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RESUMO 

A bactéria Corynebacterium xerosis flocula minerais como a fluorita c a calcita. O futuro uso desse microrganismo em 
escala industrial necessita de estudos prévios sobre as condições de produção da bactéria, ou seja, um meio de cultura 
ideal bem como as condições ótimas de pH, temperatura e oxigenação. Portanto, o objetivo do presente traball1o foi 
estudar o crescimento da bactéria C. xerosis para a floculação de minerais. Em frascos agitados, avaliou-se o crescimento 
cm três meios de cultura (Caldo Nutriente, 523 de Kado e Extrato de Carne) bem como o efeito da temperatura. Em um 
fermentador de bancada com capacidade para 10 litros, estudou-se o crescimento bacteriano monitorando-se o pH do 
meio e o teor de oxigénio dissolvido. O crescimento foi avaliado em termos de produção de massa seca e por análise 
visual das bactérias por microscopia ótica. Os resultados demonstraram que o meio Kado e o meio Caldo Nutriente 
permitem o crescimento da C. xerosis, porém o crescimento foi pratican1ente nulo com o meio Extra to de Carne. O meio 
Kado foi o que proporcionou uma maior taxa de crescimento bem como uma maior produção de massa de bactérias. 
Entretanto, as bactérias crescidas cm meio Caldo Nutriente apresentaram-se melhores para a floculação da fluorita. As 
condições ótimas de crescimento, para ambos os meios, ocorreram em pH 7,0. à temperatura de 37°C e sob condições 
anacróbicas ou levemente aeróbicas. 

PALAVRAS-CHAVE: biorreagentcs, Corynebacteirum xerosis, floculação 

L INTRODUÇÃO 

Alguns microrganismos têm sido estudados como agentes floculantes para partículas minerais. Como exemplos, 
pode-se citar as bactérias Mycobacterium phlei (Dubel ct al, 1992), Candida parapsilosis (Schneider et ai, 1994) e a 
Coryenebacterium xerosis (Haas e Schneider 1998a e 1998b; Haas et ai, 1999). Essas bactérias são capazes de se aderir 
aos núnerais e formar pontes entre as partículas, promovendo a agregação c o atm1ento da velocidade de sedimentação 
(vide Figura 1). 

Figura 1 - Floculação de partículas de fluorita com a bactéria C. xerosis. 

A bactéria Corynebacterium xerosis é um ótimo floculantc para os minerais fiuorita e calcita (Haas e Schneider, 1998a e 
1998b; Haas 1999). Porém, o futuro uso desse microrganismo em escala industrial necessita de estudos prévios sobre as 
condições de produção da bactéria, ou seja. um meio de cultura ideal bem como as condições ótimas de pH, temperatura 
e oxigenação (Shuler e Kargi, 1992). 
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A C. xerosis é um bacilo gram positivo que cresce sob condições aeróbicas ou anacróbicas facultativas e requer meios 
altamente nutritivos, como meios de soros e meios de sangue. As colónias, sob determinadas condições, podem formar 
" letras chinesas" ou cadeias. A temperatura de incubação varia de 25°C a 40°C e normalmente não esporulam (Holt et ai , 
1994; Atlas, 1997). 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo estudar o crescimento da C. xerosis com diferentes meios de cultivo (Caldo ) 
Nutriente , Kado e Ex1rato de Carne) c avaliar o efeito do pH. da temperatma c da oxigenação. Para taL foram realizados 
experimentos em frascos agitados e em um fem1entador de bancada com capacidade para I O litros, que serão a seguir 
descritos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A bactéria Corynebacterium xerosis foi obtida da coleção de microrganismos da "Carolina Biological Supply Company" 
-EUA. Os meios de cultura empregados para o crescimento da bactéria foram o Caldo Nutriente (Difco), o Extrato 
de Carne (Difco) e o 523 de Kado. O meio 523 de Kado, neste trabalho referido somente como "Kado", foi obtido da 
composição de 1,3 g de extra to de levedura , O, 12 g de MgS0

4
.7Hp. 3,3 g de sacarose, 2,63 g de caseína ácida hidrolisada, 

0,65 g de K2HP04 em 1 L de água (Kado c Heskett , 1970), Todos os meios foram preparados a uma concentração de 8 
g!L. 

Nos estudos em frascos agitados, utilizou-se Erlemneyers de 250 mL preenchidos com um volume de 150 mL de um 
dos meio de cultura anterionncnte descritos. A inoculação da C. xerosis foi efetuada através da adição de 2 mL de uma 
suspensão contendo a bactéria a uma concentração de 108 ufc/mL. Os frascos foram colocados em uma incubadora com 
movimento orbital e com controle de temperatura a uma rotação de 140 rpm Por um período de 5 dias, a cada 24 horas , t 
foram retiradas amostras para avaliação do crescimento microbiano cm tennos de produção de massa seca e análise 
microscópica. 

O estudo de crescimento bacteriano no fcnnentador foi realizado em um biorreator de bancada Biostat B (B. Braum 
Biotech Intemational). Nesse ensaio utilizou-se 5 L do meio de cultura Caldo Nutriente a uma concentração de 8 g/L. A 
inoculação foi realizada pela adição de um volume de 70 mL de uma solução inoculante que continha uma concentração 
celula r de 108 ufc/mL. Como condições operacionais do processo foi mantida uma rotação 180 rpm, temperatura de 
37°C e a ausência de aeração. Monitorou-sc a o processo em tcnnos da quantidade de oxigênio dissolvido, pH do meio 
e concentração de massa bacteriana. 

Os ensaios de floculação foram realizados cm um aparelho de "Jar Tcst". Inicialmente, a polpa, contendo 1% (massa/ 
volume) de fluorita (CaF) em granulometria inferior a 37 11111 (400 #)foi agitada por um período de I O min para promover 
a dispersão das partículas. Corrigiu-se o pH do meio para 7,0 e adicionou-se os microrganismos a uma dosagem de 40 
mg/L .• A agitação rápida foi mantida ainda por um período de 2 min para promover a completa interação do biorreagente 
com o meio . Após, baixou-se a rotação, permitindo a fonnação dos llocos por um período de 2 min. Um tempo de 
sedimentação de 1 min foi deixado para a sedimentação dos tlocos c análise da água residual. 

A eficiência da floculação foi avaliada pelos seguintes parâmetros: 
- análise visual da qualidade dos flocos a olho nu 
- turbidez residual da água (NTU) 
- remoção de sólidos suspensos (%). 

Os ensaios de fioculação foram conduzidos cm triplicata para cada reagente e foram expressos pela média (x) e pelo 
desvio padrão ( ax). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta o crescimento da C. xerosis em três diferentes meios de cultura. Pode-se observar que a maior 
produção de massa bacteriana ocorre no meio Kado. É possível obter com o meio Kado cerca 1,5 g/L de C. xerosis, 
enquanto que com o meio Caldo Nutriente somente cerca de 0,3 g/L. No meio de Exirato de Carne não houve crescimento, 
sendo então descartado para futuros estudos. O melhor rendimento do meio Kado pode ser explicado pela presença de 
sacarose, que pennite uma maior facilidade de metabolização como fonte de energia. 
Observou-se também que houve, após o terceiro dia de crescimento, a fonnação de gmmos bacterianos no meio Kado. 
No meio de cultura Caldo Nutriente, a bactéria manteve-se bem dispersa e homogeneizada durante os cinco dias de 
crescimento. 
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Fi!,'llra 2- Crescimento cm frascos agitados da C xerosis cm função do tempo em diferentes meios de cultura. 

As Figuras 3 e 4 mostram o crescimento da C xerosis cm diferentes temperaturas nos meios Kado e Caldo Nutriente. 
No meio Kado, a maior taxa de crescimento ocorreu a temperatura de 37"C. No meio Caldo nutriente, o crescimento foi 
parecido tanto a 27°C como a 37"C. O crescimento à temperatura de l7"C foi bastante baixo. Esses resultados comprovam 
o caráter mesofílico das bactérias e que a melhor temperatura de crescimento encontra-se entre 25oC e 40"C (Holt ct al, 
1994). 
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Figura 3- Crescimento cm frascos agitados da bactéria C xerosis em diferentes temperaturas no meio Kado. 

A Tabela I apresenta os resultados de lloculação de partículas de fluorita quando crescidas com diferentes meios de cultura. 
Pode-se reparar que as bactérias cultivadas com o meio Kado não mostraram bons resultados de Jloculação, enquanto que 
quando cultivadas com o meio Caldo Nutriente apresentaram excelentes resultados. 

A baixa floculação com a C xerosis crescida em meio Kado deve-se ao fato de que, talvez, os componentes do meio 
de cultura não pennitiram a formação de compostos extra-celulares capazes de atuar na floculação . Ainda, análises 
complementares realizadas por microscopia ótica indicaram que o arranjo das célul<1s em forma de cadeias foi mais 
evidente quando o meio empregado era o Caldo Nutriente, indicando que a configuração das bactérias possa ter uma 
influência no resultado da Hoculação. 
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Figura 4 -Crescimento em frascos agitados da bactéria C xerosis em diferentes temperaturas no meio Caldo 
Nutriente. 

Tabela I- Floculação de fluorita com a C xerosis (40 mg/L) cultivada em diferentes meios de cultura. 

Meio de cultura Sólidos Removidos (%) Turbidez Residual (NTU) Qualidade da Floculação 
X CJX X CJX 

Branco 38 0,008 - - Nula 
523 de Kado 84 0,018 41,6 4,71 Razoável 

Caldo Nutriente 96 0,020 7,6 0,47 Excelente 

Finalmente, a Figura 5 apresenta o crescimento da bactéria C xerosis no fermentador de bancada empregando o meio 
Kado e o meio Caldo Nutriente. Os ensaios no fennentadordemonstraram que o crescimento ocorre muito bem em ambos 
os meios em condições anaeróbicas (O% de 0

2 
dissolvido no meio), apesar de que nada foi feito para evitar a transferência 

de oxigênio da superfície livre para o meio de cultura. O pH do meio, em ambos os casos, decresceu levemente de pH 7,0 
a 6,4, não havendo a necessidade de se fazer o ajuste do pH. Observa-se, também, que os resultados, em tennos de massa 
microbiana produzida, ficaram coerentes com os conduzidos em frascos agitados. 
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Figura 5- Crescimento em um fennentador de bancada da bactéria C xerosis em meio Kado c Caldo Nutriente a 
temperatura de 3 7°C. 
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4. CONCLUSÃO 

Os resultados demonstram que, apesar do meio Kado apresentar um maior rendimento para a produção da C xerosis, 
esse meio não pcnnitc que as propriedades tlocu1antes do biorreagente sejam mantidas. Assim sendo , a melhor condição 
para a produção da bactéria C xerosis para a tlocu1ação de minerais é com o meio Caldo Nutriente em temperatura de 
27"C a 37"C. O carátcr facultativo da bactéria pennite que o processo seja conduzido sem a adição de oxigênio e agentes 
regulares de pH. Porém, cuidados devem ser tomados para que o crescimento ocorra em condições estéreis. Ressalta-se, 
ainda, que futuros estudos devem ser conduzidos para procurar meios de cultura de menor custo e para o crescimento da 
C xerosis em fennentadores de maior escala. 
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