossíntese sobre o tamanho de 

partícula 

 

A biossíntese das nanopartículas de ferro foi promovida por 

meio da adição do rejeito piritoso (FeS2) ao meio de cultivo da R. 

erythropolis ATCC 4277, permitindo assim que o microrganismo 

atue no mecanismo de biotransformação do rejeito piritoso, na sua 

composição química, bem como na diminuição do tamanho das 

partículas para escala nanométrica. 

Os tamanhos de partícula obtidos para cada um dos 

experimentos do planejamento fatorial (23 + 2) são apresentados 

na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Tamanho médio de partículas (D50) obtido para o 

planejamento fatorial 23 + 2 utilizando resíduo piritoso como 

precursor. 

 
 

Ensaio 

Resíduo 

piritoso 

Biomassa Agitação Tamanho 

médio partícula 

(D50) (nm) % m/m  Nível abs  Nível rpm  Nível 

1 1,0      -1 

4,0     +1 

1,0      -1 

4,0     +1 

1,0      -1 

4,0     +1 

1,0      -1 

4,0     +1 

2,5        0 

2,5         0 

0,2      -1 

0,2      -1 

0,8     +1 

0,8     +1 

0,2      -1 

0,2      -1 

0,8     +1 

0,8     +1 

0,5       0 

0,5       0 

100     -1 

100     -1 

100     -1 

100     -1 

200    +1 

200    +1 

200     +1 

200     +1 

150       0 

150       0 

240,3 

2 48,1 

3 518,0 

4 413,0 

5 132,6 

6 161,4 

7 251,0 

8 378,0 

9C 49,1 

10C 45,9 

Fonte: Autora, 2018. 

 

São classificadas como nanopartículas aquelas que 

apresentam tamanho <100 nm (NARAYANAN; SAKTHIVEL, 

2010). Desse modo, é possível afirmar que nos experimentos 2, 9 

e 10 obtiveram-se nanopartículas. 

 

 

5.1.1.1 Análise Estatística 
 

De acordo com a análise de variância (ANOVA) dos dados 

experimentais, apresentada na Tabela 6, todos os efeitos lineares e 

de interação das variáveis influenciaram significativamente no 

tamanho de partícula ao nível de 95%. 
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Tabela 6 - Resultados da ANOVA para os ensaios em escala de bancada 

para o resíduo piritoso. 

 

Fator SQa GLb MQc Fd pf 

(1)   Pirita %m/m 2499,2 1 2499,2 488,13 0,028795 

(2)   Biomassa (abs) 119463 1 119462,7 23332,56 0,004168 

(3)   Agitação (rpm) 10981,6 1 10981,6 2144,85 0,013744 

(1) e (2) 4296,6 1 4296,6 839,19 0,021967 

(1) e (3) 25651,1 1 25651,1 5009,99 0,008994 

(2) e (3) 11827,2 1 11827,2 2310 0,013244 

Falta de ajuste 77666,5 2 38833,2 7584,62 0,00819 

Erro puro 5,1 1 5,1 ------------- ----------- 

Total SQa 252390 9 --------- ------------- ----------- 
aSoma quadrática; bGraus de liberdade; cMédia quadrática; dTeste F; 
fNível p. (R²= 0,95) 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Os efeitos das variáveis sobre o tamanho de partícula são 

apresentados no gráfico de Pareto (Figura 6) e na Tabela 7. 

Observa-se que o efeito mais significativo, ao nível de 95%, é 

referente à biomassa. 

 
Figura 6 – Gráfico de Pareto em função do tamanho de partícula (nm). 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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Tabela 7 - Cálculo dos efeitos e respectivos índices estatísticos. 

Fator Efeito 
Erro 

Puro 

Teste t 

de 

Student 

Nível 

p 

-95% 

Limite de 

Confiança 

+95% 

Limite de 

Confiança 

Média/Intersecção 223,74 0,715 312,686 0,002 214,648 232,832 

(1) Pirita %m/m -35,35 1,6 -22,094 0,0288 -55,68 -15,02 

(2) Biomassa (abs) 244,4 1,6 152,75 0,0042 224,07 264,73 

(3) Agitação (rpm) -74,1 1,6 -46,312 0,0137 -94,43 -53,77 

(1) e (2) 46,35 1,6 28,969 0,022 26,02 66,68 

(1) e (3) 113,25 1,6 70,781 0,009 92,92 133,58 

(2) e (3) -76,9 1,6 -48,062 0,0132 -97,23 -56,57 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Com o aumento da concentração de biomassa, aumenta o 

tamanho médio das partículas, tendo assim uma influência 

negativa quanto à obtenção de nanopartículas. A concentração de 

biomassa apresenta um papel importante na síntese de partículas 

nanométricas. Para a obtenção de uma quantidade de enzimas 

necessárias para a biossíntese das nanopartículas, não é crucial um 

grande número de células presente no meio (ALMEIDA et al., 

2017; BIRLA et al., 2013; HUSSEINY et al., 2015. Ademais, a 

diminuição do pH no meio reacional é atingindo diretamente pelo 

aumento da concentração de biomassa. Esse pH interfere na 

produção e na ação das enzimas que fazem a redução, deixando 

mais predispostas à aglomeração as nanopartículas produzidas, em 

consequência da sua instabilidade. 

O aumento na concentração de pirita resultou na diminuição 

no tamanho médio das partículas. Assim, o aumento na 

concentração de pirita apresentou efeito positivo sobre a síntese de 

partículas nanométricas. Segundo Aggarwal et al. (2012), 

concentrações mais elevadas de resíduo piritoso podem causar uma 

maior secreção de enzimas sulfeto redutase pelo R. erythropolis, 

considerando que, assim, contribua na redução do Fe presente no 
substrato para nanopartículas (ALMEIDA et al., 2017; BIRLA et 

al., 2013; HUSSEINY et al., 2015). 

De acordo com Rai e dos Santos (2017), agitações menores 

colaboram para que a bactéria libere a enzima redutase. Algumas 
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cepas utilizadas na biomineração de compostos de Fe são 

beneficiadas em condições de concentração de baixo oxigênio, 

como as do gênero Magnetospirillum, as quais, segundo Schüler 

(1999), são micro-organismos muito sensíveis ao oxigênio. 

Entretanto, devido ao catabolismo da espécie Rhodococcus 
erythropolis ter preferência por meios aeróbicos, nos experimentos 

com os resíduos piritosos, a agitação teve efeito positivo na 

formação das nanopartículas. Vários autores discorrem sobre a via 

metabólica que promove a produção de enzimas sulfeto redutase, 

demonstrando que é realizada somente na presença de oxigênio 

(AGGARWAL et al. 2012; GUPTA et al., 2004; MAASS et al., 

2014). Assim, uma maior agitação pode aumentar a concentração 

de oxigênio dissolvido no meio reacional. Além disso, por possuir 

uma massa específica superior à da água, 5,02 e 1,00 g/cm3, 

respectivamente, a pirita tende a ficar no fundo do erlenmeyer. 

Portanto, uma maior agitação poderia favorecer o contato entre a 

biomassa e o resíduo piritoso, aumentando assim a possibilidade 

de formação das nanopartículas. 

Com a realização da análise de variância (ANOVA) dos 

dados experimentais, foi possível observar que a falta de ajuste foi 

estatisticamente significativa, denotando que o modelo não é capaz 

de predizer os valores do tamanho de partícula. Na Figura 7 

encontram-se os valores preditos versus observados, comprovando 

que o modelo polinomial escolhido realmente não é satisfatório, 

uma vez que os pontos preditos estão afastados da linha reta onde 

a variação explicada foi de apenas 7,68% para uma variação 

máxima explicável de 95%. Além disso, conseguiu-se um 

coeficiente de determinação de 0,69. 
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Figura 7 - Valores preditos pelo modelo polinomial versus observados 

experimentalmente para os ensaios de biossíntese de nanopartículas de 

Fe em escala de bancada em função da resposta do tamanho de partícula 

(nm). 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

 

5.1.2 Caracterização do resíduo piritoso antes e após a 

biossíntese  
 

 

5.1.2.1 Análise química por espectroscopia de fluorescência de 
raios X  

 

A composição química quantitativa do resíduo piritoso 

antes e após ser submetido ao processo de biotransformação foi 

analisada por FRX, segundo os dados da Tabela 8. A presença de 

S e Fe em grande quantidade, geralmente, se relaciona à presença 

de minerais de sulfetos, sendo esses a base dos resíduos piritosos. 

Em teoria, a pirita (FeS2) pura constitui-se de 46,5% de ferro. 

Assim, pode-se observar que a concentração de Fe do resíduo 

piritoso antes (17,976%) e depois da biossíntese (11,830%) é 
menor que no conteúdo teórico. Isso sugere que o resíduo piritoso 

empregado nesse trabalho seja composto de outros materiais além 

da pirita. O teor de umidade (11,4%), é outro fator que 

provavelmente teve influência nesses valores. 
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Apesar dos resíduos procedentes da extração de carvão 

mineral serem basicamente de origem inorgânica, restos de carvão 

presentes no resíduo podem esclarecer a concentração abundante 

de carbono vista na análise do resíduo antes do processo de 

biossíntese. O aumento da concentração de carbono na amostra 

após a biossíntese pode ser explicado pela presença das células do 

R. erythropolis ATCC 4277, pois as mesmas não foram separadas 

do resíduo piritoso devido à dificuldade na separação. 

 
Tabela 8 - Composição química quantitativa do resíduo piritoso antes e 

após biossíntese. 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

A amostra de resíduo piritoso antes da biossíntese foi sujeita 

à digestão ácida e subsequentemente avaliada por 

espectrofotometria de absorção atômica com chama (EAA). A 

concentração de Fe no resíduo piritoso foi calculada utilizando a 

curva de calibração apresentada no Apêndice A, considerando a 

massa de resíduo digerida (~0,5 g). Desse modo, a fração de Fe no 

resíduo piritoso consiste em 193,75±4,68 mg/gresíduo, na qual 

constitui ~20% da massa de resíduo. Esse resultado valida o valor 

obtido via FRX que foi de 17,976%. 

 

 

5.1.2.2 Caracterização por Difração de Raios X 

 

De acordo com o resultado da análise de DRX antes da 

biossíntese (Figura 8), o resíduo piritoso é composto pela fase 

romboclásio (FeH (SO4)2.4H2O). O romboclásio é um sulfato 

hidratado de ferro, um mineral secundário gerado pela alteração da 

pirita, ocorre principalmente em um clima árido e origina-se pós-

mineração (WEBMINERAL, 2017).  

 

Elemento 
% (antes da 

biotransformação) 

% (após a 

biotransformação) 

C 58,324 71,09 

Fe 17,976 11,83 

S 21,754 13,959 
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Figura 8 – Espectro de DRX do resíduo piritoso antes da biossíntese. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

O espectro de DRX do resíduo piritoso após a biossíntese 

(Figura 9) apresentou a presença de aluminossilicato de potássio 

(K1.25Al1.25Si0.75O4); óxido de cálcio (CaO) e nitreto de cloreto 

de lítio (Li9Cl3N2). Esses compostos podem ser oriundos do meio 

de cultivo ou de impurezas presentes no resíduo piritoso.  

Ferrow et al. (2005) indicaram a razão de não utilizar a 

difração de raios X para estudos de formação de sulfato ferroso. A 

cristalização do sulfato formado é pequena e os picos não são bem 

visualizados. Ou seja, a não identificação de compostos de ferro 

pode ser atribuída ao fato de esses compostos não estarem na forma 

cristalina (amorfos) ou estarem em formas de cristais com 

tamanhos nanométricos (o que poderia interferir na sua 

identificação).  

 
Figura 9 – Espectro de DRX do resíduo piritoso após a biossíntese. 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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5.1.2.3 Caracterização por espectroscopia de Mössbauer (EM) 
 

A amostra de resíduo piritoso foi submetida à análise por 

espectroscopia de Mössbauer (EM) para determinar em que fase se 

encontrava o Fe. Na Figura 10, apresenta-se o espectro de 

Mössbauer do resíduo piritoso após ser submetido ao processo de 

biossíntese. O nuclídeo mais favorável para a observação do efeito 

Mössbauer é o 57Fe que é um constituinte natural de compostos tão 

variados quanto compostos químicos inorgânicos e biológicos; 

minerais; ligas amorfas, cristalinas ou nanocristalinas 

(INSTITUTO DE FÍSICA, 2017). 

 
Figura 10 - Espectro de Mössbauer da amostra de resíduo piritoso após a 

biossíntese ((•) dados; (—) ajustado; (—) pirita; (—) sulfato ferroso). 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Os valores dos parâmetros Mössbauer atingidos por meio de 

ajustes do espectro são descritos na Tabela 10. Nota-se a presença 

de duas fases: a fase (1) tem parâmetros compatíveis com a pirita 

e a fase (2) está associada a uma fase com Fe2+. Os altos valores 

encontrados para os parâmetros ΔEQ e δ da fase (2) são 

compatíveis com o sulfato ferroso (Fe2SO4.nH2O). Autores como 

Wynter et al. (2004) e Ferrow et al. (2005) também se depararam 
com valores muito próximos aos analisados nesse trabalho, ao 

avaliarem amostras de pirita e sulfato ferroso (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Parâmetros de Mössbauer obtidos pelo ajuste do espectro. 

 

Parâmetros 
Amostra Wynter et al. (2004) Ferrow et al. (2005) 

(1) (2) Pirita Fe2SO4.nH2O Pirita Fe2SO4.nH2O 

ΔEQ(mm.s-1) 0,61 3,22 0,61 2,90 ~0,61 ~2,80 

δ (mm.s-1) 0,32 1,27 0,31 1,28 ~0,31 ~1,26 

Γ (mm.s-1) 0,30 0,40 ----- ------------- ----- --------------- 

Área relativa (%) 81,00 19,00 ----- -------------- ----- --------------- 

ΔEQ = desdobramento quadrupolar; δ = deslocamento isomérico; Γ = 

largura da linha. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

5.1.2.4 Caracterização via espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier  

 

Os espectros FT-IR da amostra seca e em pó do resíduo 

piritoso antes de submetido à biossíntese são apresentados na 

Figura 11. As bandas em 490, 590 e 671 cm-1 são características 

de ligações S-S, em geral relacionadas a dissulfetos de ferro 

(PETERSON, 2008; COATES, 2000). A banda em 1000 cm-1 se 

refere a ligações do tipo M-OH, onde M é um metal de transição. 

Bandas no intervalo de 900 a 1200 cm-1 (1000, 1065, 1142, 1232 

cm-1) sugerem a presença de sulfatos de ferro (MAJZLAN et al., 

2011). A banda forte e larga centrada em 3448 cm-1 e a banda em 

1620 cm-1 são relativas à umidade (MAJZLAN et al., 2011). Esse 

resultado apoia o que foi avaliado pela análise de DRX, de que o 

material está na forma de sulfato tetra*hidratado (romboclásio) e 

que possui também a presença de dissulfetos de ferro.  

Já a análise de FT-IR do resíduo piritoso após a biossíntese 

apresenta bandas de transmissão em 603, 1120, 1199, 1633, 2075 

e 3448 cm-1. A banda em 603 cm-1 é típica de ligações S-S, 

comumente associadas a dissulfetos de ferro (PETERSON, 2008; 

COATES, 2000). Valida-se, assim, o resultado encontrado pela 

espectroscopia de Mössbauer, lembrando que nem todo o 

dissulfeto de ferro foi biotransformado. A presença de sulfato de 

ferro é indicada pelas bandas a 1120 e 1199 cm-1 (MAJZLAN et 

al., 2011). A umidade da amostra, isto é, as ligações do tipo O-OH, 

é retratada pela presença das bandas em 1633 e 3448 cm-1. 

Segundo Coates (2000), a banda em 2075 pode ser atribuída a 
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ligações do tipo CO-M, sendo M um metal de transição e CO uma 

carbonila. No entanto, esse tipo de ligação não foi identificado 

pelas outras análises. 

 
Figura 11 - Espectros FT-IR do resíduo piritoso antes (—) e após (—) 

submetido à biossíntese. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

 

5.1.2.5 Caracterização via microscopia de transmissão (MET) 

 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET 100 kV) do 

resíduo piritoso após a biossíntese apresenta partículas com 

tamanhos inferiores a 50 nm (Figura 12). Esse resultado confirma 

aqueles encontrados pela análise de DLS, a qual também 

apresentou tamanhos de partículas menores que 50 nm.  
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Figura 12 - Microscopia eletrônica de transmissão do resíduo piritoso 

após a biossíntese. 

 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

As análises de MET também evidenciaram que as bactérias 

estavam biogranuladas (Figura 13). As dificuldades de nutrição do 

R. erythropolis ATCC 4277 ficam mais claras ao se avaliar a 

microscopia óptica (Figura 14). Carvalho et al. (2009) dizem que 

o crescimento em condições de privação nutricional tende a 

aumentar a hidrofobicidade celular, que age como uma força de 

ignição para uma junção célula-célula ou biogranulação. A adesão 

ocorre quando a repulsão eletrostática é superada pelas forças de 

van der Waals ou interações hidrofóbicas (DE CARVALHO et al., 

2009). A resistência dessa bactéria diminui com o aumento da 

toxicidade do sistema, dificultando as células de continuarem 

efetivas em condições severas (DE CARVALHO et al., 2004; 

2005). Com essas considerações, é possível dizer que tais fatores 

tiveram influência direta na capacidade de biomineração e 
biossíntese do R. erythropolis ATCC 4277, já que as células se 

encontravam agregadas. 

Deve-se considerar que as análises estatísticas evidenciaram 

que maiores concentrações de biomassa prejudicaram à formação 

de nanopartículas, essa condição pode ter sido mascarada pela 
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situação de inviabilidade celular. Por isso, é de grande valia fazer 

um estudo bioquímico com o intuito de entender a rota 

metabólica/enzimática da bactéria R. erythropolis, para promover 

as condições nutricionais mais favoráveis e que permita a 

biossíntese das nanopartículas. 

 
Figura 13 - MET das células de R. erythropolis ATCC 4277 no meio 

reacional de biossíntese. 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 14 - Microscopia óptica das células de R. erythropolis ATCC 

4277 no meio reacional de biossíntese. 

 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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5.1.2.6 Caracterização por microscopia eletrônica de varredura 

com detector de energia dispersiva de raios X  
 

Para determinar de qual material são compostas essas 

nanopartículas realizou-se uma análise de MEV EDS (Figura 15). 

Conforme se observa na Figura 16, os elementos químicos com 

presença mais abundante nas nanopartículas são o enxofre, ferro e 

oxigênio. O percentual mássico de 64,0 de oxigênio, 19,1 de 

enxofre e 15,1 de ferro indica que a composição da nanopartícula 

pode ser sulfato ferroso (Fe2SO4.nH2O) (Tabela 10). 

 
Figura 15 - MEV do resíduo piritoso após a biossíntese. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

 

Figura 16 - Microanálise qualitativa (espectro) dos elementos químicos 

da amostra. 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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Tabela 10 - Microanálise semi-quantitativa dos elementos químicos 

presentes na nanopartícula biossintetizada a partir do resíduo piritoso. 

 

Elemento Massa (%) 

Alumínio 1,388 

Enxofre 19,062 

Ferro 15,104 

Oxigênio 64,041 

Potássio 0,406 
Fonte: Autora, 2018. 

 

A partir dos resultados obtidos no trabalho, a bactéria R. 
erythropolis ATCC 4277 apresentou ter capacidade de 

biossintetizar nanopartículas de sulfato ferroso utilizando resíduos 

piritosos da extração do carvão mineral. 

Com a pesquisa realizada para obter um maior 

conhecimento do tema proposto pelo trabalho, é visto que a 

bactéria R. erythropolis ATCC 4277 nunca havia sido utilizada 

para esse tipo de bioprocesso. O desenvolvimento deste trabalho 

contribui diretamente para um avanço na biotecnologia, 

considerando todas as características que essa bactéria apresenta.  

Nesse tipo de bioprocesso, onde demanda uma resistência a 

altas concentrações de enxofre, a bactéria R. erythropolis ATCC 

4277 é uma alternativa a ser considerada. Além disso, pode ser 

utilizada a temperatura ambiente, não exigindo altos gastos 

energéticos, tornando-se um processo ambientalmente amigável.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Nanopartículas de tamanho médio inferior a 100 nm de 

sulfato ferroso foram biossintetizadas pela bactéria R. erythropolis 

ATCC 4277 a partir de um resíduo piritoso proveniente da extração 

de carvão mineral. 

Os resultados obtidos referentes ao tamanho médio das 

partículas mostraram que resíduos piritosos, submetidos a contato 

com a bactéria R. erythropolis ATCC 4277, atingiram tamanhos 

em escala nanométrica para alguns experimentos. Os ensaios 2, 9 

e 10, demonstraram a eficiência na redução do tamanho das 

partículas, como proposto para o desenvolvimento do trabalho. As 

condições de processo que proporcionaram os menores tamanho 

de partícula foram: 0,5 de concentração normalizada de biomassa 

(λ=600 nm), 2,5% (m/m) de resíduo piritoso e 150 rpm de agitação, 

para um tempo total de 72 h.  

Conforme a avaliação estatística, feita pela análise de 

variância (ANOVA), todos os efeitos, tanto lineares como de 

interação, foram significativos (ao nível de 95%) para o tamanho 

de partícula, porém o efeito da concentração de biomassa, foi o 

mais significativo. 

As análises de DRX, espectroscopia de Mössbauer (EM) e 

FT-IR, corroboram a biotransformação do resíduo piritoso a partir 

da bactéria R. erythropolis ATCC 4277 em nanopartículas de 

sulfato ferroso. 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) validou os 

resultados da análise de espalhamento de luz dinâmico (DLS). Os 

tamanhos de partículas via MET foram inferiores a 50 nm. Nessa 

análise, também foi possível observar que as bactérias estavam 

biogranuladas, devido a sua dificuldade de nutrição em condições 

severas. 

Com todas essas considerações, a bactéria R. erythropolis 

ATCC 4277 demonstrou ser um biocatalisador interessante para a 

biossíntese de nanocompostos de ferro a partir de resíduos 

piritosos provenientes da extração do carvão mineral. Isso indica 

que essa cepa tem enorme potencial, devido à sua notável 
resistência a altas concentrações de enxofre e sua grande 

diversidade catabólica; assim, poderá ser utilizada em processos 

ambientalmente amigáveis de tratamento de resíduos provenientes 

da indústria carbonífera. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Com base nos resultados obtidos com o desenvolvimento 

desse trabalho, são feitas as seguintes recomendações para 

trabalhos futuros: 

 

 Fazer um estudo bioquímico mais aprofundado a fim de 

entender a rota metabólica/enzimática que leva à 

biossíntese das nanopartículas pela bactéria R. 

erythropolis. Tentar, dessa forma, promover as condições 

nutricionais, de biomineração e biossíntese do R. 
erythropolis ATCC 4277; 

 

 Desenvolver um estudo da cinética de biossíntese das 

nanopartículas pela R. erythropolis, com o intuito de 

otimizar o processo e o planejamento experimental; 

 

 Encontrar o ponto ótimo do planejamento experimental e 

desenvolver a biossíntese com o uso de biorreatores em 

escala maiores. Observar também se a biossíntese das 

nanopartículas de ferro ocorre em biorreatores. 
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APÊNDICE A 

 

Curva de calibração do ferro para o espectrofotômetro de 

absorção atômica de chama (EAA). A equação da curva de 

calibração foi a apresentada na Equação A, obtendo-se um 

coeficiente de determinação de 0,9983. 

 

ABS = 0,0728*[Fe] + 0,0014     

   (A) 

 

Onde:  

 

ABS = absorbância  

[Fe] = concentração de ferro (mg.L-1) 

 

 
Figura A1- Curva de calibração para o ferro no EAA. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

 


