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BACTÉRIAS MAGNÉTICAS  

1. RESUMO 

As bactérias magnetotáticas são um grupo de bactérias gram-negativas, capazes de 

responder a campos magnéticos, devido à presença de nano-partículas ricas em ferro e 

envoltos por membrana em seu citoplasma, chamadas de magnetossomos. Os 

magnetossomos são considerados organelas responsáveis pela orientação das bactérias 

magnetotáticas ao longo das linhas do campo geomagnético. Estes estão geralmente 

organizados em cadeias ou segmentos, por isso, são dipolos magnéticos, funcionando como 

uma bússola intracelular. Os cristais magnéticos que formam os magnetossomos podem ser 

de óxido de ferro, magnetita (Fe3O4), ou sulfeto de ferro, greigita (Fe3S4). As bactérias 

magnetotáticas já foram relatadas em diversos lugares do mundo, pois elas podem ser 

facilmente isoladas e visualizadas com utilização do campo magnético. Todos ambientes 

onde se encontram bactérias magnetotáticas são mesofílicos e de ph próximo ao neutro. Os 

genes relacionados à formação do magnetossomo estão organizados em uma região 

genômica instável denominada ilha do magnetossomo, que pode ser transferida entre 

espécies por transferência lateral de genes. As bactérias magnetotáticas apresentam grande 

diversidade morfológica e não são todas relacionadas filogeneticamente. 

2. INTRODUÇÃO 

          As bactérias magnéticas foram descritas no meio cientifico por Richard Blakmore em 

1975. As bactérias magnetotáticas são um grupo de bactérias gram-negativas com grande 

diversidade morfológica e filogenética, produzem cristais magnéticos nanométricos 

chamados de magnetossomos e apresentam um tipo de tatismo denominado magnetotaxia. 

(BLAKEMORE, 1975). Desta forma, este presente trabalho tem como finalidade relacionar 

as bactérias magnéticas com organismos, para compreender seu funcionamento e possíveis 

desenvolvimentos biotecnológicos.  

3. OBJETIVO  
 

         Relatar a interação dos magnetossomos em organismos vivos, buscando compreender 

o mecanismo de ação dessas nanoparticulas. Descrevendo as principais características das 

bactérias magnéticas, sua morfologia, fisiologia e interação com o campo geomagnético da 

terra.  

4. METODOLOGIA 
 

Neste presente trabalho estão sendo realizado levantamento de artigos científicos na 

busca de dados, informações que complemente os procedimentos experimentais. 

 



Testes experimentais; serão realizados testes in vivo, com a utilização de 

camundongos e magnetossomos, na qual será inicialmente realizada administração de 

magnetossomos por vias, via oral, via endovenosa, via intra-dérmica para determinar uma 

via mais rentável e de menor rejeito dos magnetossomos, sendo feitas análises seriadas das 

fezes, urina, sangue e biopsia de fígado e tecidos, para quantificar a presença de 

magnetossomos presente nos camundongo, após determinar uma via de melhor 

aproveitamento serão feitos teste que busque utilizar o potencial biotecnológico desses 

magnetossomos.     

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Bactérias Magnéticas 

As bactérias magnetotáticas são um grupo de bactérias gram-negativas com grande 

diversidade morfológica e filogenética que apresentam duas características muito 

específicas: elas biomineralizam cristais magnéticos chamados de magnetossomos e 

podem responder passivamente a um campo magnético. As bactérias magnetotáticas 

produzem cristais magnéticos nanométricos envoltos por uma membrana biológica 

arranjados em uma ou mais cadeias chamados de magnetossomos. As bactérias 

magnéticas apresentam um tipo de tactismo denominado magnetotactismo ou 

magnetotaxia. A magnetotaxia é um dos mecanismos de resposta de alguns seres vivos ao 

campo geomagnético. Essa resposta esta associada à existência de sensores magnéticos 

nesses organismos vivos, ou seja, materiais magnéticos. Esses sensores interagem com 

campos magnéticos de intensidade variável. Os principais materiais magnéticos conhecidos 

como magnetossomos encontrado nas bactérias magnéticas são a magnetita Fe3O4 ou 

oxido de ferro e a greigita Fe3S4 ou sulfato de ferro. (SPRING; BAZYLINSKI, 2000)  

5.2 Orientações Magnéticas 

As bactérias magnetotáticas são capazes de responder a campos magnéticos 

conhecido como tactismos, devido à presença de nano-partículas ricas em ferro em seu 

citoplasma chamadas de magnetossomos (BLAKEMORE, 1975). 

O comportamento magnetotático apresentado por essas bactérias é uma orientação 

passiva, isto é, elas não são atraídas ou repelidas pelo campo magnético, mas sim apenas 

orientadas e se locomovem devido à propulsão flagelar, A disposição dos flagelos, no 

entanto, varia de acordo com a espécie de bactéria magnetotática, uma vez que estas 

possuem morfologias distintas. Aliás, não só a morfologia desse grupo de bactérias 

apresenta grande variedade como também a filogenia e fisiologia. (BAZYLINSKI; FRANKEL, 

2004).  

 
 



5.3 Diversidades das Bactérias magnéticas     

A diversidade desse grupo de procariotos é caracterizada pelo grande número de 

morfotipos, incluindo cocos, bacilos, vibriões, espirilos e formas multicelulares, distribuídos 

em diversos grupos não relacionados filogeneticamente. (SPRING; BAZYLINSKI, 2000)  

 

5.4 Características dos magnetossomos e sua formação   

A biomineralização é o processo de formação de minerais em sistemas biológicos. A 

produção do mineral pode ocorrer através de dois tipos de processos, biologicamente 

induzido ou controlado. O tamanho dos magnetossomos varia de 35 a 250 nm 

(BAZYLINSKI; FRANKEL, 2004; FARINA et al., 1994). O cristal magnético dos 

magnetossomos possui diferentes formas dependendo da espécie de bactéria, podendo ser 

cubo-octaédricos, prismáticos ou em forma de ponta de lança quando compostos de 

magnetita ou em forma de paralelepípedos ou cubo- octaédros com bordas irregulares 

quando constituídos de greigita. Em geral os cristais de magnetita são cristalograficamente 

perfeitos e possuem magnetização permanente (ARAKAKI et al., 2008).       

A formação dos magnetossomos não é totalmente entendida. Acredita-se que esse 

processo envolva as seguintes etapas: formação de uma vesícula,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

captura do ferro, transporte do ferro para a vesícula e mineralização controlada 

(BAZYLINSKI; FRANKEL, 2004).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

As bactérias magnéticas apresentam características incomuns, quando comparadas 

as demais bactérias pelo fato de biomineralizar cristais magnéticos que lhes conferem a 

capacidade de se locomover pelas linhas do campo geomagnético. As bactérias magnéticas 

possuem um grande potencial biotecnológico. 
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