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RESUMO 

 

A biomineralização é um fenômeno presente na natureza, caracterizado pela 

precipitação de carbonato de cálcio por bactérias ureolíticas. Os micro-organismos 

realizam a precipitação deste mineral através da degradação da ureia. Tal fenômeno 

possui aplicações promissoras e ambientalmente “limpas” nas áreas de construção civil 

e em processos de biorremediação. Na atual pesquisa, amostras de solo foram coletadas 

em dez pontos diferentes da reserva na Serra Dourada em Mossamedes – GO e de cinco 

locais diversos do prédio em construção do Hospital das Clínicas, UFG – GO, diluídas 

serialmente e inoculadas em meio ágar ureia de Christensen. Bactérias consideradas 

ureolíticas modificaram a coloração do meio de laranja para rosa.  Na etapa de 

sequenciamento molecular foi possível identificar os seis isolados pertencentes aos 

gêneros Bacillus, Arthrobacter e Staphylococcus, organismos notadamente empregados 

em pesquisas de biomineralização. Os cristais visualizados em microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) foram caracterizados por espectroscopia dispersiva de raios-X 

(EDS), indicando traços de CaCO3. Constatou-se a presença de dois perfis de 

polimorfos: vaterita e carbonato de cálcio amorfo (ACC).  Os micro-organismos 

oriundos de rejeitos de construção precipitaram maiores quantidades de carbonato de 

cálcio. Corpos de provas que foram moldados com os isolados (bioconcreto) não 

apresentaram diferenças com os controles frente ao ensaio de resistência à compressão e 

absorção à água. Os que tiveram fissuras artificiais induzidas não apresentaram 

diferenças em relação aos controles, com exceção do isolado PM6 que foi responsável 

por uma redução de 31.06 % da resistência à compressão. Quanto à capacidade de 

resistir ao desgaste por abrasão, todos os isolados apresentaram uma redução de 69.23% 

de massa desagregada em relação ao grupo controle, resultado que os classificam como 

potencial produto para serem utilizados como revestimentos na proteção de superfícies 

de concreto e argamassa. Estudos posteriores são necessários para aperfeiçoar as 

condições do meio e de concentração bacteriana a fim de promover o aumento da 

resistência à compressão em corpos de prova e de reduzir a absorção à água.  

 

Palavras-chave: Carbonato de cálcio, MICP, bioconcreto, fissuras, desgaste abrasivo. 

 

 



ABSTRACT 

 

Biomineralization is a phenomenon found in nature, characterized by the calcium 

carbonate precipitation by ureolytic bacteria. Microorganisms perform the precipitation 

of this mineral through degradation of urea. This phenomenon has promising and 

environmentally “clean” applications in the fields of civil construction and 

bioremediation processes. In the current research, soil samples were collected in ten 

different spots of the Serra Dourada reserve in Mossamedes – GO and five different 

sites in the building under construction of Hospital das Clínicas, UFG – GO, serially 

diluted and inoculated in Christensen urea agar medium. Bacteria considered ureolytic 

have changed the medium color from orange to pink. In the molecular sequencing stage, 

it was possible to identify six isolates belonging to the genera Bacillus, Arthrobacter 

and Staphylococcus, organisms broadly used in studies of biomineralization. The 

crystals visualized in scanning eléctron microscopy (SEM) were characterized by 

dispersive X-ray spectroscopy (EDS), indicating traces of CaCO3. It was verified the 

presence of two polymorph profiles: vaterite and amorphous calcium carbonate (ACC). 

Microorganisms isolated from construction tailings precipitated larger amounts of 

calcium carbonate. Mortar specimens that were molded with the presence of isolates 

(bioconcrete) did not have differences in resistance to compression and water 

absorption, comparing with the controls. Those who had induced artificial cracks did 

not show diferences in relation to controls, except for the isolated PM6 that was 

responsible for a reduction of 31.06% of the compressive strength. Regarding the ability 

to resist abrasion wear, all the isolates had a 69.23% disintegrated mass reduction in 

relation to the control group, a result that classified them as a potential product to be 

used as coatings in the protection of concrete and mortar surfaces. Subsequent studies 

are needed to improve the conditions of the medium and bacterial concetration to 

increase the compressive strength in specimens and to reduce absorption to water.  

 

Key words: Calcium carbonate, MICP, bioconcrete, cracks, abrasive wear. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Presente na natureza como um fenômeno recorrente, a biomineralização é o 

processo pelo qual organismos vivos precipitam minerais inorgânicos na forma de 

conchas, esqueletos, dentes, e também óxidos de ferro e manganês, carbonatos, fosfatos 

e sílicas (XU et al., 2007). A heterogeneidade de formas como a biomineralização é 

exercida pode estar relacionada a vários eventos que ocorreram ao longo da formação 

do planeta Terra e aos ciclos biogeoquímicos (FRANKEL & BAZYLINSKI, 2003).  

A maioria dos depósitos de carbonato terrestre é de origem biótica (VERMEIJ, 

2014). A calcificação ou deposição de carbonato de cálcio (CaCO3) é um fenômeno 

recorrente em bactérias, e conhecido desde a década de 1970 (BOQUET et al., 1973). 

Em condições adequadas, uma variedade de bactérias produzem cristais de CaCO3 

quando cultivadas em meio de cultura contendo alguma fonte de cálcio,como acetato de 

cálcio, por exemplo (BANKS et al, 2010). 

Uma das hipóteses mais aceitas para a precipitação de carbonato induzida por 

micro-organismos (MICP, do inglês Microbial-Induced Carbonate Precipitation) é a 

que os íons cálcio que não são utilizados no metabolismo microbiano, acumulam-se no 

meio extracelular, onde ficam disponíveis para que a reação de precipitação ocorra. 

(SHIRAKAWA et al., 2011). A MICP foi proposta como resultado de diferentes 

mecanismos como a redução de sulfatos (CASTANIER et al., 2000), fotossíntese 

(MCCONNAUGHEY & WHELAN, 1997), hidrólise de ureia (STOCKS-FISCHER et 

al., 1999; DE MUYNCK et al., 2010), oxidação anaeróbica de sulfureto 

(WARTHMANN et al., 2000), formação de biofilme e de substância polimérica 

extracelular (ARIAS & FERNANDEZ, 2008). Contudo, a precipitação de carbonato de 

cálcio por bactérias via hidrólise da ureia é o método mais amplamente utilizado 

(DEJONG et al., 2010; DE MUYNCK et al., 2010). 

 O processo de MICP é uma técnica efetiva e ambientalmente “amigável” que 

pode ser aplicada para resolver diversos problemas ambientais, incluindo a remediação 

de íons cálcio, radionucleotídeos e metais potencialmente tóxicos, dentre outros. 

Diversos estudos se pautam na calcificação mediada por bactérias ureolíticas 

relacionadas à restauração do calcário em prédios históricos (LE-METAYER-LEVREL 

et al., 1999; WEBSTER & MAY, 2006). Contudo, a aplicação na engenharia civil é 

bem mais ampla, incluindo a proteção da superfície de argamassas e concreto (DE 

MUYNCK et al., 2010), a restauração de concreto (RAMACHANDRAN et al., 2001) e 
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a estabilização de solos e taludes (WHIFFIN et al., 2007; GÓMEZ-MUÑETÓN, 2009; 

DEJONG et al., 2010). 

 A MICP pode ser um meio eficaz e ambientalmente “amigável” para reparação 

de estruturas deterioradas. As estruturas de concreto deterioram-se devido várias razões, 

tais como ataques ambientais, sobrecarga ou danos acidentais e por isso exigem 

remediação para prolongar seu tempo de vida. É comum o uso de agentes sintéticos para 

reparação dessas estruturas, tais como polímeros. Contudo, estes apresentam um 

material de desempenho duvidoso que em longo prazo pode resultar em problemas de 

compatibilidade complexos. (ABO-EL-ENEIN et al., 2012).  

Existe uma variedade de produtos disponíveis no mercado para serem utilizados 

na proteção de superfícies de concreto (BASHEER & CLEELAND 2006). Contudo, a 

maioria destes produtos são revestimentos a base de compostos orgânicos voláteis. 

Estes compostos apresentam efeito poluidor do ar tanto durante a fabricação quanto na 

aplicação. Sendo assim, tal condição tem levado ao desenvolvimento de novas 

formulações, como materiais de revestimento inorgânicos (DE MUYNCK et al, 2008).  

Proteção contra rachaduras e vazamentos são fundamentais em muitas 

estruturas, especialmente aquelas que armazenam produtos químicos nocivos. Nesse 

tipo de situação, a MICP seria uma grande vantagem.  Esta pode ser desencadeada por 

micro-organismos na presença de agentes químicos, nesses ambientes pode-se aumentar 

o processo de auto-cura (DE MUYNCK et al., 2010).   

  A construção civil é um dos setores que mais geram impactos ambientais. A 

indústria do cimento, um dos principais materiais utilizados pela humanidade, é uma 

grande emissora de CO2 (5-8% da emissão antropogênica) e responsável pelo consumo 

de 10-15% da energia industrial mundial (USON et al., 2013; GONZÁLEZ-KUNZ et 

al., 2017). Admite-se que uma das estratégias para minimizar o efeito dos gases estufa 

refere-se ao sequestro de CO2 por MICP (PENG et al., 2010: PHILLIPS et al., 2012).   

Dessa forma, diante do panorama mundial, faz-se necessário a busca por 

alternativas capazes de reduzir os impactos provocados pela indústria de cimento e de 

revestimentos a base de compostos orgânicos. Sendo assim, este trabalho pretende 

investigar a presença de bactérias ureolíticas capazes de precipitar carbonato de cálcio 

em solo de cerrado e rejeito de construção, selecionar dentre estas, as que apresentam 

maior potencial para aplicações e avaliar as mudanças das propriedades físicas e 

mecânicas de corpos de prova tratados com estes micro-organismos, tendo em vista que 

o uso destes pode promover menores danos ao meio ambiente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o potencial de biocimentação de bactérias ureolíticas oriundas de solo 

de cerrado e de rejeitos de construção civil 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Descrever o processo de biomineralização e suas aplicações;  

- Isolar bactérias ureolíticas de amostras de solo de cerrado e de rejeitos de construção 

civil; 

- Selecionar entre os isolados aqueles que apresentam maior capacidade ureolítica;  

- Identificar os micro-organismos por meio do sequenciamento parcial do gene 16S 

rDNA; 

- Quantificar a produção de carbonato de cálcio pelos isolados selecionados; 

- Avaliar a composição e as características do carbonato de cálcio produzido pelos 

micro-organismos por meio de microscopia eletrônica de varredura; 

- Avaliar a aplicação dos isolados na agregação de arenitos, para remediação de fissuras, 

como integrante da argamassa e como produto para proteção da superfície de 

argamassas; 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 A dissertação encontra-se segmentada em dois capítulos dispostos na forma de 

artigos para futura publicação científica, conforme a seguir: 

1 - Bioprecipitação de carbonato de cálcio por bactérias ureolíticas e suas aplicações 

2 - Prospecção e utilização de bactérias ureolíticas precipitadoras de carbonato de cálcio 

como biocimentadoras 

No primeiro capítulo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a 

bioprecipitação de carbonato por bactérias ureolíticas, suas características e aplicações. 

O segundo aborda a parte experimental do trabalho, com a prospecção de bactérias 

ureolíticas e suas aplicações como bioprecipitadoras.  

A formatação adotada para os dois capítulos foi conforme as normas da revista 

Brazilian Journal of Science and Technology, passível de publicação de ambos os 

artigos científicos. As normas para publicação da revista encontram-se em anexo. A 
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formatação adotada para a primeira parte, de introdução geral, objetivos e referências 

bibliográficas, foi conforme a ABNT.  
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Resumo 

A biomineralização é uma alteração química em um ambiente através de atividade 

microbiana que resulta na precipitação de minerais, sendo um fenômeno amplamente 

distribuído na natureza.  Na precipitação de carbonato de cálcio induzida 

microbiologicamente (MICP, do inglês microbially induced calcium carbonate 

precipitation), a urease apresenta papel importante ao hidrolisar a ureia, por uma grande 

variedade de micro-organismos capazes de produzir elevados níveis desta enzima. 

Existem diferentes polimorfos do cristal de carbonato de cálcio e a estrutura que é 

formada depende do tipo da fonte de cálcio utilizada, período de incubação e atividades 

metabólicas referentes à espécie microbiana avaliada.  A MICP é uma alternativa 

promissora e ambientalmente amigável para as tecnologias de remediação atuais e 

convencionais capaz de resolver problemas ambientais em campos multidisciplinares. 

Várias aplicações como aumento da qualidade e da melhoria das propriedades de 

materiais de construção, remoção de metais potencialmente tóxicos e radionucleotídeos 

e sequestro de dióxido de carbono atmosférico têm sido discutidas.  

Palavras-chave: Biomoneralização, urease, aplicações, MICP. 

 

Abstract 

Biomineralization is a chemical change in environment through the microbial activity 

that results in the precipitation of minerals, being a phenomenon widely spread in 

nature. In microbially induced carbonate precipitation (MICP), ureases plays an 
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important role in hydrolyzing urea by a large variety of microorganisms capable of 

producing high levels of this enzyme. There are different polymorphs of calcium 

carbonate crystal and the structure that is formed depends on the type of calcium used, 

the incubation time and metabolic activities of the evaluated microbrial species. MICP 

is a promising and environmentally friendly alternative to current and conventional 

remediation technologies capable of solving environmental problems in 

multidisciplinary fields. Several applications such as increased quality and improved 

properties of building materials, removal of potentially toxic metals and 

radionucleotides and sequestration of atmospheric carbon dioxide have been discussed. 

Keywords: Biomineralization, urease, aplications, MICP. 

 

3.1. Introdução  

A biomineralização é o processo perante o qual organismos vivos sintetizam 

minerais inorgânicos. A precipitação de carbonato de cálcio (CaCO3) é um exemplo 

conhecido de biomineralização promovida por células bacterianas e suas respectivas 

atividades metabólicas. Na precipitação de carbonato de cálcio induzida 

microbiologicamente os micro-organismos são capazes de secretar um ou mais produtos 

metabólicos que reagem com íons cálcio no ambiente resultando na precipitação de 

minerais (Dhami et al. 2013a). 

A biomineralização pode produzir diferentes fases de polimorfos anidros de 

carbonato de cálcio tais como calcita, aragonita e vaterita, bem como fases cristalinas 

hidratadas tais como monohidrocalcilta, ikeita, e carbonato de cálcio amorfo (ACC) 

(Hammes et al. 2003; Dhami et al. 2013b; Anbu et al. 2016). O processo de MICP é 

uma técnica efetiva e ambientalmente “amigável” que pode ser aplicada em diversas 

formas, incluindo a remediação de íons cálcio, radionucleotídeos e metais 

potencialmente tóxicos, sequestro de CO2, restauração de calcário em prédios históricos, 

bio-estabilização de solos e taludes, biocimentação, proteção da superfície de 

argamassas e concreto, remediação de fissuras dentre outras aplicações (Metayer-Levrel  

et al. 1999; Al-Thawadi, 2008; De Muynck et al. 2010; Peng et al. 2010; Achal et al. 

2012; Phillips et al. 2012; Abo-El-Enein et al. 2013). 

A MICP foi proposta como resultado de diferentes mecanismos como a redução 

de sulfatos (Castanier et al. 2000), fotossíntese (McConnaughey e Whelan 1997), 

hidrólise de ureia (Stocks-Fischer et al. 1999; De Muynck et al. 2010), oxidação 

anaeróbica de sulfureto (Warthmann et al. 2000), formação de biofilme e substância 
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polimérica extracelular (Arias e Fernadez 2008). Contudo, a precipitação de carbonato 

de cálcio por bactérias via hidrólise da ureia é o método mais amplamente utilizado 

(DeJong et al.  2010; De Muynck et al. 2010). 

 

3.2. Ureases 

As ureases (ureia amidohidrolases, EC 3.5.1.5) são enzimas responsáveis pela 

hidrólise da ureia. Foram isoladas inicialmente em sua forma cristalina a partir da planta 

conhecida como feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) (Summer 1926). Estão 

amplamente distribuídas na natureza e encontradas no solo e em ambientes aquáticos, 

estando presentes em plantas, algas, bactérias, fungos e invertebrados. Funcionalmente, 

as ureases fazem parte da superfamília das amidohidrolases e fosfotriesterases. Mesmo 

apresentando diferentes estruturas proteicas, as ureases exercem uma única função 

catalítica, a hidrólise da ureia, tendo como produtos finais a amônia e o ácido carbônico 

(Al-Thawadi 2008; Jiang et al. 2016).  

Uma importante característica das ureases é a presença de centros metálicos em 

seus sítios ativos, cuja função é ativar o substrato para que ocorra a reação. Essas 

enzimas são as únicas a possuírem íons de níquel em seus sítios ativos dentre as outras 

da superfamília das metalohidrolases (Hausinger et al. 2001). Desde a sua descoberta, a 

urease tem sido objeto intenso de pesquisa, visando elucidar seu papel e ocorrência na 

natureza, seus mecanismos de funcionamento, a reação a compostos exógenos e sua 

especificidade de ação. No solo, estas desempenham papel fundamental ao fornecer 

nitrogênio na forma de amônia aos organismos. Assim, esta função é essencial para 

promover o crescimento destes (Krajewska 2009). 

 

 3.3. Mecanismos energéticos de bactérias ureolíticas 

Vários são os micro-organismos capazes de produzir ATP através da hidrólise da 

ureia (Mobley e Hausinger 1989). A força próton motriz ou potencial eletroquímico 

(Δp) é que controla a geração da energia (Eq. 1). Por exemplo, em Sporosarcina 

pasteurii (anteriormente conhecida como Bacillus pasteurii) a produção de energia está 

vinculada a geração de ATP oriunda da hidrólise da ureia, principalmente com a 

produção do cátion NH
+

4 (Al-Thawadi 2008). 

Δp = ΔpH + Δw (Eq. 1) 
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Na equação, o gradiente de pH, que é a diferença entre o pH no interior e 

exterior das células é representado por ΔpH e Δw é o potencial da membrana ou carga 

do gradiente (Al-Thawadi 2011).  

A geração de ATP em micro-organismos neutrófilos (organismos que crescem 

preferencialmente em pH neutro) depende da gradiente de concentração dos prótons.  

As células os liberam para o meio exterior através da cadeia de transporte de elétrons, 

gerando um acúmulo de prótons. Estes, podem se mover para o interior da célula, 

dependendo do gradiente de concentração, através da enzima ATP-sintase. Tal 

mecanismo resulta na geração de ATP (Prescott et al. 1993). 

 

3.4. O papel da urease na precipitação microbiana de carbonato de cálcio 

A precipitação de carbonato de cálcio é um processo químico que é controlado 

por quatro fatores chave (Hammes e Verstraete 2002):  

(1) A concentração do carbono inorgânico dissolvido; 

(2) a concentração dos íons cálcio; 

(3) o pH; e 

(4) a presença de sítios de nucleação. 

Na precipitação de carbonato de cálcio por micro-organismos, os três primeiros 

fatores são a chave para a precipitação, sendo que o quarto fator não é crucial, pois as 

bactérias podem se comportar como sítios ativos de nucleação (Al-Thawadi 2011). A 

presença de vários grupos que apresentam cargas negativas na parede da célula, em pH 

neutro, podem fazer com que íons metálicos carregados positivamente se liguem às 

superfícies microbianas. Esses íons podem posteriormente, reagir com ânions para 

formar um sal insolúvel.  O ânion desse sistema pode ser de origem microbiana 

(produto do seu próprio metabolismo), ou pode ter advindo de origem abiótica. Em caso 

de excesso suficiente de cátions e ânions, o sal metálico ainda é responsável por iniciar 

a formação de mineral na superfície celular, atuando como um sítio de nucleação (Achal 

2010).   

Há duas vias metabólicas para a formação bacteriana de carbonatos: autotrófico 

e heterotrófico. Na primeira, o dióxido de carbono é utilizado como fonte de carbono, 

provocando sua redução no ambiente bacteriano. Na presença de íons de Ca
2+

, a 

depleção resulta no aumento da produção de carbonato de cálcio (Castanier et al. 2000).  

Em relação à via heterotrófica, os micro-organismos podem formar carbonato através da 

precipitação ativa ou passiva. No processo de precipitação ativa, a produção de íons 



28 
 

carbonato ocorre devido à troca iônica através da bomba iônica de cálcio ou de 

magnésio. Já durante a precipitação passiva, a produção do íon carbonato ocorre devido 

à amonificação de aminoácidos, redução de nitratos ou pela degradação da ureia. 

Independentemente dos casos supracitados, a amônia é produzida como produto 

metabólito final, o que resulta no aumento do pH (Al-Thawadi 2011). 

A quantidade com que o carbonato de cálcio precipita, é em geral, uma função 

linear resultante do produto da concentração de íons de Ca
2+

 e CO3
2-

. Sendo assim, 

obedece-se a cinética das reações, caso um dos reagentes estiver em excesso (Achal et 

al. 2015). As bactérias exercem papel fundamental ao influenciar a saturação atingível e 

a taxa de precipitação de carbonato de cálcio, regulando a morfologia dos cristais 

formados.  Quando a concentração destes íons excede o produto de solubilidade (Kps), 

a solução do meio se torna supersaturada. Quanto mais supersaturada for a solução, 

maior é a chance de a precipitação de carbonato de cálcio ocorrer (Dhami et al. 2013a).  

A urease ao hidrolisar a ureia, produz amônia e carbamato (Eq. 2), que 

hidrolisam-se espontaneamente para produzir outra molécula de amônia e ácido 

carbônico (Eq. 3). Estes produtos equilibram-se em meio aquoso, formando bicarbonato 

e amônio, além de íons hidróxido (Eq. 4 e 5), que resultam na elevação do pH. Esta 

alteração do pH pode alterar o equilíbrio do bicarbonato, gerando íons carbonato (Eq. 

6), que na presença de íons solúveis de cálcio, precipitam como CaCO3 (Eq. 7) 

(Hammes et al. 2003; Dhami et al. 2013b). A Figura 3.1 esquematiza o processo de 

produção de carbonato de cálcio pela enzima urease. 

CO(NH2)2 + H2O ⟶ NH2COOH + NH3 (Eq. 2) 

 

NH2COOH + H2O ⟶ NH3 + H2CO3 (Eq. 3) 

  

H2CO3 ⟷ HCO3
-
 +H

+
 (Eq. 4) 

 

2NH3 + 2H2O ⟷ 2NH4
+
 + 2OH

-
 (Eq. 5) 

 

HCO3
- 
+ H

+
 + 2NH4

+
 + 2OH

-
 ⟷ CO

2-
3 + 2NH4

+
 + 2H2O (Eq. 6) 

 

CO
2-

3 + Ca
2+

 ⟷ CaCO3  (Kps = 3.8 x 10
-9

)  (Eq. 7) 

 Às vezes, a parede celular bacteriana pode apresentar cargas negativas, e com 

isso, atrair cátions como Ca
2+

 para depositarem-se na sua superfície celular.  O Ca
2+
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reage com os íons CO3
2-

 e precipitando carbonato de cálcio na superfície da parede 

celular, que leva à morte das bactérias (Eq. 8 e 9) (Helmi et al. 2016). 

Ca
2+ 

+ Célula → Célula–Ca
2+

 (Eq. 8) 

Célula–Ca
2+ 

+ CO3
2−

→ Célula–CaCO3 (Eq. 9) 

 

FIGURA 3.1: Modelo esquemático resumindo o papel da urease na precipitação CaCO3 mediada por 

micro-organismos na presença de elevada concentração de íons Ca2+. Os processos envolvidos na 

precipitação de carbonato de cálcio são : (1) hidrólise da ureia, (2) aumento da alcalinidade, (3) adsorção 

superficial de íons Ca2+ e (4) nucleação e crescimento do cristal. EPS significa substância polimérica 

extracelular, no caso de exopolissacarídeos circundando as células ureolíticas (adaptado de Al-Thawadi 

2008).  

 

 

3.5. Os diferentes polimorfos de carbonato de cálcio 

 Diferentes tipos de polimorfos são formados a partir da biomineraliação tais 

como as fases anidras de carbonato de cálcio: calcita, aragonita e vaterita; bem como 

fases cristalinas hidratadas como a monohidrocalcilta, ikeita, e carbonato de cálcio 

amorfo (ACC) (Hammes et al. 2003; Dhami et al. 2013b; Anbu et al. 2016). Dentre 

estes, vaterita e calcita são os polimorfos de carbonato de cálcio bacterianos mais 

comuns. A vaterita é uma fase menor, metaestável e transitória durante a formação de 

calcita. A calcita é o polimorfo de CaCO3 mais termodinamicamente estável sendo o 

produto primário de CaCO3 em diversos MICPs (Stocks-Fischer et al. 1999; Okwandha 

e Li 2010; Dhami et al. 2014; Ganendra et al. 2014).  
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A precipitação de CaCO3  por mistura concentrada dos íons Ca
2+

 e CO3
2- 

 

envolve pelo menos três etapas: formação de CaCO3 amorfo, que é uma forma de 

CaCO3 com baixa estabilidade e alta solubidade; transformação de CaCO3 amorfo em 

vaterita e transformação de vaterita termodinamicamente instável em calcita estável 

(Shen et al. 2006; Hua et al. 2007; Dhami et al. 2013b). Pouget e colaboradores em 

2009 propuseram um modelo controlado dos estágios iniciais da formação de CaCO3, 

ou seja, antes mesmo da transformação de ACC em vaterita e calcita. Nesses estágios 

inicais a precipitação do CaCO3 começaria com a formação de clusters de pré-

nucleação, agregação destes para formação de nanopartículas de ACC e associação 

destas nanopartículas com a superfície do molde para iniciar o crescimento do ACC. 

A fonte de cálcio influencia na forma do cristal produzido. Diferentes fontes de 

cálcio induzem cristais com formas diferentes, sendo a forma romboédrica induzida 

pelo cloreto de cálcio a mais estável de CaCO3 (Favre et al. 2009; Gorospe et al. 2013) 

Outras fontes de cálcio induzem a formação de diferentes formas de CaCO3. O acetato 

de cálcio, por exemplo, induz uma forma lamelar (uma forma metaestável de CaCO3) 

que é composta de vaterita, enquanto que o lactato de cálcio e glucanato de cálcio 

induzem uma forma de empacotamento mais complexa que leva ao crescimento de 

vaterita com uma forma esférica (Tai e Chen 1998; Rodriguez-Navarro et al. 2007). 

Diferenças na atividade da urease específicas de cada cepa podem ser 

responsáveis por diferenças morfológicas na formação dos cristais (Park et al 2010). 

Essas diferenças podem interferir na proteína específica EPS, produzida por diferentes 

tipos de bactérias que controlam a seleção de polimorfos de calcita ou aragonita, tendo 

em vista que as proteínas EPS podem ligar-se ao Ca
2+

 e promover a precipitação de 

carbonatos (Dhami et al. 2013b).  

A composição do meio de cultura também pode afetar a morfologia, pois diferentes 

espécies bacterianas são capazes de precipitar diferentes formas, quantidades, e 

tamanhos de cristais de carbonato partindo do mesmo meio sintético (Hammes e 

Verstraete 2002; Dhami et al. 2013b). Vários pesquisadores têm utilizado diferentes 

tipos de fontes de cálcio para indução da precipitação de CaCO3, sendo que o cloreto de 

cálcio é uma das melhores para indução da precipitação (Achal e Pan 2014). Contudo, 

esta fonte de cálcio ao ser utilizada para melhorar as propriedades mecânicas ou reparar 

estruturas de argamassa e concreto pode apresentar efeito contrário, e promover 

patologias graves. A corrosão eletroquímica causada pelo ataque dos cloretos é uma das 

principais causas de deterioração das estruturas de concreto armado (Cascudo 1997).  
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3.6. Fatores que afetam a eficiência da MICP 

 A quantidade de carbonato de cálcio precipitada e a atividade da urease são 

baseadas em diversos fatores ambientais, tais como, o tipo de bactéria, a concentração 

celular bacteriana, o pH, a temperatura, e aconcentração de ureia e cálcio (Hammes e 

Verstraete 2002; Mortensen et al. 2011; Qabany et al. 2012; Helmi et al. 2016).  

 O tipo de bactéria é essencial para capacidade de produção da enzima urease. 

Várias bactérias produturas de urease têm sido estudadas tais como Aerobacter 

aerogenes, Bacillus megaterium, B. subtilis, B. cereus, Bacillus sp., B. thuringiensis, 

Helicobacter pylori, Pseudomonas denitrificans, Sporosarcina pasteurii, S. soil e 

Artrhobacter crystallopoietes (Perez-Perez et al. 1994; Karatas et al. 2008; Park et al. 

2010; Shirakawa et al. 2011; Dhami et al. 2013c; Gorospe et al. 2013; Achal e Pan 

2014; Kang et al. 2014).  

Diferentes tipos de bactérias têm sido descritas como capazes de produzir 

diferentes quantidades de urease e carbonato de cálcio. Bactérias do gênero Bacillus são 

comumente utilizadas para precipitação de calcita através da ação da enzima urease. Por 

exemplo, B. megaterium tem sido utilizada para aumentar a força no concreto e 

melhorar a durabilidade de materiais de construção e estruturas (Dhami et al. 2013c; 

Soon et al. 2013; Krishnapriya et al. 2015). Sporosarcina pasteurii é o principal micro-

organismo utilizado em diversas aplicações tais como remediação de metais 

potencialmente tóxicos e radionucleotídeos, remediação de fissuras em concreto e 

melhoria das características de solo (Whiffin et al. 2007; Sarada et al. 2009; Gorospe et 

al. 2013; Lauchnor et al. 2013; Li et al. 2013). 

 Elevadas concentrações celulares bacterianas aumentam a quantidade de 

carbonato de cálcio precipitada por MICP, devido ao aumento da concentração de 

urease e da hidrólise da ureia (Okwadha e Li 2010). A hidrólise da ureia tem uma 

relação direta com a concentração celular bacteriana (Ng et al. 2012). Stock-Fischer e 

colaboradores em 1999 demostraram que as células atuam como locais de nucleações 

para precipitação de CaCO3, sendo este um fator importante pra precipitação dos 

cristais.  Neste estudo, os autores compararam a eficiência da precipitação microbiana 

de carbonato de cálcio com a precipitação química induzida e constataram que 98 % da 

concentração inicial de Ca
2+

 foi precipitada microbiologicamente enquanto que apenas 

35% e 54% foram precipitadas quimicamente em água e em meio de cultura, 

respectivamente. Esta diferença foi constatada porque as bactérias se portaram como 
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sítio ativo de nucleação para o CaCO3 e criaram um ambiente alcalino propício para a 

formação e crescimento dos cristais. 

 A precipitação de CaCO3 é influenciada pelo pH, pois a enzima urease apenas se 

ativará em faixas de pH específicas para que a hidrólise da ureia ocorra. Grande parte do 

CaCO3 precipitado ocorre em condições alcalinas, com pH variando entre 8,7 e 9,5 

(Stocks-Fischer et al. 1999; Dupraz et al. 2009; Helmi et al. 2016), entretanto, Mobley 

et al. (1995) verificaram que o pH ótimo para a urease era quase neutro.  

A hidrólise da urea pela urease depende da temperatura, assim como em outras 

reações enzimáticas. A temperatura ótima para a maioria das ureases varia entre 20 a 37 

°C (Okwadha e Li 2010; Helmi et al 2016). Dhami et al. (2014) constataram que a 

enzima urease é completamente estável a 35 °C, mas quando a temperatura é aumentada 

para 55 °C a atividade da enzima cai cerca de 47%.  

A hidrólise da ureia pela enzima urease não só apenas eleva o pH do meio como 

também libera nitrogênio que pode ser utilizado como fonte de energia (Achal e Pan 

2014).  Isso ocorre porque o micro-organismo pode produzir amônia como produto da 

hidrólise enzimática da ureia, criando um ambiente alcalino ao redor da célula, elevando 

o pH e consequentemente induzindo a precipitação de CaCO3 (Stocks-Fischer et al. 

1999). A concentração da fonte de cálcio e de ureia é importante para a precipitação. 

Altas concentrações destes componentes diminuem a eficiência na precipitação de 

calcita, enquanto que a eficiência é aumentada em baixas concentrações (0,05 – 0,25 M) 

(Okwadha e Li 2010).  

 

3.7. Fontes de isolamento de bactérias ureolíticas  

 O principal objetivo de MICP é o isolamento e seleção de potentes bactérias 

produtoras de urease. Para realizar a precipitação de carbonato de cálcio pela via da 

hidrólise da urease o micro-organismo deve produzir uma quantidade suficiente desta 

enzima. Deste modo, vários pesquisadores têm isolado micro-organismos ureolíticos de 

várias fontes (Hammes et al. 2003; Achal e Pan 2014; Kang et al. 2014; García et al. 

2016). Estes micro-organismos podem induzir a precipitação de CaCO3 e têm sido 

estudados para diversas aplicações como remediação, consolidação e cimentação (De 

Muynck et al. 2010; Phillips et al. 2013). 

 García et al. (2016) isolaram cepas capazes de precipitar CaCO3 a partir de 

amostras de depósitos calcários e águas de gotejamento de duas minas da Colômbia. Em 

estudo realizado por Kim e Youn (2016) bactérias ureolíticas dos gêneros Bacillus, 
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Sporosarcina e Staphylococcus aptas a precipitar CaCO3 foram isoladas a partir de 

amostras oriundas de solos de areia calcária e solos de caverna calcária, de duas cidades 

da Coreia do Sul. Krishnapriya et al (2015) isolaram bactérias ureolíticas do gênero 

Bacillus precipitadoras de CaCO3 a patir de amostras de solo de uma fábrica de cimento 

localizada em Tamil Nadu, Índia. Bactérias ureolíticas que precipitam CaCO3 utilizadas 

para melhorar a força compressiva em argamassa foram isoladas a partir de amostras de 

estruturas de concreto em estudo realizado por Park et al. (2010). 

 A bactéria produtora de urease Bacillus sp. CR2 foi isolada a partir de amostras 

de solo de uma mina de Xinjiang, China (Achal e Pan 2014) e diversas espécies do 

gênero Sporosarcina foram isoladas a partir de amostras do solo de um viveiro na 

Universidade de Tsinghwa, China (Li et al. 2013).  Cepas positivas foram identificadas 

através da coloração rosa formada pela hidrólise da ureia em placas de água para teste 

de ureia. 

 

3.8. Aplicações da bioprecipitação de carbonato de cálcio por bactérias ureolíticas 

O processo de MICP é uma técnica efetiva e ambientalmente “amigável” que 

pode ser aplicada para resolver diversos problemas ambientais, incluindo a remediação 

de íons cálcio, radionucleotídeos e metais potencialmente tóxicos, sequestro de CO2, 

restauração de calcário em prédios históricos, bio-estabilização de solos e taludes, 

biocimentação, proteção da superfície de argamassas e concreto, remediação de fissuras 

dentre outras aplicações (Metayer-Levrel  et al. 1999; Al-Thawadi, 2008; De Muynck et 

al. 2010; Peng et al. 2010;  Achal et al. 2012; Phillips et al. 2012; Abo-El-Enein et al. 

2013). 

 

3.8.1. Remoção de contaminantes 

3.8.1.1. Remoção de íons de Ca
2+

 

 Hammes et al. (2003) avaliaram o potencial de remoção de Ca
2+

 de águas 

residuais de indústria através da MICP por degradação bacteriana de ureia. Elevadas 

concentrações destes íons presentes em águas residuais geram severos problemas de 

operação, com várias implicações econômicas, como incrustação em reatores e 

encanamentos, resultado da precipitação do cálcio como gipsita, fosfato e/ou carbonato.  

Até 90% dos íons de cálcio presentes na água examinada foram removidos com a adição 

de uma baixa concentração de ureia (0-16 g.L
-1

). 
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3.8.1.2. Remoção de radionucleotídeos 

Nos organismos vivos, o estrôncio é altamente tóxico e solúvel e, portanto pode 

ser facilmente passado através da cadeia alimentar a partir do solo ou água 

contaminados (Singh et al. 2008). Os efeitos carcinogênicos e a mobilidade do estrôncio 

afetam a usabilidade da água subterrânea e as ténicas convencionais para remediação 

são caras e ineficazes (AbdEl-Sabour 2007; Lauchnor et al. 2013).  A captura de 

radionucleotidos divalentes de estrôncio 90 (
90

Sr
2+

) via MICP em águas subterrâneas 

após adição de altas concentrações de ureia e baixa concentração de íons Ca
2+

 foi 

investigada por Fujita et al. (2000), Warren et al. (2001), Fujita et al. (2004) e 

Brookshaw et al. (2012). Formou-se carbonato de estrôncio (
90

SrCO3), e com isso 

verificou-se que os íons de 
90

Sr
2+

 substituem os íons de Ca
2+

 nos cristais de carbonato, 

prevenindo o espalhamento da contaminação por este radionucleotídeo.  

Achal et al. (2012) analisaram o potencial de remoção de estrôncio (Sr) de areias 

quartzíticas através do MICP. Os autores demonstraram neste estudo que a bactéria 

Halomonas sp., removeu cerca de 80% do Sr das amostras de areia avaliadas. Além 

disso, demostrou-se que a MICP sequestra estrôncio solúvel como biomineral e poderia 

ser utilizado como um biorremediador importante do Sr, do ponto de vista ecológico e 

ambiental. 

 

3.8.1.3. Remoção de metais potencialmente tóxicos 

Metais potencialmente tóxicos comuns tais como cádmio, crômio, cobalto, 

cobre, arsênio, chumbo, mercúrio entre outros têm ocorrência natural, mas concentram-

se devido atividades antropogênicas (Guo et al. 2010). Os tratamentos químicos e 

físicos convencionais tais como precipitação, adsorção, tratamento eletroquímico, 

técnica de evaporação, filtragem, troca iônica, oxidação/redução e osmose reversa são 

utilizados para remoção desses metais em ambientes contaminados (Vullo et al 2008; 

Wang e Chen 2009). Infelizmente, esses métodos tradicionais geralmente não removem 

totalmente os metais porque são ineficazes, caros e consomem grandes quantidades de 

produtos químicos e energia (Fu e Wang 2011). 

Nos últimos anos, muitos tratamentos biológicos, utilizando micro-organismos, 

foram empregados para remover metais potencialmente tóxicos de locais contaminados 

através de fitorremediação, bioacumulação, biolixiviação, biossorventes e 

bioimobilização. Entretanto, estes métodos não são eficazes por serem demorados, 
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dispendiosos e resultam na liberação de metais potencialmente tóxicos imobilizados ou 

adsorvidos para o meio ambiente (Achal et al. 2011).   

Métodos alternativos como a MICP são necessários para remover os metais 

potencialmente tóxicos de forma efetiva, econômica e de um modo eco-amigável 

(Hamdan et al. 2011; Achal et al. 2012). Vários autores têm constatado que a MICP 

apresenta potencial para remediação destes metais. Li et al. (2013) reportaram que 

várias espécies de Sporosarcina e B. lentus produtoras de urease são aptas para 

removerem  88 a 99 % de metais potencialmente tóxicos após 48 h de incubação. Achal 

e colaboradores (2011) isolaram a bactéria tolerante a cobre Kocuria flava CR1 a partir 

de uma mina na China, e obtiveram uma remoção de 97% de cobre do ambiente usando 

MICP. Achal et al. (2012) isolaram a bactéria tolerante a arsênio Sporosarcina 

ginsengisoli CR5 e reportaram  uma remoção de 96,3% do arsênio após 7 dias de 

incubação. 

 

3.8.2. Sequestro de CO2 

O aquecimento global é uma questão ambiental importante que ocorre devido a 

concentrações crescentes de CO2 na atmosfera terrestre (Yadav et al 2011). O CO2 é 

removido primariamente da atmosfera via fotossíntese realizada por plantas e 

organismos marinhos e retorna pra atmosfera através da respiração de organismos 

quimiorganotróficos e animais. Na natureza, o sequestro de CO2 por fixação química na 

forma de carbonato como calcita, aragonita, magnesita e dolomita é muito lenta (Mann 

2011).  A MICP é um método efetivo para remoção de CO2 do meio ambiente (Mitchell 

et al. 2010; Peng et al. 2010; Phillips et al. 2012). Neste caso, o CO2 é convertido em 

minerais de carbonato que podem formar diferentes cristais como calcita, vaterita, 

aragonita, dolomita e magnesita.  

 

3.8.3. Agente de agregação em reservatórios 

A MICP pode ser utilizada também como agente de agregação em reservatórios 

de petróleo. Leonard (1986) mostrou que células bacterianas foram capazes de vedar 

rochas altamente permeáveis de reservatórios de petróleo. Valores entre 8 e 30% do 

óleo do reservatório foram recuperados do método comum de produção de petróleo.  

Tratamentos primário e secundário por injeção de água são utilizados para 

recuperação de óleo cru nos poros da rocha do reservatório de petróleo. Tais métodos 

não são tão eficientes, pois levaram a uma retenção de 67% do total de óleo nos poros 
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da rocha reservatório. Sendo assim, existiu o interesse no uso de micro-organismos com 

objetivo de aumentar o aproveitamento do óleo, que pode ser alcançada pela produção 

microbiana de biopolímeros e biosurfactantes na superfície; crescimento microbiano nos 

poros das rochas reservatório, produzindo gazes, surfactantes e outras substâncias 

químicas; ou por agregação microbiana dos poros nos canais do reservatório (Al-

Thawadi 2008).  

As rochas do reservatório apresentam zonas com alta permeabilidade. Quando 

há a injeção da água para deslocar o óleo, esta se move por entre os poros da zona de 

alta permeabilidade, desviando elevada quantidade de óleo. Por apresentar um pequeno 

tamanho, as bactérias são capazes de transitar até regiões altamente permeáveis, 

vedando os poros por agregação, e consequentemente, a recuperação de óleo e 

eficiência de arraste, são aumentadas em até 100% (Bryant 1987). 

 

3.8.4. Restauração de prédios históricos 

 A MICP foi utilizada em experimento realizado na cidade francesa de Thouars, 

para o tratamento da torre de uma igreja do século XII feita de rocha calcária. Le-

Metayer-Levrel e colaboradores (1999) validaram a viabilidade do processo microbiano 

na restauração do calcário da superfície tratada. A proteção superficial da rocha foi 

promovida pelo carbonato de cálcio produzido pelos micro-organismos, reduzindo a 

absorção de água, sem alterar sua aparência estética. Além disso, foi constatado que o 

desenvolvimento abundante de bactérias carbonatogênicas preveniu o a formação de 

consórcios de bactérias acidificadoras.  

 

3.8.5. Bio-estabilização de solos 

 Vários são os grupos no mundo desenvolvendo estudos a fim de determinar 

métodos que beneficiam as propriedades mecânicas do solo como a rigidez, a 

resistência e a permeabilidade, prevenindo ou estabilizando erosões (Khodadadi e Bilsel 

2012). A maioria dos resultados e mais satisfatórios foram obtidos por estimulação dos 

micro-organismos naturais presentes no solo (López 2008).  A bio-estabilização de 

solos equivale na melhoria das propriedades geotécnicas destes mediante a precipitação 

de carbonato de cálcio (Gómez-Muñetón 2009).  

 A compatibilidade morfológica entre os micro-organismos (tanto externos 

quanto nativos) e o solo no qual são injetados é um ponto importante a ser destacado na 

estabilização de solos. O tamanho relativamente pequeno dos micro-organismos é 
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vantajoso nesse ponto. As partículas do solo estão dispostas em uma vasta gama de 

tamanhos, apresentando primariamente entre “finas” e “grossas”. Sendo assim, os 

micro-organismos são capazes de intermear através dos vários tipos de solo (Dejong et 

al. 2010).  

 Tendo em vista que é natural a presença de bactérias ureolíticas e ureia em solo, 

e sendo conhecido que esses micro-organismos são capazes de produzir CaCO3 por 

meio da degradação da ureia, essas bactérias são as mais estudadas para utilização em 

processos de bio-estabilização. Os cristais de carbonato são formados ao redor das 

células bacterianas, interligando-se com as partículas do solo, o que gera uma 

resistência ao cisalhamento (tensão cortante) (Bang e Ramakrisnan 2001). Essa ponte 

gerada que liga os grãos do solo também foi constatada em estudos de Ismail e 

colaboradores (2002), via MICP.  

 

3.8.6. Biocimentação ou Bioconcreto 

O cimento é amplamente utilizado como um material de construção (Stabnikov et al. 

2013). Entretanto, sua produção gera impactos ambientais durante todas as etapas da 

fabricação. Somado a este fato, a produção de cimento mundial é responsável pelo 

consumo de cerca de 10-15% da energia industrial total e 5-8% da emissão 

antropogênica de CO2 (Uson et al. 2013; González-Kunz et al. 2017). O biocimento é 

uma alternativa ao cimento (De Muynk et al. 2010) que pode produzir materiais 

aglutinantes por meio do tratamento com MICP para melhorar a resistência e 

durabilidade de materiais cimentícios (Phillips et al. 2013; Dhami et al. 2014).  

Na área de construção civil a MICP é empregada principalmente em duas 

formas: como material de cimentação ou como uma camada de proteção superficial. 

Enquanto o primeiro é chamado de biocimentação o último é chamado de biodeposição 

(Achal e Mukherjee 2015).  O “biocimento” é produto da MICP que visa diminuir ou 

eliminar os espaços entre as partículas de um material granular (areia como um 

agregado, por exemplo). Para atingir esse objetivo, utiliza-se um meio líquido contendo 

bactérias, ureia como uma solução de substrato e íons de cálcio. A enzima urease, 

produzida pela bactéria, hidrolisa a ureia que juntamente com os íons de cálcio são 

utilizados como base para formar o “biocimento”. O cimento une os grãos, criando uma 

massa sólida (Rong e Qian 2012).    

 A biocimentação está diretamente relacionada à atividade enzimática da cepa 

bacteriana e da composição do meio de cultura utilizado. Dessa forma, quando mais 
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elevada a atividade da urease e melhor o perfil nutricional do meio, maior é a 

capacidade de precipitação de carbonato de cálcio. (Afifudin et al. 2011). Este processo 

tem demonstrado ser eficaz na ligação de grãos de areia para fazer bio-arenitos capazes 

de resistir a compressão. A biocimentação também é utilizada para a melhoria da 

resistência à compressão de outros materiais constituídos de cimento (Cheng e Cord-

Ruwisch 2012). 

A areia é o material mais comumente utilizado como agregado para fabricação 

de materiais de construção e estruturas. Muitos são os estudos perante o qual se 

associou com sucesso a MICP à cimentação da areia. Uma melhoria na resistência à 

compressão de até 25% foi constatada quando se utilizou a biocimentação induzida por 

Shewanella sp. isolada a partir de águas termais (Ghosh et al. 2005). Em estudos 

realizados por Achal e colaboradores (2009), a biocimentação foi usada em conjunto 

com cimento convencional para fazer argamassas. As células bacterianas cultivadas em 

meio líquido foram adicionadas na mistura de areia e cimento, e corpos de provas de 

70.6 mm foram moldados. Tais amostras de cimento mostraram um aumento de 17-36% 

da resistência à compressão, enquanto a resistência à permeabilidade à água fora 

aumentada quatro vezes.   

 

3.8.7. Proteção da superfície de argamassas e concreto via Biodeposição 

Elementos e materiais de construção como estruturas de concreto e argamassa 

estão suscetíveis à ação do intemperismo de vários fatores químicos, físicos e biológicos 

(Le-Metayer-Levrel et al. 1999; Warscheid e Braams 2000). Devida sua composição, 

rochas carbonáticas estão sujeitas ao intemperismo. O avanço progressivo da dissolução 

da matriz mineral como consequência do intemperismo leva ao aumento da porosidade, 

e consequentemente, a uma redução das características mecânicas. (Tiano et al. 1999; 

De Muynck et al. 2010). Assim sendo, com o objetivo de diminuir a suscetibilidade a 

deterioração, vários tratamentos de conservação têm sido empregados para alterar 

algumas características das rochas. Repelentes de água têm sido aplicados para proteger 

as rochas do acesso de água e de agentes agressivos presentes na atmosfera. O uso de 

consolidantes para rocha visa o reestabelecimento da coesão entre os grãos deteriorados 

da mesma. Contudo, ambos os tratamentos de conservação estão sujeitos a frequente 

controvérsia devido à sua ação não reversível e à sua atuação limitada, podendo até 

contribuir para acelerar a deterioração de rochas (De Muynck et al. 2010). 
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Na biodeposição, uma camada de carbonato de origem microbiológica é 

precipitada sobre um substrato poroso, tal como tijolo, cimento ou argamassa. A MICP 

pode depositar os cristais formados de carbonato dentro dos poros da superfície e evitar 

a entrada de materiais nocivos para o substrato. Assim, a superfície de materiais 

porosos, tais como de tijolos, concretos e pedra calcária, pode ser protegida da ação da 

água ou da invasão química (ação de cloretos e sulfatos, por exemplo) (Phillips et al. 

2013).  

A biodeposição envolve vários micro-organismos, caminhos e ambientes a qual 

pode ser obtida através da exposição da superfície à cultura de bactérias ureolíticas. A 

exposição pode ser feita por imersão ou pulverização (De Muynck  et al. 2008).  

 Dick et al. (2006) utilizaram a biodeposição no tratamento e restauração de 

estruturas degradadas. Nos seus experimentos, cubos de 30 mm foram incubados em 

jarras esterilizadas com meio líquido contendo ureia e fonte de cálcio. Várias camadas 

de calcita foram depositadas sobre o calcário degradado durante 4 semanas. Concluíram 

que a melhor biodeposição homogênea de calcita em cubos de calcário fora obtida pela 

bactéria com maior eficiência ureolítica. Depois, uma tentativa bem sucedida foi feita 

para melhorar a eficiência do processo em biodeposição de calcário baseado na 

influência de parâmetros químicos, ou seja, a concentração de sais de cálcio e de ureia. 

O aumento das concentrações desses constituintes em certo nível e a repetição do 

tratamento melhorou a resistência do calcário em absorver água, devido a MICP. Além 

disso, os corpos de prova tratados por biodeposição apresentaram aumento da 

resistência frente à sonicação.  

 A MICP tem sido proposta como um método eco-amigável para proteger rochas 

ornamentais deterioradas (Le Metayer-Levrel et al., 1999) e como um método de 

melhoramento da durabilidade de materiais cimentícios (Ramachandran et al., 2001). 

De Muynck et al. (2008) em experimentos com Bacillus sphaericus crescidos em meio 

com ureia, constataram a biodeposição com este micro-organismo como um tratamento 

para superfícies de materiais cimentícios com diferentes porosidades. Os autores 

demonstraram que o tratamento resultou em um aumento da resistência de corpos de 

prova de argamassa contra carbonação, penetração de cloretos, congelamento e 

descongelamento, especialmente para argamassas mais porosas.  

 

3.8.8. Remediação de fissuras 
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Zhong e Islam (1995) utilizaram a consolidação de misturas de areia, compostas 

por bactérias, nutrientes e um material de preenchimento para remediação de rachaduras 

em granito. Dentre os diferentes materiais avaliados nas misturas, os granitos que foram 

tratados com Sporosarcina pasteurii, sílica ativa (10%) e areia (90%) mostraram 

aumento à força compressiva e a redução da permeabilidade.   

Em estudo sobre remediação em concreto com S. pasteurii, Ramachandran e 

colegas (2001) constataram que a precipitação bacteriana de CaCO3 era muito efetiva na 

remediação de rachaduras nesse elemento, aumentando a resistência à compressão em 

cubos de argamassa com rachaduras. Entretanto, a remediação microbiana foi mais 

efetiva em rachaduras superficiais do que nas mais profundas devido ao fato de S. 

pasteurii ser um organismo que cresce mais ativamente na presença de O2. De Belie e 

De Muynck (2009), em estudo semelhante, avaliaram a capacidade de B. sphaericus de 

reparar fissuras em concreto através da precipitação de carbonato de cálcio pela via de 

hidrólise da ureia. Observaram-se que cristais de CaCO3 formaram no interior dos poros 

do material estudado, selando a rachadura. Um dos resultados desse efeito foi o 

decréscimo da permeabilidade à água. 

 

3.9. Limitações da MICP 

Apesar do elevado potencial de aplicações da MICP em diversos campos, esta 

tecnologia apresenta algumas limitações no seu uso que dever ser superadas antes que 

se possa ser amplamente aplicada em escala comercial.  Uma desvantagem da MICP é 

que esta se trata de um processo microbiano normalmente lento e mais complexo do que 

os processos químicos. Isso ocorre porque a atividade do micro-organismo depende de 

fatores ambientais como pH, temperatura, concentração e difusão de nutrientes e 

metabólitos (Ivanov e Chu 2008).  

Outra desvantagem é que a MICP pode não ser ambientalmente “amigável” por 

completo. O amônio, que é formado durante o processo de hidrólise da ureia, em altas 

concentrações pode ser tóxico e perigoso para a saúde humana e micro-organismos do 

solo. Este composto quando presente dentro de materiais de construção pode ser 

nitrificado em ácido nítrico por bactérias. O ácido nítrico, por sua vez, pode reagir com 

a calcita e formar nitrato de cálcio, que é um componente altamente solúvel que 

contribui para a biodeterioração de materiais de construção (Ganendra et al. 2014). 

Limitações econômicas como o uso de nutrientes de laboratório em aplicações 

de campo dever ser superadas. Para isso, é necessária a identificação de fontes de 
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nutrientes alternativas e mais baratas para a MICP. Por exemplo, o líquido do macerado 

de milho pode oferecer fontes de nutrientes menos dispendiosas para uma 

comercialização com mais chances de ser sucedida (Mitchell et al. 2010; Dhami et al. 

2013b; Phillips et al. 2013). Se comparada aos métodos tradicionais, a produção de 

grandes volumes culturas e reagentes torna a MICP economicamente desafiadora. Desta 

forma, são necessárias pesquisas adicionais para melhorar a tecnologia de produção e 

reduzir os subprodutos indesejáveis para permitir o uso de MICP em escala comercial. 

 

3.10. Conclusões  

Diversos micro-organismos capazes de produzir a urease podem ser utilizados 

para a precipitação de carbonato de cálcio. Vários pesquisadores têm buscado 

desenvolver métodos para remoção de contaminantes na natureza. Contudo, estes 

métodos têm se mostrado ineficazes e caros. A MICP tem surgido como uma alternativa 

eficaz e ambientalmente “amigável” para remediação ambiental de metais 

potencialmente tóxicos e radionucleotídeos, por exemplo. Esta mesma técnica pode ser 

utilizada para melhorar as propriedades mecânicas de solos, de estruturas de argamassa 

e de concreto, bem como na reparação de fissuras e na proteção das superfícies destes 

elementos frente a ataque de agentes nocivos. As aplicações da MICP são ilimitadas e 

utéis em aplicações que visam gerar produtos seguros e ambientalmente estáveis. 

Mesmo que a MICP tenha suas vantagens, são necessários estudos mais aprofundados 

para superar suas limitações antes da sua comercialização em escala industrial.  
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Resumo 

Durante a precipitação de carbonato de cálcio induzida microbiologicamente (MICP, 

Microbially induced calcium carbonate precipitation), a urease apresenta papel 

importante ao hidrolisar a ureia, por uma grande variedade de micro-organismos 

capazes de produzir elevados níveis desta enzima. No presente estudo, bactérias 

ureolíticas isoladas de amostras de solos de cerrado e de rejeitos de construção civil 

foram avaliadas quanto ao potencial de precipitação de carbonato de cálcio. Os isolados 

mais promissores foram identificados pelo sequenciamento parcial do gene 16S rDNA e 

classificados como pertencentes a três gêneros: Bacillus, Arthrobacter e 

Staphylococcus. Os micro-organismos oriundos de rejeitos de construção civil 

pricipitaram maiores quantidades de carbonato de cálcio do que isolados de solo de 

cerrado e foram avaliados em aplicações como materiais de construção civil. Os cristais 

produzidos que tiveram sua morfologia e composição avaliadas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e por Energia dispersiva de raios-X (EDS), 

respectivamente, foram caracterizados como carbonato de cálcio. Constatou-se a 

presença de dois perfis de polimorfos: vaterita e carbonato de cálcio amorfo (ACC).  Os 

corpos de provas que foram moldados com os isolados (bioconcreto) não apresentaram 

diferenças estatísticas com os controles frente ao ensaio de resistência à compressão e 
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absorção à água. Os que tiveram fissuras artificiais induzidas não apresentaram 

diferenças estatísticas em relação aos controles, com exceção do isolado PM6 que foi 

responsável por uma redução de 31.06 % da resistência à compressão. Quanto à 

capacidade de resistir ao desgaste por abrasão, todos os isolados apresentaram uma 

redução de 69.23% de massa desagregada em relação ao grupo controle, resultado que 

os classificam como potencial produto para serem utilizados como revestimentos na 

proteção de superfícies de concreto e argamassa. Estudos posteriores são necessários 

para aperfeiçoar as condições do meio e de concentração bacteriana a fim de promover 

o aumento da resistência à compressão em corpos de prova e de reduzir a absorção à 

água.  

Palavras-chave: MICP, MEV, bioconcreto, biodeposição, revestimentos orgânicos, 

construção civil, biotecnologia. 

 

Abstract 

During the precipitation of Microbially Induced Calcium carbonate Precipitation 

(MICP), urease plays an important role in hydrolyzing urea by a large variety of 

microorganisms capable of producing high levels of the enzyme. In this study, ureolytic 

bacteria isolated from samples from Cerrado soils and construction tailings were 

evaluated for the potential of calcium carbonate precipitation. The most promising 

isolates were identified by the partial sequencing of the 16S rDNA gene and classified 

as belonging to three genera: Bacillus, Arthrobacter e Staphylococcus. The 

microorganisms isolated from construction waste pricipitated larger amounts of calcium 

carbonate than bacteria isolated from Cerrado soil. Thereby, they were selected to 

evaluate their applications in civil construction materials. The crystals produced by the 

isolates had their morphology and composition analyzed by Scanning Electron 

Microscopy (SEM) and by Energy-dispersive X-ray (EDS) and they were characterized 

as calcium carbonate. It was verified the presence of two polymorph profiles: vaterite 

and amorphous calcium carbonate (ACC). The specimens that were molded with the 

isolates (bioconcrete) did not show statistical differences in resistance to compression 

and water absorption tests, comparing with the controls. Those who had induced 

artificial cracks did not have statistical differences with the controls, except for the 

isolated PM6 that was responsible for a reduction of a 31.06% reduction in compressive 

strength. Regarding the ability to resist abrasion wear, all the isolates had a 69.23% 

desintegrated mass reduction in relation to control group, a result that classified them as 
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a potential product to be used as coatings in the protection of concrete and mortar 

surfaces.  

 

Keywords: MICP, SEM, bioconcrete, biodeposition, organic coatings, civil 

construction, biotechnology.  

 

4.1. Introdução  

 A biomineralização é um fenômeno recorrente na natureza no qual organismos 

vivos precipitam minerais inorgânicos na forma de conchas, esqueletos, dentes e 

também na forma de óxidos, carbonatos, fosfatos e sílicas (Xu et al. 2007). Vários 

micro-organismos precipitam minerais de carbonato de cálcio (CaCO3) através da 

MICP. Nesse fenômeno a urease apresenta fundamental papel ao hidrolisar ureia em 

amônia (NH3) e carbamato (NH2COOH), resultando em um aumento de pH e 

proporcionando as condições necessárias para que a formação dos cristais ocorra 

(Hammes et al. 2003; Dhami et al. 2013b). 

A quantidade precipitada de carbonato de cálcio é em geral, uma função linear 

resultante do produto da concentração de íons de Ca
2+

 e CO3
2-

. (Achal et al. 2015). As 

bactérias exercem papel fundamental ao influenciar a saturação atingível e a taxa de 

precipitação de carbonato de cálcio, regulando a morfologia dos cristais formados.  

Quanto mais supersaturada for a solução, maior é a chance da precipitação de carbonato 

de cálcio ocorrer (Dhami et al. 2013a). 

Além da concentração iônica, proveniente da fonte de cálcio e da ureia, outros 

fatores também influenciam o morfotipo e a quantidade de carbonato de cálcio 

precipatada que, assim como a atividade da urease, é baseada em vários elementos, tais 

como, o tipo bacteriano, a densidade celular bacteriana, o pH e a temperatura (Hammes 

e Verstraete 2002; Mortensen et al. 2011; Qabany et al. 2012; Helmi et al. 2016). Os 

tipos de cristais produzidos pela biomineralização podem ser anidros de carbonato de 

cálcio tais como calcita, aragonita e vaterita, bem como fases cristalinas hidratadas tais 

como monohidrocalcilta, ikeita, e carbonato de cálcio amorfo (ACC) (Hammes et al. 

2003; Dhami et al. 2013b; Anbu et al. 2016). 

Este método inovador e ambientalmente amigável foi utilizado pela primeira vez 

para reparação de fissuras com intuito de evitar a lixiviação em canais (Gollapudi et al. 

1995). Contudo, ele pode ser empregado para remediação de argamassa, granito, 

calcário e concreto, remediação de metais potencialmente tóxicos, radionucleotídeos e 
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íons de cálcio, sequestro de CO2 atomosférico, na restauração de prédios históricos, na 

consolidação de solos e taudes, na redução de poros em reservatórios, na proteção da 

superfície de concretos e argamassas, entre outros (Metayer-Levrel  et al. 1999; Al-

Thawadi 2008; De Muynck et al. 2010; Peng et al. 2010; Ramachandran et al. 2001;  

Achal et al. 2012; Phillips et al. 2012; Abo-El-Enein et al. 2013). 

Vários estudos têm demostrado que a MICP pode ser utilizada para melhorar a 

resistência à compressão da argamassa (Ramachandran et al. 2001; Ghosh et al. 2005; 

Achal et al. 2009; Ghosh et al. 2009), reduzir a absorção à água (De Muynck et al. 

2008; De Muynck et al 2010; Dhami et al. 2013), como material orgânico para 

revestimento de superficies de concreto e argamassa e para reparação de fissuras (Ghosh 

et al. 2005; De Muynck et al. 2008; De Belie e De Muynck 2009; Krishnapriya et al. 

2015). Este método é altamente desejável pois a precipitação de carbonato de cálcio 

como resultado de atividade microbiana normalmente é livre de poluição e natural. A 

biomineralização apresenta características únicas e funções que têm incentivado 

aplicações inovadoras em construção civil e em novos materiais (Gosh et al. 2009; Abo-

El-Enein et al. 2013). A aplicação de micro-organismos que levam à biomineralização 

em concreto e argamassa é um campo com alto potencial para pesquisas futuras (Anbu 

et al. 2016).  

Os objetivos do trabalho foram isolar e identificar bactérias ureolíticas, oriundas 

de diferentes habitats de uma reserva biológica e de amostras distintas de rejeitos de 

construção civil, capazes de precipitar cristais de carbonato de cálcio e avaliar 

aplicações em remediação de fissuras e melhorias de propriedades físico-mecânicas de 

corpos de prova de argamassa tratados com estes micro-organismos, tendo em vista que 

o emprego destes potenciais isolados pode promover menores danos ao meio ambiente. 

 

4.2. Metodologia  

4.2.1. Isolamento de bactérias ureolíticas  

 Para o isolamento de bactérias ureolóticas, amostras de solo de cerrado foram 

coletadas em dez pontos diferentes da reserva biológica Professor José Ângelo Rizzo, 

localizada na Serra Dourada no município de Mossâmedes – GO. As amostras de 

rejeitos de construção civil foram coletadas em cinco pontos diversos de um prédio em 

construção localizado no hospital escola da UFG (16°40‟28.3”S, 49°14‟41.5”W). Nos 

dois locais amostrados, o solo foi coletado em uma profundidade máxima de cinco 

centímetros, acondicionadas em sacos plásticos esterilizados e encaminhadas 
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imediatamente ao Laboratório de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia do Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(LAMAB/IPTSP/UFG). 

As amostras coletadas foram peneiradas (Granutest, malha em abertura de 2 

mm) e cinco gramas adicionadas a erlenmeyers contendo 45 mL de solução salina a 

0.85% de NaCl (m/v). Os erlenmeyers foram colocados sob agitação em shaker (ACB 

Labor) a 130 rpm e 30 °C por uma hora. Após este tempo, as amostras foram diluídas de 

até 10
-7

. Em seguida, 100 μL de cada diluição foram inoculadas em placas contendo o 

meio diferencial de Christensen e incubadas a 30 °C. O isolamento e cultivo das 

bactérias ureolíticas foram realizados utilizando-se o meio ágar ureia de Christensen 

(Christensen, 1946) constituído de (g.L
-1

): NaCl, 5 g; KH2PO4, 2 g; peptona, 1 g; 

glicose, 1 g; vermelho de fenol, 0.012 g; ágar, 15 g e 50 mL de uma solução de ureia a 

40% (m/v).  

O meio de cultura foi esterilizado por autoclavagem, a ureia esterilizada 

separadamente por filtragem em membrana Millipore
®
 de 0.22 μm de diâmetro do poro 

e posteriormente incorporada ao meio, representando uma concentração final de 2%. O 

indicador vermelho de fenol, presente nesse meio diferencial, permite visualizar a 

mudança para o pH alcalino, caso os micro-organismos sejam capazes de hidrolisar a 

ureia.   

Com o tempo de 48h de incubação as placas foram analisadas e colônias isoladas 

que apresentaram mudança de cor do meio ao seu redor (alaranjado para rosa) foram 

transferidas para novas placas contendo o mesmo meio de cultura, utilizando semeadura 

por estrias. Estas placas foram cultivadas novamente sob as mesmas condições descritas 

anteriormente. Após cada período de cultivo foram feitas sucessivas passagens (5 x) até 

a garantia de que as colônias obtidas pelo isolamento tratavam-se de culturas puras dos 

micro-organismos.  

As colônias isoladas foram transferidas para tubos contendo 5 mL de Brain 

Heart Infusion (BHI) e incubados sob agitação por 48h, a 30°C. Constatado o 

crescimento bacteriano, 800 μL de cada amostra foram transferidos para tubos 

criogênicos contendo 200 μL de glicerol, o que resultou em uma concentração final de 

20% (v/v). O estoque foi feito em triplicata para cada isolado e estes foram 

armazenados em freezer a -20°C, na bacterioteca do LAMAB.  

 

4.2.2. Seleção dos melhores produtores de urease 
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 Para avaliar o potencial ureolítico, os isolados foram cultivados em meio BHI 

confirme condições descritas no item 4.4. Após o cultivo, retirou-se uma alíquota de 10 

μL, que fora inoculada em uma das bordas da placa de Petri média (diâmetro d = 

8.4cm), contendo meio ágar ureia de Christensen e incubadas a 30 °C por 72 horas. A 

placa foi dividida em três setores equidistantes 2.8 cm. A produção foi medida pelo 

desenvolvimento e progressão da mudança da coloração no meio de cultivo (Figura 

4.1).  

FIGURA 4.1: Modelo esquemático da vista superior de uma placa de petri dividida em regiões 

equidistantes de 2.8 cm cada.  A circunferência no interior da placa indica o local de inoculação.  

 
 

Os isolados foram qualitativamente classificados quanto à produção de urease à 

medida que atingiam e ultrapassavam as marcas. Assim, no determinado tempo de 

leitura, a coloração da primeira marca classificou o isolado como baixo potencial (+), da 

segunda como médio potencial (++) e da terceira, como alto potencial ureolítico (+++). 

As leituras foram feitas a cada 24h de incubação. Aqueles que apresentaram mudança 

na tonalidade do meio mais rapidamente foram selecionados (Fujita et al. 2000; Chahal 

et al. 2011).  

 

4.2.3. Identificação dos isolados bacterianos selecionados 

4.2.3.1. Caracterização morfológica dos isolados selecionados 

As bactérias selecionadas foram caracterizadas através da técnica morfo-tintorial 

de Gram (Gregersen 1978;). Na preparação das lâminas de Gram, uma alíquota de cada 

isolado bacteriano foi disposta na superfície de uma lâmina de vidro para microscopia 

de forma homogênea. Após fixação, estas foram tratadas com cristal violeta (1 minuto), 

lugol (1 minuto), álcool-acetona (rapidamente) e fucsina (30 segundos) (Newprov®), 

respectivamente, e avaliadas em microscópio óptico (Carl Zeiss).  
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4.2.3.2. Caracterização molecular dos isolados selecionados 

As amostras bacterianas foram caracterizadas através da amplificação e sequenciamento 

da região 16S rDNA. Tal técnica é comumente utilizada para identicação de micro-organismos, 

pois se trata de uma região conservada ao longo da evolução.  

 

4.2.3.2.1. Extração do DNA genômico  

 Para a realização da extração do DNA, seguiu-se a metodologia proposta por 

Oliveira et. al (2012) com adaptações. Os isolados foram crescidos em 5.0 mL de BHI 

por 24 horas a 30 °C.  Transferiu-se 1.5 mL da cultura para microtubos eppendorfs 

identificados. Centrifugou-se por cinco minutos (6000g, 4 °C). O sobrenadante foi 

descartado e acresceu-se mais 1.5 mL de meio de cultura e a centrifugação repetida, sob 

as mesmas condições. 

Adicionou-se 400 μL de tampão TE (Tris-HCl 10 mM, ácido etilenodiamino 

tetra-acético - EDTA 1.0 mM, pH 7.4) e 40 μL de lisozima. Ressupendeu-se o pellet e o 

sistema de digestão foi incubado a 37 °C por meia hora em banho-maria (FANEM, 

Modelo 100). Em seguida, 70 μL de solução de dodecilsulfato de sódio (SDS) a 10% e 

6 μL da solução de proteinase K a 10 μg/mL foram adicionados e então os tubos 

incubados novamente em banho-maria durante 10 minutos a 56 °C.  

Após a incubação supracitada, foram acrescentados no sistema 100 μL de NaCl 

(5 mol/L) seguidos de 80 μL de solução de CTAB/NaCl (10% de CTAB e 0.73 mol/L 

de NaCl). Agitaram-se os tubos em vórtex até que o sistema adquirisse um aspecto 

leitoso e foram novamente incubados por 10 minutos a 65 °C.  

Após a incubação, 400 μL de clorofil (solução de clorofórmio/álcool isoamílico 

– 24:1, v/v) foram adicionados, os tubos agitados por inversão e centrifugados por 5 

minutos a 12000 g. Foram transferidos cerca de 400 μL de sobrenadante (solução 

translúcida que contém o DNA em suspensão) para novos eppendorfs e adicionaram-se 

a estes 0.6 volumes de isopropanol. A solução foi homogeneizada e incubada por 24 

horas a -20 °C (Eletrolux, Freezer F250). 

Findada a incubação, os tubos foram retirados do freezer e centrifugados por 20 

minutos a 12000g. O sobrenadante foi descartado e adicionou-se 1 mL de etanol gelado 

a 70% (v/v) para realização a lavagem. Após a adição do álcool, os tubos foram 

centrifugados novamente por mais 5 minutos a 12000g.  O novo sobrenadante foi 

desprezado e os tubos invertidos para secagem do álcool sobre papéis toalha. Em 

seguida, ressuspendeu-se o DNA extraído com 40 μL de água miliQ® autoclavada. 
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Para confirmação da presença e da integridade do material genético, uma 

alíquota de 5 μL do material extraído foi misturada com 1 μL do corante EZVision3 

(Amaresco®) e  submetida a corrida eletroforética por 50 minutos a 80V e 400 mA 

(Power-Pac 300, Bio-Rad®) em gel de agarose (1%; m/v). A visualização do material 

foi feita em transiluminador (MacroVue UV20, Hoefer®).   

 

4.2.3.2.2. Amplificação da região gênica 16S rDNA  

 Fez-se a amplificação da região que codifica o gene 16S rDNA através da reação 

de polimerase em cadeira (PCR), com uso dos primers universais 27F (5‟- AGA GTT 

TGA TCC TGG CTC AG-3‟) e 1541R (5‟-AAG GAG GTG ATC CAG CC-3‟) de 

acordo com Kim et al. (2011).  

 Em cada tudo de eppendorf foi montada a reação para um volume final de 50 

μL, sendo: 35.5 μL de água miliQ ®, 5 μL de tampão 10X para a enzima Taq 

polimerase (Ludwig Biotec LTDA), 4 μL da solução de dNTP (2.5 mM) (Ludwig 

Biotec LTDA), 1.5 μL de cloreto de magnésio  (MgCl2) (50 mM)( Ludwig Biotec 

LTDA) , 1 μL da solução de cada primer (10 mM)(Invitrogen
TM

), 1 μL de Taq 

polimerase (5 U/μL)(Ludwig Biotec LTDA) e 1 μL do DNA extraído (50 ng). 

 A amplificação ocorreu em termociclador (Veriti™ 96-Well Thermal Cyclers), 

submetendo-se inicialmente as amostras a 94 °C por 3 minutos. Os parâmetros seguintes 

incluíram trinta ciclos com desnaturação a 94 °C por 1 minuto, anelamento a 55 °C por 

30 segundos, extensão a 72 °C por 30 segundos e extensão final a 72 °C por 10 minutos 

(Oliveira et al. 2012). Uma alíquota de 5 μL foi analisada em corrida eletroforética, 

assim como descrito anteriormente. 

 

4.2.3.2.3. Purificação dos produtos da PCR  

 Purificaram-se os produtos obtidos pela PCR através da metodologia proposta 

por Vaz (2010), com adaptações. O processo consistiu em adicionar à solução obtida 

pela PCR, 100 μL de isopropanol 65% (v/v) (Merck). Em seguida, procedeu-se com a 

centrifugação por 10 minutos (13000 rpm, 4 °C).  

 Despresou-se o sobrenadante e colocou-se o mesmo volume de etanol 70% 

(Merck). Os tubos foram centrifugados por mais 5 minutos (13000 rpm, 4 °C). Em 

sequência, o novo sobrenadante foi desprezado e os tubos foram deixados invertidos 

sobre papéis toalha para secagem. Após secagem completa, ressuspendeu-se o material 

obtido com 20 μL de água miliQ®. Procedeu-se então com a verificação da integridade 
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do material genético em gel de agarose. Após purificação e antes do sequenciamento 

das amostras, realizou-se a quantificação da concentração de ácido nucléico via 

NanoDrop 2000 (ThermoScientific).   

 

4.2.3.2.4. Sequenciamento dos produtos da PCR  

 O sequenciamento das amostras foi feito pelo Laboratório de Biotecnologia da 

Pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia da Universidade Católica de 

Brasília/DF, na plataforma ABI 3130xl da AppliedBiosystems®, utilizando o BigDye 

terminator cycle sequencing kit. Para tal, cada isolado foi sequenciado utilizando-se os 

oligonucleotídeos iniciadores 27F, 1541R, 926F (5′-AAA CTY AAA KGA ATT GAC 

GG-3′), 530F (5'-TGA CTG ACT GAG TGC CAG CMG CCG CGG-3'); 519R (5‟-

GTN TTA CNG CGG CKG CTG-3‟) e 907R (5‟-GTN TTA CNG CGG CKG CTG –

3‟) (Kim et al. 2011). A revisão da qualidade e a união entre as sequências obtidas para 

cada primer foi realizada utilizando-se o software CodonCode Aligner da CodonCode 

Corporation®. As sequências obtidas (contigs) foram comparadas as depositadas na 

base de dados do NCBI (National Center for Biotechnology Information) utilizando a 

ferramenta BLASTn para nucleotídeos - Basic Local Alignment Search Tool (Zhang et 

al. 2000). As sequências obtidas foram depositadas no banco de 16S rDNA no GenBank 

do NCBI sob os números de acesso KX890470, KX890468, KX890471, KX890309, 

KX890329 e KX890311 (isolados SD5, SD10, SD15, PM6, PM7 e PM19, 

respectivamente). 

 

4.2.4. Avaliação dos cristais de carbonato de cálcio produzidos via MICP 

 Os cristais precipitados foram avaliados quanto à capacidade de produção e a 

morfologia gerada por cada isolado. 

 

4.2.4.1. Produção de carbonato de cálcio pelos isolados 

A quantificação da produção de carbonato de cálcio pelos isolados foi feita 

conforme metodologia proposta por Hammad et al. (2013) com adaptações. Para tal, os 

isolados foram crescidos em 5.0 mL de BHI por 24 horas a 30 °C. Após esse período, os 

micro-organismos foram ajustados a uma concentração de 10
8
 células. mL

-1
 (OD550nm = 

0.1) e inoculadas em tubos de ensaio contendo 10 mL de caldo B4 (Lee 2003)  

constituído de (g.L
-1

): extrato de levedura, 4.0 g; glucose, 5.0 g; acetato de cálcio - 

Ca(C2H3O2)2, 15.0 g, acrescido de ureia (concentração final de 2.0% - B4U), e 
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incubados sob agitação em shaker a 30 °C por até 72 horas.  A esterilização da ureia foi 

feita filtração e o experimento realizado em triplicata. O conteúdo dos tubos foi filtrado 

com membrana Millipore ® (0.22 μm de poro e 45 mm de diâmetro) 24, 48 e 72 horas. 

Após filtragem, o material foi seco em estufa por 3 horas a 60 °C, sendo o 

precipitado formado (MC) pesado e descontado do papel conforme a equação: 

Mc = Mfc – Mf 

Cujo, Mfc é o peso do papel contendo o precipitado e Mf é o peso do papel limpo.  

 O controle negativo foi realizado filtrando o meio de cultura de tubos sem 

inóculo dos micro-organismos, mantidos nas mesmas condições de cultivo.  Os valores 

de massa obtidos de carbonato de cálcio, nas amostras e grupo controle, foram avaliados 

estatisticamente.  

 

4.2.4.2. Avaliação morfológica e da composição dos cristais de carbonato de cálcio 

produzidos  

 A morfologia e a análise da composição dos cristais formados pelos micro-

organismos foram feitas através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS), respectivamente. Tais 

procedimentos foram conduzidos no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 

Resolução (LabMic), no Instituto de Física da UFG.   

 Para esta análise, as membranas de filtração foram recortadas em pedaços de 

aproximadamente 2.0x2.0 cm, em seguida metalizadas com ouro (Au) e por fim fixadas 

em stubs de alumínio. Realizado estes procedimentos, os stubs foram dispostos em um 

compartimento do microscópico eletrônico de varredura que é submetido a vácuo e 

prosseguiu-se com a leitura. O aparelho foi operado com voltagem de aceleração de 5,0 

kV. A MEV e a EDS foram feitos com um microscópico eletrônico de varredura Joel, 

JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo Scientific NSS Spectral Imaging.  

 

4.2.5.   Aplicações práticas dos isolados  

 Os três isolados que precipitaram maiores quantidades de carbonato de cálcio 

(PM6, PM7 e PM19) foram submetidos a alguns testes da área de construção civil com 

intuito de avaliar a aplicação destes frente à remediação de fissuras e alterações das 

propriedades mecânicas, da absorção de água e da resistência à abrasão.  

4.2.5.1. Triagem da bioagregação de arenitos 
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  Para realização a triagem de bioagregação de arenitos, segui-se a metodologia 

proposta por Shirakawa et al. (2011), com adaptações. Para isso, a areia comercial 

proveniente de leito de rio e a areia artificial foram autoclavadas durante 1 h, e 22,0 g 

adicionadas em seringas de 20 mL. A parte inferior da seringa foi tampada com papel 

filtro e a parte superir com algodão pré-autoclavado.  Durante os sete dias seguintes, 

20,0 mL de cada isolado (OD600nm = 1.0)  previamente crescido em caldo B4U e 20,0 

mL de uma solução de 20 g.L
-1

 de ureia e 15 g.L
-1

 de acetato de cálcio (ACU) foram 

adicionados às colunas em intervalos de 24 h, e incubados a 30 ºC. Por fim, retiraram-se 

as amostras após fazer cortes longitudinais nas seringas com auxílio de um estilete.  

 

4.2.5.2.  Preparação da argamassa microbiana  

  Para a preparação da argamassa de cimento microbiano, seguiu-se a metodologia 

proposta por Abo-el-enein et. al (2013) com adaptações. Preparou-se a argamassa 

utilizando uma relação de cimento:areia de 1:3 (m/m). Cada isolado (OD600nm = 1.0) 

previamente cultivado em caldo nutriente suplementado com 2% de ureia (NBU) foi 

misturado à areia e ao cimento, a uma relação de  água/cimento (a/c) de 0.6. As pastas 

de argamassa frescas foram moldadas em moldes cilíndricos com diâmetro de 50 mm e 

altura de 100 mm e curadas a temperatura ambiente por 24 horas. Após desmoldagem, a 

cura das amostras de controle ocorreu sob água de torneira e os corpos de prova que 

tiveram bactérias incorporadas à massa sob ACU à temperatura ambiente durante 28 

dias.  Após este período, as amostras foram avaliadas quanto a alterações na absorção de 

água e da resistência à compressão.  

 

4.2.5.3.  Remediação de fissuras  

 Para a realização da remediação de fissuras, seguiu-se a metodologia proposta 

por Abo-el-enein et al. (2012) com adaptações. Preparou-se a argamassa utilizando uma 

relação de cimento: areia de 1:3 em massa e a relação de água: cimento (a/c) de 0.6. 

Cubos de argamassa com dimensões de 100x100x100 mm foram moldados e uma fina 

placa de aço galvanizado de 0.9 mm de espessura foi colocada na pasta da argamassa 

fresca até uma profundidade de 25 mm e comprimento de 90 mm. Os corpos de prova 

foram curados em temperatura ambiente por 24h. A areia pré-autoclavada por uma hora 

foi injetada nas fissuras artificiais após 28 dias de cura em câmara úmida. Durante as 48 

h seguintes, 5 mL de cada isolado (OD600nm = 1.0) previamente cultivado em NBU e  5 

mL de uma solução de 20 g.L
-1

 de ureia e 15 g.L
-1

 de acetato de cálcio (ACU) foram 
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injetados nas fissuras artificiais em intervalos de 12 h. Por último, os corpos de prova 

foram avaliados quanto à alterações da resistência à compressão. 

 

4.2.5.4.  Avaliação da capacidade de biodeposição dos isolados  

 Para avaliar a capacidade de biodeposição dos isolados, utilizou-se a 

metodologia proposta por Dhami et al. (2013b) com adaptações. Preparou-se a 

argamassa utilizando uma relação de cimento: areia de 1:3 em massa e a relação de 

água: cimento (a/c) de 0.6. Placas de argamassa com dimensões de 250x250x10 mm 

foram moldadas e mantidas a temperatura ambiente durante 24 horas. Após 

desmoldagem, seguiram-se com a cura durante 28 dias por pulverização de 30 mL de 

água nas amostras controle e, de 15 mL de NBU com a cultura bacteriana e 15 mL de 

ACU a cada 48 horas (14 tratamentos). Após tal período, as placas foram submetidas a 

um desgaste superficial para avaliar alterações quanto à resistência a abrasão. Este 

desgaste foi promovido em cada placa com uma Lixadeira Orbital Makita® 

(112x102mm) equipada com uma lixa nº 36 por um período de 60 segundos. A placa foi 

pesada antes e depois do desgaste em uma balança eletrônica para avaliar a quantidade 

de massa que foi desagregada.  

 

4.2.5.5.  Absorção de água 

As medidas de absorção de água foram feitas pesando os corpos de prova 

saturados (Msat) e os corpos de prova secos em estufa a 100 °C durante 24 h (Ms) após 

os devidos tratamentos. A absorção de água foi calculada a partir da equação: NBR 

9778 (ABNT, 2009). 

                   
       

  
       

 

 

4.2.5.6.  Força compressiva 

 Para a avaliação de alterações de resistência compressiva a superfície da face dos 

corpos de prova foi polida cuidadosamente em um retificador pneumático a fim de 

remover irregularidades.  As medições da resistência à compressão foram realizadas 

utilizando-se uma máquina de prensar (máquina de ensaio universal). 
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4.2.6. Análises estatísticas 

Todos os experimentos foram feitos em triplicata e tiveram seus resultados submetodos 

à análise de Variância (ANOVA) por meio do teste comparativo de Tukey (p<0.05) (Borges e 

Ferreira 2002; Dhami et al. 2013a) com o auxílio do programa Statistica 13.0 da StatSoft ®.  

 

4.3. Resultados e discussões  

4.3.1. Isolamento de bactérias ureolíticas 

 Foram isolados vinte e nove (29) bactérias, sendo que destas, 48.3% oriundas de 

rejeitos de construção e 51.7% de solos de cerrado. O número de isolados obtidos para 

amostras de solo de cerrado foram semelhantes aos encontrados por Wentzel (2014). No 

Quadro 4.1 estão dispostas as informações sobre a velocidade do crescimento 

bacteriano. Aqueles micro-organismos capazes de crescer no meio em até 24 horas 

foram considerados do tipo rápido; entre 24 e 48 horas, intermediário; após 48 horas, 

lento. A nomenclatura escolhida para diferenciar os isolados de sua fonte de origem foi 

SD para Serra Dourada (isolados oriundos de solo de cerrado) e PM para Prédio da 

Medicina (isolados advindos de rejeitos de construção civil).  

 

Quadro 4.1: Tipo de crescimento respectivo aos isolados bacterianos obtidos    

Tipo de Crescimento  Isolados 

Rápido – Até 24 horas PM1, PM4, PM5, PM6, PM9, PM11, 

PM19, SD1, SD14. 

Intermediário – De 24 a 48 horas PM2, PM7, PM13, PM20, PM22, SD4, 

SD5, SD6, SD10, SD11, SD1, SD15. 

 Lento – Após 48  PM10, PM21, SD2, SD3, SD7, SD8, SD9, 

SD12. 
PM: Isolados obtidos a partir de amostras rejeitos de construção civil. 

SD: Isolados obtidos a partir de amostras de solo de cerrado. 

 

Para isolamento e seleção de micro-organismos ureolíticos é necessário o 

fornecimento de condições ideais para que estes se desenvolvam e produzam urease. O 

meio ágar ureia de Christensen é recorrentemente utilizado para diferenciação de uma 

variedade de micro-organismos, principalmente os baseados em produção desta enzima 

(Atlas 2010). Este meio tem sido empregado em diversos estudos para o isolamento e 

diferenciação de micro-organismos ureolíticos capazes de precipitar carbonato 

(Hammes et al. 2003; Achal 2010; Achal e Pan, 2014).  

Para o isolamento de bactérias ureolíticas foi essencial a adição de ureia ao 

meio, para o uso como substrato. As bactérias utilizam esta substância como fonte de 

nitrogênio e de energia, sendo que sua hidrólise resulta na alcalinização do meio, devido 
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à liberação de amônia (Jiang et al. 2016). A elevação do pH pela presença da amônia 

resulta na mudança de cor do meio de alaranjado para róseo, por ação do indicador 

vermelho de fenol (Chahal et al. 2011), o que permitiu a diferenciação das bactérias 

evidenciadas nas placas avaliadas. 

 

4.3.2. Seleção dos melhores produtores de urease 

Dentre os 29 isolados obtidos, os que apresentaram maior potencial ureolítico 

foram PM6, PM7, PM19, SD5, SD10 e SD15 – (Tabelas 4.1 e 4.2). 

 

Tabela 4.1: Classificação do potencial ureolítico dos isolados obtidos a partir de 

amostras de rejeitos. 

 Potencial ureolítico 

Isolado 24 horas 48 horas 72 horas 

PM1 + ++ +++ 

PM2 ++ +++ +++ 

PM4 ++ +++ +++ 

PM5 + + ++ 

PM6* +++ +++ +++ 

PM7* +++ +++ +++ 

PM9 ++ ++ +++ 

PM10 ++ +++ +++ 

PM11 ++ +++ +++ 

PM13 + ++ +++ 

PM19* +++ +++ +++ 

PM20 - + ++ 

PM21 ++ ++ +++ 

PM22 + ++ +++ 
- ausência de atividade, + baixo potencial, ++ médio potencial, +++ alto potencial. 

* isolados selecionados. 

 

 Nas primeiras 24 horas os potenciais isolados de rejeitos (PM6, PM7 e PM19) 

apresentaram mudança na cor do meio suficiente para ultrapassar a segunda marca 

equidistante, chegando a ocupar toda região da placa. 

Estudos realizados por Hammad e colaboradores (2013) mostraram que isolados 

de S. pasteurii inoculados em tubos contendo o mesmo meio diferencial (ágar ureia de 

Christensen), apresentaram mudança intensa e rápida na coloração (também em 24 
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horas), indicando uma habilidade maior da hidrólise de ureia pela enzima da bactéria 

avaliada.   

 

Tabela 4.2: Classificação do potencial ureolítico dos isolados obtidos a partir de 

amostras de solo de cerrado. 

 Potencial ureolítico 

Isolado 24 horas 48 horas 72 horas 

SD1 - - + 

SD2 - - + 

SD3 - + + 

SD4 + + ++ 

SD5* + ++ +++ 

SD6 + + ++ 

SD7 - + ++ 

SD8 + + ++ 

SD9 + ++ ++ 

SD10* + ++ +++ 

SD11 - + ++ 

SD12 + + ++ 

SD13 + + ++ 

SD14 

SD15*  

+ 

++ 

++ 

+++ 

++ 

+++ 
- ausência de atividade, + baixo potencial, ++ médio potencial, +++ alto potencial. 

* isolados selecionados. 

 

Dentre os isolados de solo de cerrado, a seleção foi realizada após 72 horas.  A 

coloração do meio promovido pelas cepas SD5, SD10 e SD15 ultrapassou a segunda 

marca apenas após esse período. Percebeu-se com isso que as bactérias de rejeitos de 

construção foram melhores qualitativamente em produzir ureases que as de solo de 

cerrado. Portanto, existe uma aplicabilidade maior para esses organismos. Após sete 

dias, todos os outros isolados provocaram a mudança na coloração de todo meio 

presente na placa. 

 

4.3.3. Identificação dos isolados bacterianos selecionados 

4.3.3.1. Caracterização morfológica dos isolados selecionados  
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Todos os isolados selecionados foram submetidos à coloração de Gram, e 

apresentaram-se como gram-positivos, assim como a maior parte dos micro-organismos 

ureolíticos capazes de precipitar CaCO3 descritos na literatura. Quanto à morfologia, os 

isolados PM6, PM7 e PM19 foram caracterizados como cocos, enquanto os demais 

apresentaram formas bacilares (Tabela 4.3). 

As bactérias mais adequadas para a biocelagem ou biocementação do solo são 

bactérias com tipo gram-positivas, pois estes micro-organismos são mais resistentes às 

alterações da pressão osmótica, condição típica de solo em locais de construção ou de 

recuperação (Ivanov e Stabnikov 2017).  

 

Tabela 4.3: Resultados do teste de Gram para isolados selecionados e 

suas respectivas morfologias. 

Isolado Teste de Gram Morfologia 

PM6 + Coco 

PM7 + Coco 

PM19 + Coco 

SD5 + Bastonete 

SD10 + Bastonete 

SD15 + Bastonete 

 

 

4.3.3.2. Caracterização molecular dos isolados selecionados 

Os isolados identificados pelo sequenciamento parcial do gene 16S rDNA, 

pertencem a três gêneros: Bacillus, Arthrobacter e Staphylococcus (Tabela 4.4). Os 

isolados de cerrado, SD5, SD10 E SD15 apresentaram similaridade com o gênero 

Bacillus. Para isolados obtidos a partir de rejeitos, observou-se a predominância de 

micro-organismos similares ao gênero Arthrobacter (PM6 e PM19), enquanto que 

isolado PM7 apresenta maior similaridade com o gênero Staphylococcus. 

Bactérias do gênero Bacillus são organismos comumente encontrados em 

amostras de solo e reconhecidos por serem aeróbias formadoras de endósporo resistente 

ao calor. Urzi et al, (1999) constataram a presença de bactérias do gênero Bacillus 

capazes de precipitar carbonato de cálcio. Algumas espécies do gênero Bacillus têm 

sido relatadas na literatura por ser altamente eficazes na produção de carbonato de 

cálcio, tais como B. cereus (Castanier et al. 2000),  B. megaterium (Dhmai et al. 2013b), 
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B. licheniformis (Helmi et al. 2016), B. massiliensis (Park et al. 2010), B. thuringiensis, 

B. pumilis (Baskar et al. 2006) e Bacillus sp. (Achal e Pan 2014). 

 

Tabela 4.4: Identificação dos micro-organismos a partir do sequenciamento parcial da 

região 16S rDNA 
Isolado BLASTn Identidade Número de acesso 

da espécie mais 

próxima 

Número de 

submissão 

SD5 Bacillus cereus 98% NR115714.1 KX890470 

SD10 Bacillus sp. 100% NR112636.1 KX890468 

SD15 Bacillus megaterium 99% NR112636.1 KX890471 

PM6 Artrhobacter sp.  97% NR026189.1  KX890309 

PM7 Staphylococcus epidermidis 99% NR113957.1 KX890329 

PM19 Artrhobacter crystallopoietes 98% NR026189.1 KX890311 

 

Em trabalho realizado por Krishnapriya et al. 2015, as estirpes avaliadas de B. 

megaterium (BSKAU e MTCC1684) exibiram atividade ureolítica e formaram 

carbonato de cálcio como precipitado. Corpos de prova que tiveram fissuras induzidas 

foram tratados com meio contendo carbonato de cálcio e apresentaram curas 

satisfatórias, além de terem aumento na força compressiva. O isolado BSKAU 

apresentou um aumento de 3,5% na força compressiva em relação ao isolado 

MTCC1684.  Em estudo realizado por Park et al. (2010), a cepa de Artrhobacter 

crystallopoietes KNUC403 foi capaz de induzir a precipitação de CaCO3 através da 

hidrólise de ureia, e responsável por um aumento de 22% resistência à compressão em 

relação a corpos de prova não tratados.  

González et al. (2014), constataram em análise do perfil de solo a presença de 

bactérias ureolíticas que precipitam CaCO3  pertencentes ao gênero Bacillus spp., 

Staphylococcus spp. e Actinobacillus spp. Em estudo realizado por Kim e Youn (2016), 

das vinte estirpes obtidas durante a etapa de isolamento, as quatro que apresentaram 

maior atividade ureolítica foram identificadas como pertencentes aos gêneros 

Staphylococcus sp., Bacillus sp. e Sporosarcina sp. (duas amostras). 

 

 

4.3.4. Avaliação dos cristais de carbonato de cálcio produzidos via MICP 

4.3.4.1. Produção de carbonato de cálcio pelos isolados 

Os isolados que apresentaram melhor desempenho na triagem qualitativa da 

atividade ureolítica foram selecionados para a avaliação e quantificação dos cristais de 
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carbonato de cálcio formados. Todos os isolados bacterianos analisados produziram 

precipitados. Nas primeiras vinte e quatro horas os micro-organismos foram alocados 

em três grupos estatisticamente diferentes (Tabela 4.5).  A mesma disposição seguiu 

para o próximo intervalo, de 48 horas. No terceiro dia a maior quantidade de carbonato 

de cálcio (54.63 mg/10mL) foi precipitada pelo isolado PM19. Tal valor correspondeu a 

74.93% a mais do que o isolado PM7. 

 

Tabela 4.5: Capacidade de produção de carbonato de cálcio dos isolados com 

maior potencial ureolítico em diferentes intervalos. 

Isolado Cristais de Carbonato (mg/10mL)* 

 24 horas 48 horas 72 horas 

SD5 3.06 
c
 3.20 

c
 6.73 

d
 

SD10 2.76 
c
 3.73 

c
 3.90 

de
 

SD15 2.40 
c
 2.93 

c
 3.03 

e
 

PM6 10.46 
b
 17.26 

b
 21.03 

c
 

PM7 11.10 
b
 21.10 

b
 31.23 

b
 

PM19 21.26 
a
 37.73 

a
 54.63 

a
 

*Valores médios seguidos da mesma letra dentro da coluna não são significativamente diferentes 

(p<0.05) conforme teste de Tukey. 

 

 Krishnapriya et al. (2015) avaliaram a precipitação de carbonato de cálcio em 

caldo de cultura contendo CaCl2 como fonte de cálcio.  Nesse estudos, os isolados BI 1, 

BI 2 e BI 5 produziram 8.4, 8.2  e 7.6 mg/10mL de carbonato de cálcio, 

respectivamente, após sete dias de incubação. Dhami et al. (2013a) em meio 

suplementado com 2.0 % de ureia, avaliou a produção de carbonato por diferentes 

isolados de Bacillus sp. Após incubação por um período de três semanas, as cepas 

produziram valores entre 15.2-18.7 mg/10mL de agregado por volume de meio. Esses 

valores de precipitado formados foram inferiores aos produzidos pelas cepas oriundas 

de rejeitos no estudo atual (Tabela 4). 

 Em trabalho realizado por Kang e colaboradores (2014), quatro cepas 

bacterianas pré-incubadas por 48 horas sob agitação (200 rpm) foram avaliados quanto à 

produção de carbonato de cálcio. O precipitado formado foi coletado através de 

centrifugação e pesado após secagem  durante 24 horas a 50°C.  Os isolados analisados, 

CH-5, CH-11, CH-13 e CH-21 produziram 98.0, 70.0, 65.0 e 45.0 mg/10mL de 

carbonato de cálcio, respectivamente. Tais valores, em geral, foram superiores aos 

isolados estudados, até mesmo aos advindos de rejeitos de construção.  
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O atual trabalho apresentou valores de precipitados diferentes aos estudos 

supracitados. As cepas de solo de cerrado, por exemplo, produziram quantidades 

menores de CaCO3. O meio contento acetato de cálcio tem sido descrito como o mais 

propício para o processo de precipitação do carbonato de cálcio (Shirakawa et al. 2011; 

González et al. 2014; Achal e Pan 2014).  

Os valores de CaCO3 produzidos pelos isolados selecionados oriundos de 

rejeitos de construção civil foram maiores que os de solo de cerrado. Devido suas 

características, acredita-se que esta seja uma fonte em potencial para prospecção de 

micro-organismos ureolíticos com capacidade de precipitação de carbonato de cálcio. 

 

4.3.4.2. Avaliação morfológica e da composição dos cristais de carbonato de cálcio 

produzidos  

 Um feixe de elétrons ao interagir com uma amostra alvo produz uma variedade 

de emissões, incluindo os raios-X. Para separar os raios-X característicos de cada 

elemento químico em um espectro de energia, o detector de energia dispersiva (EDS) é 

utilizado. O software do sistema é capaz de analisar o espectro energético com o 

objetivo de determinar a abundância de elementos específicos e a composição desses 

elementos químicos (Goodge 2013).  

A fotomicografia (Figura 4.2) dos cristais formados por maior parte dos isolados 

(PM6, PM7, PM19, SD5, SD10 e SD15) revelou a presença de carbonato de cálcio na 

forma de cristais esféricos associados, com variados tamanhos, que se sugere que seja o 

polimorfo anidro vaterita. O isolado SD15 apresentou em sua maioria cristais que se 

assemelham com uma fase amorfa, sugerindo-se que sejam cristais de carbonato de 

cálcio amorfo (ACC). 

A literatura descreve um grande número de formas de cristais de carbonato cálcio 

produzidos via MICP, tais como vaterita, calcita, aragonita, ACC, entre outros. A 

composição do meio de cultura, o pH e a temperatura podem alterar o tipo de cristal 

produzido (Stocks-Fischer et al. 1999; Zamarreno et al. 2009). Abo-el-Enein e 

colaboradores (2012) e Achal e Pan (2014) constataram que o tamanho, a morfologia e 

a cristalinidade dos cristais precipitados por bactérias dependem também do tipo da 

fonte de cálcio utilizada, sendo que a formação de vaterita é recorrente em meio 

contendo acetato de cálcio (Jimenez-Lopez et al. 2008; Rodriguez-Navarro et al. 2007; 

Shirakawa et al. 2011; Gorospe et al. 2013; Anbu et al. 2016). 
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FIGURA 4.2: Microscopia Eletrônica de 

Varredura dos cristais de carbonato de cálcio 

produzidos pelo isolado PM7 (a,b), PM6 (c), PM19 

(d), SD5 (e), SD10(f) e SD15(g). 
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FIGURA 4.3.A: Espectros de energia para precipitados dos isolados PM6(a), PM7(b) e PM19(c), 

indicando picos de C, O, Ca e Au. Os picos detectados pela EDS evidenciam elementos presentes na 

amostra e a intensidade dos picos está associada com a concentração do elemento.   
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FIGURA 4.3.B: Espectros de energia para precipitados dos isolados SD5(d), SD10(e) e SD15(f), 

indicando picos de C, O, Ca e Au. Os picos detectados pela EDS evidenciam elementos presentes na 

amostra e a intensidade dos picos está associada com a concentração do elemento.   

 

 

 

 

 

Em trabalho realizado por Dhami et al. (2013b), a cepa de B. megaterium SS3 

produziu precipitados de carbonato de cálcio com morfologias esféricas semelhantes 

com a maior parte apresentada no atual estudo, entretanto, com tamanhos diferentes. 

Este resultado pode ser devido o fato do experimento do atual trabalho ter sido realizado 
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sob agitação (30 °C, 130 rpm). Sugere-se que o choque mecânico dos cristais na parede 

dos tubos de ensaio, durante a incubação, possa ser responsável pela variação de 

tamanho dos minerais formados (2 – 30 μm). Shirakawa e colegas (2011) mostraram 

que cepas de Pseudomonas putida e Bacillus subtilis incubadas em meio B4 (com 

acetato de cálcio) sobre agitação favoreceram a formação de cristais de carbonato nas 

formas esféricas, com diâmetro entre 20 a 30 μm.  

  A análise dos cristais por EDS apontou a presença de traços de cálcio (Ca), 

carbono (C) e oxigênio (O), sugerindo que sejam cristais de carbonato de cálcio 

(Figuras 5.A e 5.B). A presença de sinais de Au é devido à metodologia empregada para 

fixação do material analisado (metalização da amostra com ouro). A EDS sugere a 

presença de cristais de carbonato de cálcio, porém não revela o morfotipo do cristal 

produzido por cada isolado. 

 

 

4.3.5. Aplicações práticas dos isolados  

4.3.5.1. Triagem da bioagragação de arenitos 

Não foi constatada a formação de colunas compactas de arenitos em nenhum dos 

isolados avaliados. Este fato pode ter ocorrido por diferentes fatores que influenciam na 

precipitação de carbonato de cálcio e na agregação dos grânulos de areia, como a 

densidade celular e a concentração e o tipo fonte de cálcio utilizada. Contudo, foi 

constatada em avaliação macroscópica a presença de “grumos” de variados tamanhos 

em todas as amostras contendo micro-organismos, suregindo-se que tenha ocorrido 

precipitação de carbonato de cálcio, característica que não foi notada no grupo controle.    

Estudos de Kantzas et al (1992) apresentaram resultado semelhantes. A 

quantidade de mineral formado foi proporcional à quantidade de nutrientes adicionados 

continuamente. Cepas de S. pasteurii participaram na cimentação de areia. Contudo, a 

consolidação ocorreu apenas nas regiões próxima à superfície, mesmo que as bactérias 

tenham sido misturadas à massa de areia.  

Sugere-se que os meios para biocimentação sejam adicionados com maior 

frequência ou continuamente, e não apenas uma vez por dia, como efetuado no atual 

trabalho, assim como o aumento da concentração de células.  

 

4.3.5.2. Validação da argamassa microbiana ou bioconcreto 

Os corpos de prova cilíndricos que foram moldados com os isolados não 

apresentaram diferença estatística em relação aos corpos de prova controle que não 
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tiveram micro-organismos incorporados durante a sua elaboração, tanto quanto à força 

compressiva, como à absorção de água (Tabela 4.6). Esperava-se que a produção de 

carbonato de cálcio induziria ao aumento da resistência à compressão e a redução da 

capacidade de absorver a água, contudo, tal perspectiva não fora alcançada. Acredita-se 

que a quantidade precipitada in loco tenha sido insuficiente ou que as condições de 

meio, temperatura, tempo de cura e concentração microbiana tenham sido inadequadas.   

 

Tabela 4.6: Valores de força compressiva e porcentagem de água absorvida de 

misturas de argamassa 

Bacterias Mistura de 

argamassa* 

Força compressiva 

após 28 dias (MPa)** 

Absorção 

(%)** 

Sem células bacterianas C-0 17.77 
a
 11.77 

a
 

 C-1 17.88 
a
 11.25 

a
 

Células bacterianas PM6 

PM7 

14.94
 a
 

14.26
 a
 

13.30 
a
 

 12.27 
a
 

 PM19 9.38
 a
 12.72 

a
 

*C-0: cura em água; C-1: cura em solução de cálcio e ureia;  

**Valores médios seguidos da mesma letra dentro da coluna não são significativamente diferentes 
(p<0.05) conforme teste de Tukey.  

 

No período inicial de cura, as células obtêm uma boa nutrição, pois a corpo de 

prova de argamassa ainda é muito poroso. Contudo, o crescimento pode não ser 

propício porque se trata de um ambiente completamente novo para os micro-

organismos. O alto valor de pH da argamassa pode também oferece uma condição para 

inativar as células e à medida que o período de cura aumentava, estas começavam a 

crescer lentamente. Após crescimento celular, os cristais de carbonato de cálcio teriam 

precipitado dentro da matriz da argamassa, assim como fora evidenciado na superfície 

do corpo de prova, após 28 dias de cura.  

 A concentração celular pode ter sido um fator limitante para não se notar 

diferença. Isso se deve ao fato de que a precipitação de cálcio aumenta de acordo com a 

concentração celular bacteriana, aumentando a fração amorfa de carbonato de cálcio 

depositado dentro dos poros da matriz do corpo de prova, responsável por uma redução 

da extensão da melhoria de resistência à compressão, conforme constatado em ensaios 

realizados por Abo-El-Enein et al. 2013. 

 Em estudos feitos por Park et al. (2010), corpos de prova que tiveram biomassa 

microbiana incorporadas durante a preparação foram avaliados quanto à variação da 

força compressiva em dois intervalos: após 7 e 28 dias de cura. A amostra KNUC403 
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(idenficada como A. crystallopoietes) após 7 dias apresentou redução de 13.6% da 

resistência em relação ao grupo controle, enquanto que passados 28 dias, constatou-se 

um aumento de 8.9%. Os corpos de prova tratados com Sporosarcina pasteurii sofreram 

efeito contrário. O micro-organismo, notadamente adotado na literatura como referência 

em MICP, foi responsável por um aumento de 6.3% nos primeiros 7 dias de cura, 

enquanto que após 28 dias, reduziu a resistência à compressão em 17.3% em relação ao 

grupo controle. Desta forma, o tempo de cura e as características inerentes a cada estirpe 

são fatores determinantes para o ganho ou redução da resistência. Estudos posteriores 

são necessários para confirmar a presença da fração amorfa no interior do corpo de 

prova de argamassa através de micrografrias por MEV e para avaliação do melhor 

tempo de cura.  

 

4.3.5.3. Remediação de fissuras  

 Os corpos de prova que tiveram as fissuras tratadas com os isolados não 

apresentaram diferenças estatísticas quanto à força compressiva em relação aos 

controles, com exceção do isolado PM6 que foi responsável por uma redução de 31.06 

% da resistência mecânica (Tabela 4.7). Tal redução contrasta com os relatos descritos 

na literatura perante o qual a MICP é descrita como um mecanismo eficiente em 

selagem de fissuras (Ramachandram et al. 2011; Abo-El-Enei et al. 2012; Achal et al. 

2013; Krishnapriya et al. 2015). Contudo, diversos fatores podem afetar na precipitação 

de carbonato de cálcio tais como concentração bacteriana e tempo de tratamento, e 

estes, provocar a redução de resistência à compressão se não forem otimizados.  

 

Tabela 4.7: Valores de força compressiva de corpos de prova cúbicos 

100x100x100 mm 

Bactérias Mistura de 

argamassa* 

Força compressiva após 

28 dias (MPa)** 

Sem células bacterianas C-A 21.52 
ab 

 C-B 24.14 
b
 

Células bacterianas PM6 14.83 
a
 

 PM7 21.34 
ab

 

 PM19 21.63 
ab

 
*C-A: corpo de prova íntegro, sem fissura induzida; C-B: tratamento com solução de ureia e 

acetato de cálcio;  

**MPa = Megapascal: valores médios seguidos da mesma letra dentro da coluna não são diferentes 

(p<0.05) conforme teste de Tukey.  

4.3.5.4. Avaliação da capacidade de biodeposição 
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 As placas de argamassa que foram tratadas com meio contendo os isolados 

apresentaram redução significativa na capacidade de desagregação de massa por 

desgaste abrasivo. Entretanto, não foram notadas distinções entre as placas tratadas com 

os isolados. Não se constatou diferença estatística entre os grupos controles, ou seja, das 

placas que foram tratadas com água e das que foram tratadas com meio ACU.  As 

células bacterianas foram responsáveis por uma redução de 69.23% no desgaste 

abrasivo em comparação com placas controle que foram tratadas apenas com água 

(Tabela 4.8).  

 

Tabela 4.8: Massa desagregada por desgaste abrasivo superficial em placas de 

250x250x10mm 

Bactérias Tratamento superficial* Massa desagregada (g)** 

Sem células bacterianas C-0 4.33 
a 

 C-1 3.67 
a
 

Células bacterianas PM6 1.33 
b
 

 PM7 1.33
 b
 

 PM19 1.33
 b
 

*C-0: tratamento com água; C-1: tratamento com solução de cálcio e ureia;  

**Valores médios seguidos da mesma letra dentro da coluna não são significativamente diferentes 
(p<0.05) conforme.  

 

Estudos têm demonstrado que a MICP pode ser utilizada como revestimento de 

superficies de concreto e argamassa (Ghosh et al. 2005; De Muynck et al. 2008; De 

Belie e De Muynck 2009), comprovação feita através de ensaios de degradação tais 

como os testes de gelo-degelo, coeficientes de migração de cloretos e carbonatação.  

As estruturas de concreto estão submetidas a vários tipos de desgaste. O desgaste 

superficial, recorrentente de causas físicas, é um deles. Segundo Metha e Monteiro 

(1994) o desgaste superficial é a perda progressiva de massa de uma superfície de 

concreto, podendo ocorrer através da abrasão, erosão e cavitação. O primeiro é 

resultado do atrito seco, como no desgaste de pavimentos e pisos industriais pelo 

tráfego de veículos. A erosão é o desgaste abrasivo pela ação de fluidos e a cavitação é a 

perda de massa pela formação de bolhas e sua subsequente ruptura devido a mudanças 

repentinas de direção em águas que fluem com alta velocidade.  

 Sugere-se que os isolados do atual estudo possam ser uma alternativa 

ambientalmente amigável para minimizar os impactos provocados por desgastes 

superficiais em estruturas de concreto, barragens e em pavimentos e pisos industriais, 
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por exemplo. Além disso, apresenta-se um novo ensaio (desgaste abrasivo superficial 

através de lixamento) para complementar os já descritos na literatura. 

 

4.4. Conclusões  

 Amostras de rejeito de construção civil apresentam-se como uma fonte 

promissora de bioprospecção de bactérias ureolíticas. Observou-se que dessa fonte 

foram isoladas bactérias que apresentavam a formação de maiores quantidades de 

cristais de carbonato de cálcio em detrimento de bactérias isoladas em solo de cerrado.

 Os micro-organismos com maior potencial ureolítico que foram submetidos à 

avaliação da produção de carbonato de cálcio, mostraram diferentes quantidades de 

precipitados formados, destacando-se os as estirpes isoladas de rejeitos de construção, 

PM19 (54.63 mg/10mL), PM7 (31.23 mg/10mL) e PM6 (21.03 mg/10mL). Foi possível 

realizar a identificação molecular das amostras, sugerindo o gênero mais provável para 

cada isolado avaliado.  

As bactérias obtidas de rejeitos tiveram seu potencial de utilização em 

construção civil avaliados, e mesmo que de forma geral tenham apresentado resultados 

estatisticamente semelhantes aos grupos controle, foi constatada a habilidade destes em 

minimizar a degradação de estruturas ao reduzir em 69.23% o desgaste abrasivo, 

sugerindo-se que estas possam ser uma alternativa para minimizar os impactos 

provocados por desgastes superficiais em diversos ambientes. 

Como perspectivas futuras do estudo sugere-se avaliar e aperfeiçoar as 

condições de crescimento dos isolados com objetivo de obtenção de valores positivos 

para a resistência à compressão e para absorção à água, assim como, avaliar o potencial 

frente a outros processos de degradação tais como ataque por cloretos e sulfatos, 

carbonatação e gelo-degelo. Sugere-se também, após otimização, fazer a fim de 

promover e padronizar o aumento da escala produtiva (scale up) para obtenção de 

biomassa. Tal etapa é essencial no processo industrial de importância econômica, haja 

visto que os progressos em biotecnologia da construção têm sido recorrentes e é um 

avanço tecnológico importante pra sociedade por se embasarem em técnicas efetivas e 

ambientalmente “amigáveis” que possam ser aplicadas para resolverem diversos 

problemas ambientais como a restauração de calcário em prédios históricos, bio-

estabilização de solos e taludes, biocimentação, proteção da superfície de argamassas e 

concreto, remediação de fissuras, dentre outras.  
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