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BACTERIANA UMA ALTERNATIVA PARA RECUPERAÇÃO DE METAIS
ｾｉｘｖａￇￃｏ＠

L'TO.R:

ｾ｡ｲｱｵ･ｳＬ＠

Marivalda e Silva(!)

R E S U MO
A atual crise da indústria mineira vem motivando as empresas do setor a investir em pesquisas tecnolõgtcas em busca de. soluções para as questões de natureza económica, tec
nolôgica e ambiental. A biotecnoloqia aplicada à mineraçãÕ/
metalurgia(biometalurgia) apresenta-se como uma solução. A
lixiviação bacteriana, um processo biometalúrgico, é
uma
alternativa que pode viabilizar a recuperação de metais con
tidos em minérios sulfatados a partir de minas exauridas
pilhas de rejeites de mineração. Esta técnica já vem
sen
do aplicada em escala industrial em paises como: Canadá, Es
tados Unidos, Espanha, Perú, etc. No Brasil as pesquisas ei
tão a nivel de bancada e, no Estado da Bahia fora o ｴｲ｡｢ｾ＠
lho que foi desenvolvido no CEPED desconhece-se qualquer ou
tra atividade nessa área. Este trabalho apresenta
alguns
dados da pesquisa desenvolvida no CEPED com o minério de co
bre da mina de Surubin, no município de Jaguarari-Ba. Foram
realizados testes para: determinação de consumo de
ácido
isolamento da bactéria a partir do minério e testes cxperi
mentais de lixiviação bacteriana em frascos. Os testes
de
consumo de ácido foram realizados para avaliar a quantidade
de ácido sulfúrico necessário para solubilizar os óxidos e
carbonatos contidos no minério. o isolamento de
bactérias
objetivou a obtenção de ceras para serem empregadas nos tes
tes de lixiviação com adiçao de inóculo. A lixiviação
em
frascos fornece uma avaliação rápida e barata do potencial
de lixiviabilidade do minério. Nos testes realizados foi es
tudada a condição de pH (2.3, 2.8 ou 3.5) que favorece o au
mente da atividade bacteriana e consequentemente, maior ex
tração de cobre.
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Qui mica e Engenheira de Minas, Pesquisadora do Programa de Tec
nologia Mineral do CEPED - Centro de Pesquisas e Dcsenvolvimen
t.o do Estado da Bahia.
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2.

INTRODUçXO

A indústria mineira vem atravessando um per!odo de intensa crise
motivada pelos baixos preços dos metais, exceto o ouro, altos CU!
tos de energia, altas taxas de juros, grandes ･ｸｩｾ￪ｮ｣｡ｳ＠
da legi!
lação ambiental e segurança do trabalho, baixo teor dos depósitos
e exaustão das grandes reservas. Esses fatores também vêm
sendo
ｾ･ｳｰｯｮ￣ｶｩ＠
pelo fechamento de muitas indústrias do setor e tor
nam cada vez mais difÍcil pensar em novos investimentos.
I

declarar
Os analistas do mercado internacional são unânimes em
que esta crise deverá persistir por muitos anos. Em busca de ｳｯｬｾ＠
ções para os problemas de natureza económica, tecnológica e ｡ｭ｢ｩｾ＠
tal, diversos pa!ses industrializados vêm investindo largamente em
pesquisas biotecnolóqicas direcionadas à mineração, de modo a ｾ＠
der continuar atendendo às crescentes necessidades do homem.
A lixiviação bacteriana, um processo biotecnológico ｲ･ｬ｡ｴｩｶｭｾ＠
te recente como técnica mas, conhecido como fenômeno há muito ｴ･ｾ＠
po, apresenta-se como uma alternativa de processamento para recu
peração de metais.
Espanha
Em alguns palses como Estados Unidos, Canadá, Bulgária,
entre outros, a lixiviação bacteriana vem sendo aplicada em esca
la industrial.
O Brasil é um pa!s rico em recursos minerais. Muitos destes ､･ｾ＠
sitos estão em exploração <Jerando algum lucro e outros estão ,
!
tualmente,inviabilizados ou pela sua tonelagem reduzida e/ou ba!
xo te.or ou pela localização adversa ou por uma mistura desses fa
tôres.
A biolixiviação pode ser Ｎ ｾ｡＠
alternativa para a recuper!
ção de pequenos depósitos ou para aproveitamento de metais a paE
tir de pilhas de rejeitas ou minas exauridas de minérios sulfeta
dos.

.
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Entretanto, essa técnica no Brasil é uma área nova que

envolve

esforços ainda incipientes, frente às necessidades da setor

e

aos avanços em outros países.
No Estado da Bahia, só no vale do Curaçá, existem cerca de 22
lhÕes t. de minério de cobre contido em pequenos depósitos,

fn!
com

teor médio de 0,57%, que hoje são r.onsiderados de aproveitamento
económicamente inviável pelos métodos convencionais. No entanto,
fora o trabalho que foi desenvolvido no CEPED, com apoio

.do

PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
lógico da FJNEP- Financiadora de Estudos e Projetas I

Tecno

sm1 ｓｵｰｾ＠

rinter>9.i1'1c.ia de GeolOCiia e Recursos Minerais da St1E - Secretaria
de Minas e Energia,
CCM:ITEC- Comissão Interinstitucional
de
Ciência e Tecnologia

da SEPLANTEC - Secretaria de Planejamento,

Ciência e Tecnologia e do próprio CEPED - Centro de Pesquisas
Desenvolvimento, desconhece-se qualquer outra atividade no

e

Esta

do, dentro desta área.

O trabalho foi desenvolvido com amostras de minério de

Surubin,

um dos depósitos do Vale do Curaçá no município de Jaguarari-Ba.,
envolvendo testes em mesa agitada.
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3.

LIXIVIAÇÃO BACTERIANA

3.1 - Conceito
Lixiviação bacteriana é um processo resultante da atividade ｭ･ｴｾ＠
bológica de certas bactérias do género Thiobacillus, ｣｡ｲｴ･ｩｺｾ＠
da por utilizar a energia produzida nas reações de oxidação
do
ferro e enxôfre em beneficio de seus processos vitais. O ｲ･ｳｵｬｴｾ＠
do desta atividade é a produção de ácido sulfúrico e a solubili
z'ação de metais como sulfatos.
I

3.2 - Vantagens da Lixiviação Bacteriana
Esse processo é considerado como uma alternativa de ｰｲｯ｣･ｳ｡ｭｾ＠
to hidrometalúrgico para pequenos depósitos de minérios com ba!
xo teor e/ou rejeites de mineração e minas exauridas de minérios
sulfetados. t considerado como um processo alternativo por exigir
longo tempo de operação para recuperação substancial do metal, no
entanto apresenta, principalmente,as seguintes vantagens:
- Baixo custo de investimento inicial em infra-estrutura
- Simplicidade e baixo custo das instalações
- Pode ser empregado no tratamento de concentrados contendo mi!
turas de sulfetos metálicos não susceptíveis às técnicas
con
vencionais de separação
- Reduz custos de transporte pois a extração ocorre
na própria
mina, entre outros.
3.3- Mecanismos

Os metais contidos nos minérios podem ser dissolvidos diretamente pelo metabolismo dos microorganismos ou indiretamente , pelos
produtos de seu metabolismo.
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3.3.1 - Ataque Direto
As bactérias em contato direto com a superficie do minério sulfetado,
na presença de soluções aquosas a pH ácido, provoca a oxidação do fer
ro e enxõfre, que fornece a energia necessária aoseu crescimento.
3.3.2 - Ataque Indireto
Os minerais sulfetados

são atacados pelos produtos do metabolismo

das

bactérias, no caso, ácido sulfúrico e sulfato férrico, dois ｡ｧ･ｮｴｳｾ＠
xiviantes eficazes.
3. 4

- Reações

3.4.1 - Pirita
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Ｍｾ＾＠
2
2
4 3

2FeS0

2S 0 + 30

2

+ 2H 0
2
Ｍｾ＠

3.4.2 - Calcopirita
2CuFeS + 8 1/2 0 +
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CuFeS 2 + 2Fe 2 (so )
4 3
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4

4
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3.4.3 - Calcosita
cu 2 S + Fe 2 (S0 l
4 3
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Ｍｾ＠
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4
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3.4.4 - covelita
CuS+ Fe (so )
2
4 3
CuS + 2 o
2

cuso
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4

+ 2Feso

4

+ s

0

4

Estudos recentes mostraram que os dois mecanismos ocorrem simultâneamente.
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4.

TESTES EXPERIMENTAIS

4.1 - Alllostra

os testes foram realizados com o minério

de cobre de Surubin
Jaquarari-Ba., que foi submetido ao circúito de fragmentação
em anexo.
ｾＮＲ＠

- caracterização Tecnológica

O minério foi submetido a análises qulmica
4.2.1 ｾａｮ￡ｬｩｳ･＠

Qu!mica

e mineralógica.

Quantitativa

Determinação

%

Cobre total
Cobre solúvel
Fe 2o3 total

1,59
0,66
25,39

s
Al203

1,27
11,32

Si0 2

34,34

MgO

8,58
lOOppm
0,19ppm
9ppm
4 84
12:66

Mo

Au
Ag
c ao
Outros
4 . 2.2 -Análise Qu!mica Qualitativa

Principais elementos; cobre, ferro, titânio, cálcio, potássio, ai
l!cio, alum!nio, magnésio, sódio.
Menores elementos:

n!quel, manganês, cromo, enxôfre
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Elementos traços:

zinco, cobalto, cloro, fósforo,
chumbo,
bismuto, selênio, bário, escândio, ｡ｮｴｩｭｾ＠
nio, estanho, telúrio, cádmio, prata, mo
libdênio, zircónio e estrõncio.

4.2.3 - Análise Cristalina
Minerais do grupo das micas: predominante flogopita e biotita.
Minerais do grupo dos espinélios: predominante magnetita (Fe 30 4 )
(fração magnética)
.C alcopirita (CuFeS2)
;

Argilas minerais do grupo l4.9A, provavelmente cloritas
4.2.4 - Análises Mineralógicas Quantitativa
No microscópio foram identificados os seguintes minerais em
porções aproximadas de:
Magnesita
Calcopirita
Minerais grupo mica
outros silicatos

pr2

15%
5%
60%
20%

Covelita e ilmenita foram encontradas, como pequenas · inclusões,
nos silicatos.
4.3- Metodologia
Foram realizados testes de determinação do consumo de ácido,
isolamento e desenvolvimento de bactérias e de lixiviação
frascos agitados.

de
em

4. 3.1 - A Determinação do Consumo de Acido
Foram realizados 4 testes para determinar a quantidade de

ácido
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consumida pelo minério para
4 frascos Erlenmeyer de 250
de minério a ＭＶＵｾ＠
e lOOml
ácido sulfúrico lN até o pH
r!odo de 12 horas.

solubilizar óxidos e carbonatos. Em
ml colocou-se, respectivamente, lOg
de água. Adicionou-se
lentamente
se manter estável em 2.3, ｾｲ＠
um P!

4.3.2 - Isolamento de bactérias
Visando o isolamento de cepas a partir do minério, de modo a peE
ｾｴｩｲ＠
a realização dos testes de lixiviação com inóculo, foram
feitos testes para isolamento de bactérias do gênero
Thiobaciｾ

Ｎ＠

.thio:oxidan·s e .ferrooxidans em mei·o lÍquido 9K.

Em frascos Erlenmeyer de 500ml ,· foram realizados os

seguintes
testes em mesa agitadora com rotação 120rpm à temperatura de 309C
por um per!odo de 35 dias:

a) lOg de minério + lOOml de meio 9K
b) 5ml de água da mina + lOOml do meio 9K
c) lOg de minério + 5rnl de água da mina + lOOml do meio 9K
A.
ｾｲ･ｰ｡ｯ＠

Solução A:

do. meio liquido 9K
(NH 4 1

2

S0

4

3,0g

li:Cl

O,lg

K2HP0 4
MgS0 4 ,7H 2 0

0,5g

Ca(N0 3 l2

0,01

O,Sg

Os sais foram dissolvidos em água, a solução avolumada
para
700m1 e o pH ajustado em 2,8. A solução foi posteriormente, ･ｾ＠
terilizada em autoclave.

ｾ＠
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Solução B:

FeS0

44,2g

4

O sal foi dissolvido em água, a solução avolumada para 300ml,
pH ajustado em 2,8 com adição de H so e esterilizada por ｦｩｬｴｲｾ＠
2 4
ção em membrana.
Obs: No caso das T. thiooxidans o ferro da solução B, foi
tuido por enxôfre isento de água.

o

substi

4.3.3- Lixiviação Bacteriana em Frascos
Todos os ｾ ＼Ｚ ｳｴ･＠
foram realizados em frascos Erlemeyer de 500ml co!l
tendo minério a -270mesh e meio de cultura. os frascos foram coloca ·
dos em mesa agitadora da 120rpm, à temperatura em torno de 309c.
A seguir estão descritas as condições em que cada teste foi rea
lizado:
Teste T-1
Teste T-2
Teste T-3
Teste T-4
Teste T-5
Teste T-6
Teste T-7

lOg de minério + lOOml
lOg de minério + lOOml
inóculo. pH
2.3
lOq de minério + lOOml
lOg de minério + lOOml
inóculo. pH = 2.8
!Og de minério + lOOml
lOg de minério + 100m!
inóculo. pH = 3.5
lOg de minério + lOOml
formaldei do. pH = 3.5

=

da sol. h do meio 9K.pll,. 2.3
da sol. A do meio 9K + Sml de
da sol. A do meio 9K. pH = 2.8
da sol. A do meio 9K + Sml de
da sol. A do meio 9K. pH = 3.5
da sol. A do meio 9K + 5ml de
da sól.A do meio 9K + 5ml de

Em todos os testes o pH foi ajustado diariamente por adição
de
H2 so 4 até estabiliza-los nos valores requeridos:
T-1 e T-2 pH = 2.3, T-3 e T-4 pH = 2.8, T-5, T-6 e T-7 pH = 3.5
A suspensão bacteriana só foi adicionada aos testes
inoculados
após o pH estabilizado. Os valores de pH, Eh e teor de cobre da
solução foram controlados periodicamente para
acompanhar
o
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desenvolvimento da atividade das bactérias.
Para compensar a diminuição de volume devido a perda de água por
evaporação e a retirada de amostras, o peso dos frascos foi ｭ｡ｾ＠
tido constante ao longo dos testes, por adição de água destilada.
Concluidos os testes, o conteúdo dos frascos foi filtrado, o
lume das soluções medidos e amostras retiradas para análise
cobre.

ｶｾ＠

de

5.

RESULTAOOS

l.

O consumo de H2 so 4 lN foi, em ｭｾ､ｩ｡＠
de 16,6ml, que equivale
a 81 Kg H2so 4;t de minério, ou seja, 5.09 Kg H so ;Kg de ｣ｾ＠
2 4
bre contido no minério de Surubin,considerando-se 100%
de
recuperação.

2.

Nos testes para isolamento de bactérias, a e c, ambos
em
presença do minério e meio de cultivo, foi poss!vel isolar
o microorganismo. No teste b não se conseguiu isolar a bac
téria.

3.

Os resultados dos testes estão na tabela 1: Influência
pH, e gráfico 1 em anexo.

do

.

i

la
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6. . DISCUSSÕES
1.

O consumo de ácido
do ocasionado pela
rio, em proporções
contido no minério

sulfúrico relativamente alto deve ter s!
presença de óxidos e carbonatos no miné
significativas. (Cerca de 41,5% do cobre
é cobre oxidado).

2.

O crescimento das bactérias nos testes a e c, foi indicado
pela mudança da coloração do meio devido a oxidação do Fe2+
à Fe3+, Essa presença do microorganismo foi confirmada ｡ｴｲｾ＠
vés de observação microscópica que evidenciou bastonetes de
tamenho reduzido. Como todos os testes foram realizados com
minério, independendo da presença de água da mina, pode-se
concluir que a bactéria está presente no minério e não
na
água que foi coletada.

No teste b, a auséncia de bactérias, foi inferida pela não
ocorrência da mudança de coloração do meio e posteriormente
confirmada através de observação microscópica.
Quando da coleta de amostras de água, havia chovido recente
mente e isto deve ter provocado diluição das águas
･ｭｰｯｾ＠
das e consequentemente aumento do pH, visto que as amostras
coletadas estavam com pH 6.a. Deste modo, estas chuvas podem
ter ocasionado ou a diminuição do titulo da concentração das
bactérias ou mesmo a morte ou ainda, arraste das águas ･ｭｰｾ＠
çadas que deveriam conter bactérias, dando origem a ｮｯｶ｡ｳｾ＠
ças.
3.

Para facilitar a análise dos testes de lixiviação em frascos,
estes foram divididos em grupos:
Grupo 1: Testes T-1, T-3 e T-5.
Estes testes foram realizados nas mesmas condições operacionais (minério + solução A do meio 9K, com agitação constante
durante 101 dias) mas com diferentes pH (2.3, 2.8 e 3.5 res
pectivamente.
Na tabela 1 e gráfico l observa-se que as extrações
aos
101 :dias, 57%, 56% e 52% para T-1, T-2 e T-3 respectivamente,
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decrescem com o aumento do pH. ｾ＠ sabido que o pH
o crescimento das bactérias está na faixa de 2.3
que em valores de pH acima ou ·abaixo desta faixa
de das bactérias diminui. Estes testes confirmam

ótimo para
a 2.8,
e
a ｡ｴｩｶ､ｾ＠
este fato.

Grupo 2. Testes T-2, T-4 e T-6
Estes testes foram realizados nas mesmas condições ｯｰ･ｲ｡｣ｩｾ＠
nais dos testes do grupo !,diferindo apenas pelo
inóculo
adicionado aos testes deste grupo, T-2, T-4 e T-6 após
pH
estabilizado em 2.3, 2.8 e 3.5 respectivamente.
As extrações, como podem ser observadas na tabela 1, e

gr!
fico 1 também diminuiram em função do aumento ou diminu!
ção do pH, extrapolando o limite ótimo das bactérias. Porém,
a melhor extração foi obtida com pH no limite da faixa ' ót!
ma para a atividade bacteriana, teste T-4 a pH = 2.9
(89\
extração).
Grupo 3. Teste T-7
Este é um teste de controle e foi realizado nas seguintes
condiçÕes: (minério + solução A do meio 9K + formaldeido, a
pH • 3.S).Observa-se na tabela 1 que no fim do teste
aos
101 dias, a extração máxima obtida foi de 47\ que ｣ｯｲ･ｳｰｾ＠
deu a solubilização do cobre oxidado (41.5%), pela ação do
H2so 4 adicionado para ajuste de pH e, provávelmente, à ｳｯｬｾ＠
bilização de algum cobre sulfatado por ação quimica. No ･ｾ＠
tanto esta ação é muito lenta com relação àos outros testes
T-1·, T-2, T-3, T-4, T-5 e T-6, todos realizados em presenÇia
de bactérias.
COmparando os testes ｔｾｬＬ＠
T-3 e T-5 com os testes T-2, T-4
e T-6, pode-se concluir que adição de inóculo aumentou ｳ･ｾ＠
sivelmente a extração de cobre, principalmente no teste T-4
(89\) contra T-3 (56%) realizado nas mesmas condições
de
T-4 mas na ausência de inóculo.

I

•

,•i
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7.

CONCLUSÕES

1.

No minério estudado, Surubin, consegiu-se isolar a bactéria
Thiobacillus ferrooxidans e ｾｨｩｯ｢｡｣ｬｵｳ＠
thiooxidans

2.

Na água da mina coletada não foi detectada
bactérias.

3.

As bactérias isoladas a partir do minério foram devidamente
propagadas e vêm sendo mantidas em atividade através de r e·
piques semanais, para um novo meio de cultura 9K.

4.

Consumo de ácido para estabilizar o pH em 2.3 foi de Blkg/
de minério. Este consumo, para a lixiviação bacteriana,
é
considerado alto. O consumo de ácido ou a capacidade de ｰｲｾ＠
dução de ácido via biológica a partir do minério fornece da
dos valiosos para uma futura avaliação económica.

S.

Testes em frascos fornecem uma avaliação rápida e barata do
potencial de lixiviabilidade do minério. As amostras do mi
nério devem ser finamente moidas para expor uma maior área
superficial às bactérias, o que geralmente, favorece
uma
extração completa em poucos dias, mostrando se o minério é
ou nao lixiviavel. Os testes em frascos foram realizados com
ajuste inicial do pH por adição de ácido sulfúrico nos quais
foi estudada a influência da variaçro
A rr.elhor extração d:ltida foi a

oo

pH e

a presença

ele

da adição <E inóculo.

rfl 2. 8 e cnn adição <E inóculo.

6.

Dos testes de lixiviação bacteriana em frascos com ajuste de
pH, a melhor extração foi a do teste T-4 (89%) que foi reali
zado com minério a -270 malhas em presença da solução A
do
meio 9K, com adição de bactérias, após estabilização do
pH
em2.8 submetido a agitação constante a l20rprn e a temperatura em torno de 309C por 101 dias.

7.

A adição de inõculo (suspensão bacteriana) aos testes aumentou sensivelmente a extração de cobre, corno pode ser observa
do na tabela 1 e·gráfico 1 em anexo. Teste ｾＭＱ＠
57%, T-3
56% e T-5 = 52% sem adição de inóculo e testes
T-2 = 68% ,
T-4 = 89% e T-6 = 56% com adição de inóculo

8.

No teste T-7 na ausência de bactérias a extração foi baixa
47%. Logo a maior extração nos outros testes T-:l,T-2 e T-6 ｰｲｾ＠
vavelmente foi devido à ação das bactérias.

TABELA. 1: INFLutNCIA DO pH

,.,o

T
T-1

l)oll
Cl Cl

go
"'""

I

cu

pH

E

T-3

T-2

mg/1 Ext

T

01

m:;/l Ext

pH

ｾＯＱ＠

cu

s
T-5

T-4
Ext pH

Cu

mg/1

Ext

pH

cu

T-6

38 3.1 730

46

3.2

mg/l Ext
480 31 .

722 46 3.1 860

55

3.2

585

37

56

3.2

601

47

2.3

770

49

2.3 710

45

2.8 770

49

2.8 825

53

83

2.2

895

57

2.1 759

48

2.7 880 56

2.6 1032

66

3.4

2.1 1013

57

2_.<l_ ｾＴ＠

89

3.3 816 52 ｾＭＲ＠

...

1J" - -

2.9 978 _56_ 2.8 ｾ＠

...
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y

01

pH

59

ｾ＠

T-7
Ext

Ext pH

im:J/1
3.4 595
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Preparação da Amostra (fluxograma)
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