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RESUMO 
 
O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizante NPK do mundo. O 
desenvolvimento de rotas alternativas para a obtenção de potássio, como a 
solubilização biológica do elemento a partir de rochas, configura-se como  uma 
opção frente à necessidade de importação e produção de fertilizantes comerciais. 
Neste estudo utilizou-se a bactéria gram-negativa Burkholderia anthina em ensaios 
iniciais de solubilização de potássio a partir da rocha verdete. Essa estirpe foi 
selecionada por apresentar formação de halo de solubilização em placa de Petri. Foi 
utilizado um planejamento fatorial 2³ tendo como variáveis a granulometria da rocha, 
concentração de glicose do meio de cultivo e o tempo de ensaio. Os ensaios foram 
conduzidos em 100 mL de meio Aleksandrov, pH 7,0 e 10 % de densidade de polpa 
da rocha como única fonte de potássio, mantidos sob agitação em agitador rotatório 
a 150 rpm e temperatura de 30 ± 1 ºC. Os fracos foram inoculados com 10 % (v/v) 
(107 UFC/mL) de B. anthina após realização da curva de crescimento do 
microrganismo. Ao final do processo foram avaliados o valor de pH e o percentual de 
extração de potássio. Verificou-se queda do valor de pH para aproximadamente3,0 
em todas as condições testadas, podendo ser um indicativo da produção de ácidos 
orgânicos. A extração máxima de potássio (0,26 %) ocorreu quando foi estudado o 
valor máximo (+1) de granulometria (100 #) e glicose (5 g/L) e mínimo (-1) de tempo 
(30 dias). Comparativamente aos controles, a ação microbiana elevou a extração 
desse elemento cerca de três vezes. Pode-se concluir que a estirpe de B. anthina 
atuou de forma positiva na extração de potássio a partir do verdete, nos ensaios em 
frascos agitados, mostrando potencial para estudos de otimização do processo de 
biossolubilização. Entretanto, maiores estudos devem ser desenvolvidos. 

 
Palavras chave: potássio; biossolubilização; verdete; Burkholderia anthina. 

 
ABSTRACT 

 

Brazil is the fourth biggest consumer of NPK fertilizer in the world. The development 
of alternative routes to obtain potassium, such as the biological solubilization of the 
element from rocks, set up one option against the need to import and for production 
of commercial fertilizers. In this study, the gram-negative bacteria Burkholderia 
anthina was used in the initial tests of biological solubilization from the rock verdete. 
This strain was selected for halo zone formation in Petri dishes. For this purpose, a 
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2³ factorial design was used, having, as variables, the granulometry of the rock, 
glucose concentration in the media culture and the test time. The experiments were 
conducted in 100 mL of Aleksandrov media culture with pH 7.0 and 10 % of pulp 
density from rock as the only potassium source, in 150 rpm and 30 ± 1 ºC. Each flask 
was inoculated with 10 % (v/v) (107 UFC/mL) of B. anthina, after the bacterial growth 
curve was done .At the end of process, the pH of the media as the potassium 
extraction percentage was evaluated. The pH of the media drops to near 3,0 in all 
tests, being able to be indicative of organic acids production. The maximum 
extraction of potassium (0,26 %) occurred when the maximum value (+1) of 
granulometry (100 #) and glucose (5 g/L) and the minimum value (-1) of test time (30 
days) were studied. Compared to the controls, the microbial action increased the 
extraction of this element about three times. It can be concluded that the bacteria B. 
anthina acted in the extraction of potassium originated only from verdete in agitated 
flasks assay, showing the potential for optimization studies in bioweathering 
processes. 

 
Keywords: potassium, Bioweathering; verdete; Burkholderia anthina. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é o quarto maior consumidor de NPK, com 6 % de participação mundial, 
após China, Índia e Estados Unidos (ANDA, 2011). A insuficiente produção interna 
de matérias-primas para fertilizantes constitui um ponto fraco da agricultura nacional, 
tornando o Brasil fortemente dependente de importações para os minerais utilizados 
como insumos. A situação se agrava em relação ao potássio, visto que a única mina 
em produção de potássio, a mina Taquari-Vassouras, localizada no estado de 
Sergipe, possui capacidade total instalada de 3,2 milhões de toneladas/ano (ROM) 
com vida útil, a princípio, até 2018. Em 2014, a produção nacional de KCl 
representou 8,6% do consumo interno aparente (DNPM, 2015). 

A desintegração e a decomposição dos minerais das rochas podem ocorrer através 
de processos físicos, químicos e biológicos. Alguns estudos (Girgis, et al., 2008; 
Binbin e Bin, 2011; Prajapati et al., 2012; Zhang e Kong, 2014; Cara et al., 2015; 
Setiawati e Mutmainnah, 2016), demonstram a existência de microrganismos 
capazes de promover a solubilização de rochas potássicas. O contato da rocha com 
microrganismos e/ou subprodutos derivados do metabolismo microbiano pode 
resultar na biossolubilização da mesma e na consequente liberação do elemento 
para o meio. Desta forma, novas oportunidades para a geração de tecnologias de 
produção de fertilizantes devem ser investigadas. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. Microrganismo 

 
Neste trabalho, foi utilizada a bactéria Burkholderia anthina previamente isolada por 
Cara (2016) a partir do solo rizosférico de girassol. 

 

A morfologia macroscópica desse microrganismo foi observada a partir do 
crescimento do microrganismo em meio de cultivo e a morfologia microscópica por 
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técnica de coloração de Gram. Também foi verificada a solubilização de potássio em 
placa de Petri pela formação de halo de solubilização ao redor da colônia após 
crescimento por 48 h. 

 

2.2. Meios de cultura 
 
Foram utilizados dois meios de cultura, o meio GEL (DALCIN, 2008) para 
manutenção da cultura estoque, e o meio Aleksandrov (HU et al., 2006), para os 
ensaios de formação de halo de solubilização, curva de crescimento microbiano e de 
biossolubilização. Ao meio Aleksandrov foi acrescido o pó de rocha como única fonte 
de potássio. 

 
2.3. Padronização do inoculo - Cinética de crescimento 

 

O perfil de crescimento das estirpes foi determinado a partir de contagem em placas 
(unidades formadoras de colônias - UFC) em meio ágar Aleksandrov. Para a 
contagem de células, inicialmente uma alçada da cultura estoque foi inoculada em 
100 mL de meio caldo Aleksandrov. Após 24 h de crescimento, a 30° C e 150 rpm, 
esse frasco serviu como cultura de ativação (pré-inoculo) para passagem de 10 % 
(v/v) para novo caldo. 

 

A quantificação da população microbiana foi realizada através de diluições seriadas 
(solução fisiológica estéril 0,9 %) e plaqueamento (spread plate) obtendo-se o perfil 
cinético com observações a cada 3 h durante 24 h. Após a obtenção das curvas, foi 
possível determinar o tempo ideal para a retirada de 10 % (v/v) de células com 
concentração similar e proceder à centrifugação a 4.000 g por 20 minutos e 4° C, em 
condições de esterilidade, para retirada do meio de cultura exaurido. Esse 
procedimento permitiu a inoculação do microrganismo na fase ativa de crescimento 
nos ensaios de solubilização de potássio. 

 

2.4. Verdete 
 

O verdete foi utilizado como pó de rocha e única fonte de potássio nos ensaios de 
biossolubilização de potássio. A rocha foi cedida gentilmente pela COPM/CETEM e 
contém 6,5 % de K2O em sua composição. Esta amostra foi moída em moinho de 
barras e peneirada para obter granulometrias de 100, 250 e 400 # utilizadas nos 
ensaios preliminares. 

 

2.5. Ensaio de biossolubilização 
 

Com o objetivo de avaliar a influência de três fatores no processo de 
biossolubilização de potássio a partir de rocha, realizou-se Planejamento Fatorial do 
tipo 2³. Para tanto, utilizou-se como variáveis: (x1) a granulometria do pó de rocha, 
(x2) a concentração de glicose no meio de cultivo e (x3) o tempo do ensaio. As 
condições estudadas estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Variáveis e níveis do Planejamento Fatorial 2³ 

 

Variáveis 
independentes 

Níveis 

-1 0 +1 

x1 400 # 250 # 100 # 

x2 1 g/L 3 g/L 5 g/L 

x3 30 dias 60 dias 90 dias 

 

 
Todos os ensaios foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 
mL de meio a 150 rpm e 30 °C, sendo todos de sacrifício. Todas as condições 
apresentavam 10 % de densidade de polpa do pó de rocha e 10 % (v/v) de inóculo. 
O ponto central do planejamento (nível 0) foi realizado em duplicata. Os controles 
abióticos foram realizados para os três tempos de cultivo (30, 60 e 90 dias) em 
triplicata do ponto central. 

 

Após o término do processo, as amostras foram centrifugadas a 4000 g por 20 min e 
4 °C a fim de separar as células bacterianas e o pó de rocha do sobrenadante. 
Metade do volume obtido de sobrenadante foi congelado para análises futuras. À 
outra metade, adicionou-se peróxido de hidrogênio (Liu et al., 2006; Sheng e He, 
2006), com concentração final de 6% v/v, seguido de autoclavação a 121°C e 1 atm 
por 20 min para decomposição do polímero extracelular e liberação do potássio 
retido em sua estrutura. Em seguida, esse material foi filtrado em membrana de  
éster de celulose (0,22 µm), acidificada com ácido nítrico até pH 2,0 e encaminhado 
para análise por espectrometria de absorção atômica realizada pelo Laboratório do 
Serviço de Caracterização Química SCQ-COAM/CETEM. 

 

Foram descontados dos resultados obtidos nos ensaios bióticos os valores 
encontrados nos ensaios controle (abióticos). Esse procedimento permitiu  
determinar o resultado de solubilização somente pela ação microbiana. 

 

As análises estatísticas foram realizadas em programa Statistica v. 13.1. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Características do microrganismo 
 
A Figura 1 apresenta a morfologia macro (a) e microscópica (b) de B. anthina além 
da observação do halo de solubilização (c). De forma macroscópica (Figura 1.a) é 
possível observar que o microrganismo apresenta característica mucosa, sendo 
indicativo de produção de substância polimérica. A coloração de Gram (Figura 1.b) 
possibilitou a visualização microscópica da bactéria que se apresentou na forma de 
bastonete gram-negativo. Na Figura 1.c nota-se uma zona de solubilização ao redor 
do crescimento microbiano, indicativo de microrganismo com potencialidade para 
solubilização de potássio. 
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Figura 1: Morfologia macro (a) e microscópica (b) de B. anthina e formação do halo de 

solubilização de potássio em placa de Petri (c). 
 

3.2. Curva de crescimento microbiano 
 

O gráfico a seguir (Figura 2) mostra a curva de crescimento da bactéria B. anthina 
em meio ágar Aleksandrov em UFC/mL durante 24 h. O tempo de 6 h (107 UFC/mL) 
foi escolhido para obtenção do inoculo (10 % v/v) deste microrganismo, por se 
encontrar na fase exponencial de crescimento. 

 

Figura 2: Perfil de crescimento da estirpe isolada B. anthina. 

 
3.3. Planejamento fatorial 2³ 

Os resultados obtidos no Planejamento Fatorial 2³, apresentados na Tabela 2, 
demonstram que o microrganismo atuou na biossolubilização do potássio levando a 
uma extração máxima de 13,78 mg/L (0,26 %) no ensaio número 4, resultado cerca 
de três vezes maior do que o observado nos ensaios abióticos (média de 5,5 mg/L 
ou 0,1%). Os ensaios 5 e 6 não apresentaram solubilização do elemento quando 
comparado ao controle. 

 
Diversos autores relataram solubilização similar ao alcançado neste trabalho. Zhang 
e Kong (2008) obtiveram 4,4 mg/L de solubilização em sete dias de processo, 
enquanto Setiawati e Mutmainnah (2016) conseguiram obter até 18,17 mg/L em 15 
dias. 

 
Neste ensaio foi possível verificar visualmente um aumento da viscosidade do meio 
de cultivo, que pode estar correlacionado à produção de polissacarídeo microbiano, 
característico do gênero Burkholderia. Devido a essa viscosidade, houve grande 
depósito de verdete ao fundo do frasco (Figura 3), mesmo sob agitação, o que não 
foi notado nos controles. Esse indício de produção de polímero foi observado, 
inclusive, nos ensaios onde a concentração da fonte de carbono foi inferior (1 g/L). 

a) b) c) 
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Este depósito do verdete no fundo dos frascos durante todo o ensaio pode ter 
subestimado a ação solubilizadora da B. anthina, indicando necessidade de estudos 
posteriores. 

 
 

Tabela 2: Níveis e valores decodificados das varíaveis independentes estudadas no 
Planejamento Fatorial 2³ e os valores obtidos para a resposta esperada. 

 

Variáveis independentes Variáveis dependentes 

 
Ensaios 

Granulometria 
(mesh) 

Glicose 
(g/L) 

Tempo 
(dias) 

Resposta solubilização 

x1 x2 x3 mg/L % 

1 -1 (400) -1 (1) -1 (30) 0,89 0,02 

2 +1 (100) -1 (1) -1 (30) 4,70 0,09 

3 -1 (400) +1 (5) -1 (30) 0,89 0,02 

4 +1 (100) +1 (5) -1 (30) 13,78 0,26 

5 -1 (400) -1 (1) +1 (90) 0,00 0,00 

6 +1 (100) -1 (1) +1 (90) 0,00 0,00 

7 -1 (400) +1 (5) +1 (90) 0,39 0,01 

8 +1 (100) +1 (5) +1 (90) 7,39 0,14 

9 0 (250) 0 (3) 0 (60) 5,39 0,10 

10 0 (250) 0 (3) 0 (60) 5,42 0,10 

 

 

 

Figura 3 (a,b): Depósito de verdete nos ensaios com inóculo 
(indicativo da produção de biopolímero). 

 

 

O gráfico de Pareto (Figura 4) mostra que a variável granulometria (x1) foi a única 
que apresentou significância estatística, com efeito positivo na extração do elemento 
potássio (p < 0,05). 

a) b) 
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Figura 4: Gráfico de Pareto para as variáveis estudadas no Planejamento Fatorial 2³ 

 

 

Em relação ao pH, observou-se queda para valores próximos a pH 3,0, sendo 
também indicativo da produção de ácidos orgânicos, condição que deve ser 
investigada. 

Maiores estudos devem ser conduzidos a fim de maximizar a solubilização do 
potássio por rota microbiana, entretanto, estes resultados permitiram inferir que o 
microrganismo teve ação sobre o verdete e que os valores de biossolubilização 
obtidos estão condizentes com a literatura disponível. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
É possível concluir a partir dos resultados preliminarmente obtidos, que a bactéria 
Burkhodeira anthina tem ação na biossolubilização do elemento potássio do verdete. 
Contudo, estudos complementares devem ser conduzidos visando a otimização das 
condições de processo e incremento na eficiência de biossolubilização. 
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