
5/17/2013

1

Teknik Bioremediasi logam 
berat dan radionuklida

Dosen: Ir. Sri Sumarsih, MP.

E-mail: Sumarsih_03@yahoo.com

Weblog: Sumarsih07.wordpress.com

Materi Kuliah Bioremediasi Tanah 
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Jurusan Agroteknologi UPNVY

Logam pencemar

Ko-kontaminan (ikutan) limbah organik minyak 
bumi, senyawa klor (Cl), pestisida dan herbisida:  
As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, Se, Cu and Zn.  

Tailing: Cu, Hg, Pb, Zn, dll dalam berbagai bentuk 
dalam lumpur yang bersifat masam.

Limbah nuklir: U, Cesium, Radium, Pb, dll.

Air Asam Tambang: Fe, Mn, Pb dan logam2 dari 
mineral sulfida

Berbagai industri : Cr, Cu, Zn, Ag, Pb, dll
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Logam terlarut dalam air asam tambang  

Oksidasi pirit dalam
struktur batu bara
dan oksidasi mineral 
sulfida dalam batuan
menghasilkan asam
sulfat yang berperan
dalam pembentukan
air asam tambang. 

Asam sulfat dapat
melarutkan logam-
logam dari batuan.

Logam bersifat Toksis
• Adanya kandungan logam yang bersifat toksis diketahui dari

uji TCLP (Toxicity Characteristis Leaching Procedure) dalam
bahan buangan.

• Logam bersifat toksis karena dapat berikatan dengan
protein enzym untuk proses metabolisme, menggantikan
logam co-factor. Cu, Pb, Cd, Hg, Ag dapat berikatan dg 
protein. Logam juga dpt terserap masuk dalam sel karena
mempunyai diameter ion hampir sama, contoh: Mn, Fe, Co, 
Ni, Cu dan Zn. Molekul logam arsenate (AsO4

3-) mirip
fosfat(PO4

3-), dan logam chromate (CrO4
2-) mirip sulfate 

(SO4
2-) juga bisa masuk ke dalam sel.

• Logam dapat terikat di permukaan sel. Membran sel
bakteri gram negativ dapat mengikat logam dengan ikatan
kompleks. Logam yang dapat diikat: Ca, Mg, Sr, Ni, Mn, Pb, 
Fe. Membran sel bakteri gram positif mengandung asam
teikoat yang berpotensi sebagai pengkelasi logam. 
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Mekanisme ketahanan / toleransi mikroba terhadap logam & 
radionuklida

Cara sel mikroba mengurangi bio-availability dan toksisitas
logam adalah:

1. Pengasingan logam secara intra/ekstraseluler, 

2. Reduksi logam,

3. Produksi logam ,

Contoh chelating agents  untuk pengasingan logam:  

• Metallothionein dan biosurfaktan yang dihasilkan bakteri
Pseudomonas H1, dapat mengakumulasi Cd intraselular 

• Biosurfaktan rhamnolipid yang dihasilkan bakteri
Pseudomonas aeruginosa mengurangi toksisitas Cd.

Macam interaksi logam & radionuklida 
dengan mikrobia
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Direct reduction

Bakteri yang mampu mereduksi logam
Cr (VI) menjadi Cr (III)

Cr(VI) lebih larut, mobil, dapat terserap sel dibandingkan dg Cr(III),

Cr(III) tdk berbahaya, mengendap dalam bentuk  CrCl3 dan Cr(OH)3
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Indirect reduction by FRB and SRB

Reduksi logam oleh Bakteri pereduksi
besi (Fe(III)), dan sulfur

• Bakteri2 tersebut dapat menggunakan H2, laktat, piruvat, asetate
sebagai donor elektron, Fe(III) & Mn(IV) sebagai akseptor elektron, 
dan mereduksinya menjadi Fe(II) and Mn (II).

• Kelompok bakteri Geobacteraceae: Geobacter sp. dan
Desulforomonas sp.

• Geobacter sp. banyak terdapat di lingkungan sedimen (anaerob) 
mendapat Fe(III) oksida secara kemotaxis.

• Desulfuromonas. Mendapat energi dari respirasi S dan
mengoksidasi asetat menjadi CO2 menggunakan S 

• Reduksi S menghasilkan H2S. H2S kemudian bereaksi dengan ion 
logam berat membentuk logam sulfida yang mengendap sehingga
tidak toksis. Bakteri ini secara enzimatik juga dapat mereduksi dan
mengendapkan logam berat.
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Pengikatan Chromium oleh Sitokrom c7 pada 
bakteri Desulfuromonas acetoxidans

Ion Cr(III) ion 
digambarkan sebagai 
lingkaran hitam, dan 
heme diberi tanda 
romawi. Tiga kelompok 
heme mempunyai 
redoks potensial 
negativ  antara –102 
sampai –177 mV.

Sulfate-Reducing Bacteria (SRB) 

• Sulfate-Reducing Bacteria (SRB) tidak mampu
menggunakan logam untuk pertumbuhannya. 

• SRB adalah bakteri yang sangat anaerobik, 
memerlukan redoks potensial kurang dari -200 mV.

• Terdapat di tanah dan air yang terkontaminasi
logam, metalloid dan polutan yang mematikan
untuk bakteri lain.  

• SRB: Desulfovibrionaceae: Desulfovibrio, 
Desulfomicrobium, Desulfotomaculum sp.
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Indirect Reduction logam berat oleh SRB 

• SRB mampu mengoksidasi senyawa organik atau H2
secara berpasangan dengan mereduksi sulfat sebagai
akseptor elektron.  

• Reduksi sulfat menghasilkan H2S. H2S yang terdisimilasi
ke lingkungan menyebabkan logam berat tereduksi.

• SRB, secara kimia melakukan indirect reduction melalui
penghasilan H2S, dan juga mereduksi logam melalui
reaksi enzimatik dalam sitokrom tipe-c3.

• Contoh: Desulfovibrio desulfuricans tidak hanya
mereduksi bentuk terlarut yang bersifat toksis dari
U(VI) menjadi U(IV), tetapi juga Cr(VI), Mo(VI), Se(VI), 
Pd and Tc(VII).

METAL 
REDUKTASE & 
HIDROGENASE
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Electron micrographs  bakteri D. vulgaris Hildenborough
tumbuh tanpa Cr(VI) (kiri) 

tumbuh pada 250 M Cr(VI) (kanan)

Produksi logam nanopartikel oleh mikroba  

Bioremediasi menggunakan nanoteknologi
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Proses reduksi untuk membersihkan 

logam berat dan radionuklida
Macam proses: 

1. Direct reduction: reaksi enzimatik metal reductase
oleh bakteri untuk mereduksi dan mengendapkan
logam dan radionuklida.

2. Indirect reduction: penggunaan bakteri penghasil H2S 
(hidrogen sulfida) untuk mereduksi dan
mengendapkan logam dan radionuklida.

3. Pengendapan secara selektif seperti Cu, Zn, U,dll
menggunakan SRB penghasil H2S, sekaligus
menghilangkan asam dengan berubahnya sulfat
menjadi H2S.

Beberapa hal untuk menentukan disain:

-tingkat pencemaran;

-pemilihan organisme; 

-proses reduksi/pengendapan/akumulasi logam;

-aerobik / anaerobik (perlu O2 atau tidak perlu); 

-ketersediaan air (irigasi/hujan); 

-input nutrien (N, P, K, organik/donor elektron,dll.);

-perawatan;

-hidrologi (air permukaan/bwh tnh);

-evapotranspirasi (terkait iklim/suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin);

-waktu yang diperlukan

Disain Bioremediasi Logam Berat 
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Prinsip Desain Bioreaktor untuk membersihkan 
logam berat dan radionuklida 

Bioreaktor adalah wadah/tempat untuk berlangsungnya bioproses 
yang dapat diatur sesuai tujuan yang ditentukan.

Apabila dipilih proses reduksi, komponen untuk terjadinya proses 
reduksi logam berat dan radionuklida adalah:
• Adanya bentuk2 ion logam berat dan radionuklida.

• Adanya mikroba pereduksi logam berat dan radionuklida (indigenous atau 

non indigenous, sel diimobilisasi atau tidak diimobilisasi untuk pengaturan 

kontak dengan ion logam dan radionuklida).

• Faktor lingkungan di dalam bioreaktor diatur untuk optimasi proses reduksi 

(aerob/anaerobik, pengaturan Eh, ada senyawa organik atau H2 sebagai 

donor  elektron dan logam sbg aseptor elektron, nutrien, pengaturan pH).

Proses transport pada 
padatan-cairan dalam 

reaksi tanah

Teknik bioremediasi insitu 

dengan pemberian nutrien 

menggunakan aliran infiltrasi 

ke dalam tanah
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Penggunaan Biofilm mikrobia pereduksi 
logam sebagai bentuk sel terimobilisasi

• Sel mikroba yang tumbuh menempel pada permukaan
bahan menghasilkan biomassa, dan membentuk
polimer ekstraseluler yang mengikat sel-sel tersebut.  
Sel dan polimer tersebut dapat melapisi partikel
organik/anorganik sehingga disebut biofilm

• Biofilm dapat menjalankan proses adsorpsi, 
filtrasi/pemisahan, tumbuh, pengambilan/ pelepasan / 
mereaksikan senyawa/unsur sesuai kemampuan sel
mikroba pembentuk biofilm tersebut

• Proses reduksi dapat diatur dengan mengalirkan/ 
mencampurkan bahan yang mengandung logam dan
radionuklida pada media/ partikel yang dilapisi biofilm
bakteri pereduksi logam dan radionuklida.

Teknik Filtrasi dengan Biofilm
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KOMBINASI SOLID STATE  

(padat) DAN SUBMERGED 

(cair) BIOREAKTOR

1. Hatch

2. Packed bed (padat)

3. Liquid/submerged bioreactor

4. Outlet kultur cair

5. Sirkulasi kultur cair

6. Inlet gas

7. Outlet gas

BIOFILTRASI 


