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RESUMO 

 
A busca por fontes alternativas de recuperação e separação dos elementos puros de 
terras-raras (ETR) é vista como uma ação prioritária e estratégica por diversos países 
demandantes desses elementos. Em alternativa aos processos clássicos de extração 
de ETR, o processo de biossorção vem sendo avaliado, em uma combinação da 
biotecnologia e metalurgia extrativa. Sendo assim, o presente trabalho buscou avaliar a 
capacidade da biomassa imobilizada da bactéria Bacillus subtilis na biossorção de 
lantânio (ETR leve) e samário (ETR médio), visando seu uso na separação desses 
elementos. As células de B. subtilis foram pré-tratadas com solução de NaCl 1M e 
posteriormente  misturadas  a  uma  solução  de  alginato  de  sódio  2%  (m  v-1).  A 
imobilização celular foi obtida pela adição de solução de CaCl2 1M, formando assim, 
esferas de alginato de cálcio contendo as células imobilizadas a serem utilizadas como 
material biossorvente. Os resultados experimentais dos ensaios em batelada dos ETR 
biossorvidos foram determinados com o uso de ICP-OES, partindo de soluções 
sintéticas com concentrações conhecidas (15, 30, 50, 75, 100 mg L-1). As maiores 
porcentagens de biossorção de La e Sm foram observadas na presença das menores 
concentrações, correspondendo à 94,4% e 94,9%, respectivamente, a partir de uma 
solução de concentração igual a 15 mg L-1. Em soluções com concentração inicial igual 
a 100 mg L-1, 89,3% dos íons La e 91,9% dos íons Sm foram biossorvidos. O mesmo 
comportamento pode ser observado para a solução bi-elementar La+Sm, onde 79,9% 
(La) e 88,8% (Sm) dos íons foram biossorvidos em soluções de concentração inicial 
igual a 15 mg L-1, e, 69,4% (La) e 83,4% (Sm) a partir de soluções 100 mg L-1. O 
objetivo foi determinar a saturação da biomassa sorvente e enquadrar os dados de 
equilíbrio em modelos de isotermas e assim, determinar parâmetros importantes para 
testes futuros em coluna piloto. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bacillus subtilis, imobilização celular, biossorção, terras-raras 

 
ABSTRACT 

 
The search for alternative sources of recovery and separation of pure rare earth 
elements (REE) is seen as a priority and strategic action by several countries 
demanding these elements. As an alternative to classical processes of extraction of 
REE, the biosorption process has been evaluated in a combination betweeen 
biotechnology and extractive metallurgy. Therefore, the present work aimed to evaluate 
the capacity of immobilized biomass of Bacillus subtilis to the biosorption of lanthanum 
(light REE) and samarium (medium REE), aiming its use in the separation of these 
elements. B. subtilis cells were pretreated with 1M NaCl solution and then mixed with a 
2%  (w  v-1)  sodium  alginate  solution.  Cellular  immobilization  was  obtained  by  the 
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addition of 1M CaCl2 solution, thereby forming calcium alginate beads containing the 
immobilized cells to be used as biosorbent material. The experimental results of the 
batch assays of the biosorbent REEs were determined using ICP-OES, starting from 
synthetic solutions with known concentrations (15, 30, 50, 75, 100 mg L-1). The highest 
percentages of La and Sm biosorption were observed in the presence of the lowest 
concentrations, corresponding to 94.4% and 94.9%, respectively, from a concentration 
of 15 mg L-1. In solutions with an initial concentration of 100 mg L-1, 89.3% of La and 
91.9% of Sm ions were biosorbed. The same behavior can be observed for the bi- 
elemental solution La+Sm, where 79.9% (La) and 88.8% (Sm) of the ions were 
biosorbed in solutions Of the initial concentration of 15 mg L-1, and 69.4% (La) and 
83.4% (Sm) from 100 mg L-1 solutions. The objective was to determine the saturation of 
the sorbent biomass and to frame the equilibrium data in isothermal models and thus to 
determine important parameters for future pilot column tests. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O alto custo dos processos de separação dos elementos de terras raras com alto grau 
de pureza eleva o valor de mercado desses elementos, pois, em geral, estes processos 
envolvem várias etapas de extração por solventes e/ou resinas de troca-iônica e tais 
tecnologias poucos países a dominam (VERA, 2015). 

 
As técnicas usadas na separação de terras-raras são classificadas em métodos 
clássicos que consistem na cristalização fracionada, precipitação fracionada e reações 
térmicas e em métodos modernos que consistem na extração por solvente e troca- 
iônica. Dos métodos modernos a troca iônica é preferencial para o polimento dos 
produtos obtidos da lixiviação e extração por solventes, devido á baixa concentração de 
terras raras a serem retiradas da solução (TEXIER et al., 2002). 

 
Em alternativa aos métodos clássicos, a biossorção tem sido descrita na literatura 
científica como uma ferramenta potencial de troca iônica para a recuperação de 
elementos de terras-raras (ANDRÈS et al., 2000; DAS, 2010 DAS, 2014; 
MURALEEDHARAN  et  al.,  1994; TAKAHASHI  et  al., 2005,  2010;  TSURUTA, 2002, 
2005, 2006a, 2006b, 2007). 

 
A biossorção consiste num processo de adsorção que se refere á ligação passiva de 
íons metálicos por biomassa viva ou morta. Entretanto, estudos revelam que se pode 
ter uma melhor eficiência no processo biossortivo, quando os microorganismos são 
imobilizados (GIESE et al., 2016). 

 
A tecnologia de imobilização celular consiste no confinamento físico das células em 
uma região definida de espaço, na qual são mantidas suas atividades catalíticas em 
processos de operação contínua ou descontínua possibilitando a reutilização das 
mesmas (COVIZZI et al, 2007; GIESE, 2015a,b). A maioria dos processos 
fermentativos industriais convencionais utiliza células livres em  suspensão, porém o 
uso de microrganismos imobilizados (MI) permite um aumento da produtividade devido 
à elevada concentração de células. (FREEMAN; LILLY, 1998). 
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A imobilização de células microbianas em géis de alginato tem sido a mais utilizada em 
processos fermentativos, envolvendo bactérias, leveduras, e mais raramente, fungos. 
Como exemplo, pode ser citada a produção de ácido lático pela bactéria Lactobacillus 
casei (YOO et al., 1996) e de carotenóides pelo fungo filamentoso Giberella fujikuroi 
(GARBAYO et al. 2003). 

 
Este trabalho teve como objetivo determinar a saturação da biomassa sorvente e 
enquadrar os dados de equilíbrio em modelos de isotermas dos elementos La e Sm 
pela bactéria B. subtilis imobilizada em alginato de cálcio em regime de batelada. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A partir de placas petri pré-existentes contendo a biomassa de B. subtilis, uma alçada 
desta colônia foi transferida para frascos Enlenmeyer de 500mL contendo 200mL de 
meio de cultivo (extrato de levedura, 5 g L-1; triptona de soja (TSB), 30 g L-1), os quais 
foram mantidos sob agitação constante a 150 rpm durante 72h à 30°C, para o 
crescimento das bactérias. Após este período, o cultivo foi interrompido e distribuído 
em 04 tubos falcons de 50mL para centrifugação a 4000 rpm por 15 min em 
temperatura ambiente. 

 
A biomassa sedimentada recebeu o seguinte pré-tratamento: cada tubo falcon recebeu 
40 mL de água ultrapura para a lavagem das bactérias seguida de centrifugação a  
4000 rpm por 15 min na temperatura ambiente. As células de B. subtilis foram então 
colocadas em contato com 40 mL de solução de NaCl 1M durante 1h e então, 
novamente foram centrifugadas e lavadas com água ultrapura. 

 
Após este pré-tratamento, a etapa de imobilização celular foi realizada. As células de B. 
subtilis   foram   misturadas   a   120    mL    de    solução    de   alginato    de    sódio 
2% m v-1, resultando em uma biomassa de 1,10 g. Com auxílio de uma bomba 
peristáltica, foram gotejados 10 mL de solução de alginato de sódio + B. subtilis em um 
Enlenmeyer de 125 mL contendo 15 mL de solução CaCl2 1M. 

 
Os experimentos de biossorção em batelada foram realizados a partir de soluções 
sintéticas de óxidos de lantânio e samário, com sistemas mono-elementares (La ou 
Sm, separadamente) e bi-elementares (La+Sm). 

 
Foram preparados 60 mL de soluções de La, Sm e La+Sm nas seguintes 
concentrações iniciais: 15 mg L-1; 30mg L-1; 50mg L-1; 75mg L-1  e 100mg L-1. 

 
Nos ensaios de biossorção, para cada concentração inicial das espécies estudadas, 
foram realizados testes em duplicata. Cada Enlenmeyer contendo células imobilizadas 
recebeu 20 mL de solução de metal(is). Em seguida os Enlemmeyers foram 
submetidos à agitação constante por 1h a 100 rpm e 30°C. Terminados os ensaio, as 
soluções, inclusive a inicial, foram enviadas para análise das concentrações com o uso 
de ICP-OES. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A adsorção de diferentes concentrações dos lantanídeos sobre a biomassa a 30 oC foi 
estudada para La e Sm na faixa de 15 a 100 mg L-1 mantendo todas as outras variáveis 
constantes. Os resultados são mostrados nas Figuras 1 e 2. A adsorção para La e Sm 
aumentou com o aumento da concentração de metal em soluções aquosas. Estes 
resultados indicam que sítios energeticamente menos favoráveis se envolvem quando  
a concentração de metal em solução aumenta. A captação de metal pode ser creditada 
a diferentes mecanismos de troca de íons ou adsorção e tanto o alginato utilizado como 
suporte e a bactéria B. subtilis podem estar contribuindo na performance de adsorção 
ou troca iônica. Acredita-se que uma investigação mais aprofundada deve ser realizada 
para esclarecimentos sobre os mecanismos físicos, químicos ou biológicos envolvidos. 

A ordem de preferência observada para a sorção foi Sm>La, tanto para a investigação 
das espécies isoladamente, como no caso da competição entre as duas em uma 
mesma solução de contato. Quando as espécies são investigadas isoladamente, essa 
preferência pelo Sm é sutil (Figura 1), no entanto esta se torna mais proeminente 
quando da competição em uma mesma solução de contato (Figura 2). 

 

Figura 1. Isotermas de adsorção das espécies La e Sm levantadas isoladamente. 
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Figura 2. Isotermas de adsorção das espécies La e Sm levantadas conjuntamente. 
 
Foram utilizadas os modelos de isoterma de Langmuir (LANGMUIR, 1918) e Freundlich 
(FREUNDLICH, 1906) para analisar a adsorção de La e Sm sobre a biomassa 
adsorvente. A isoterma de Langmuir é utilizada para uma sorção em monocamada na 
superfície da partícula, a qual contém um determinado número de sítios livres para 
realizar a biossorção, e pode ser expressa pela Equação (1). 

Ce =       1      +     1   Ce (1) 
Qe       Qm KL KL 

 
onde Ce é a concentração do adsorbato no equilíbrio (mg L-1); Qe é quantidade 
adsorvida por grama do adsorvente (mg g-1); Qm é uma constante relacionada com a 
energia de adsorção (L mg-1) e KL é a constante de Langmuir da capacidade de 
adsorção teórica na monocamada (L g-1). 

A Tabela 1 apresenta as constantes de Langmuir Qm e KL calculadas para todas as 
espécies testadas. Esse modelo de isoterma se adaptou adequadamente aos pontos 
experimentais quando as espécies foram tratadas isoladamente pois apresentaram 
valores para os coeficientes de correlação (R2) entre 0,91 e 0,94. 

 
No caso do tratamento das espécies em conjunto, a competição das mesmas pelos 
sítios ativos de adsorção, em todos os contatos, pode ter feito com que os ajustes para 
esse modelo testado não apresentassem valores adequados em termos de R2. 

 
A isoterma de Freundlich está baseada na sorção de superfícies heterogêneas, e é 
dada pela Equação (2). 

 
log (w/z) = log K + (1/n) log (Ce) (2) 

 
onde w é a massa do adsorbato (mg); z é a massa do adsorvente (g); Ce é a 
concentração do adsorbato no equilíbrio e K e n são constantes de Freundlich 
relacionadas a capacidade de adsorção e a intensidade de adsorção respectivamente. 
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(La+Sm) 

 
 

A Tabela 1 também apresenta as constantes de Freundlich K e n para todos os íons 
testados. Por causa dos valores de R2, todos na casa dos 0,99, consideramos o  
modelo de isoterma bem adequado para todos os casos. 

 
A isoterma de Langmuir pode ser caracterizada como favorável, se o parâmetro de 
equilíbrio RL (Equação 3) apresentar valores entre 0 e 1. As constantes KL e Qm já  
foram descritas anteriormente. 

 

RL =   1  
1 + KL Qm 

(3) 

 

Para a isoterma de Freundlich valores de n na faixa 1<n<10, parâmetro similar ao RL 
anterior, indicam adsorção favorável. Conforme apresentado na tabela 1, para ambos 
os modelos de isotermas, Langmuir apresenta melhores resultados em termos de 
adsorção favorável que Freundlich. 

 

Tabela 1. Constantes de Langmuir e Freundlich para La(III) e Sm(III). 
 

Isotermas Adsorvato La Sm La 

 
 

Sm 
(La+Sm) 

 

Langmuir Qm (L/mg) 0,10 0,12 0,05 0,12 
KL (L/g) 161,3 166,7 66,2 69,4 
R2 0,94 0,91 0,89 0,88 
RL 0,06 0,05 0,22 1,04E-01 

Freundlich K 1,06 1,10 1,22 1,16 
n 0,97 0,98 0,93 0,97 
1/n 1,03 1,02 1,08 1,03 
R2 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

O estudo demonstra o potencial de aplicação da bactéria B. subtilis suportada em 
alginato de cálcio como um adsorvente de íons La e Sm em soluções aquosas. A 
preferência de adsorção segue a ordem Sm> La, no caso do estudos das espécies 
isoladas, bem como em competição em um mesmo meio reacional. 

 
Os modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich foram testados e em todos os 
casos, foram bem adaptados aos pontos experimentais. No entanto, a isoterma de 
Freundlich apresentou a melhor adequação matemática dos modelos testados o que 
provavelmente sugere um mecanismo de adsorção heterogêneo em  múltiplas 
camadas. 

 
Por outro lado, a espontaneidade da adsorção também foi determinada pelos 
parâmetros de equilíbrio RL e n para respectivamente os modelos de Langmuir e 
Freundlich. Nos dois casos os valores determinados não indicam grande 
espontaneidade no processo de adsorção pela biomassa. Trabalhos futuros estão 
sendo realizados para o mesmo sistema adsorvente em concentrações das espécies 
estudadas mais elevadas e  outros modelos de  isotermas, além de  outras técnicas  de 
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caracterização biológica serão aplicadas para melhor discussão sobre os mecanismos 
físico-químicos-biológicos envolvidos. 
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