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RESUMO 

A esfalerita (ZnS) é sem dúvida o principal mineral de zinco. Aproximadamente 85% da produção mundial deste 
metal é proveniente da rota hidrometalúrgica (ustulação/lixiviação/purificação/eletrodeposição). Durante a etapa 
de ustulação (oxidação térmica do sulfeto), ocorre a produção de so2 que é um potencial gerador de poluição. 
Devido a legislação ambiental, que de forma correta, se torna cada vez mais exigente, do ponto de vista da 
emissão de efluentes industriais, a busca de novos processos para o tratamento de sulfetos metálicos, tornou-se o 
grande desafio do setor mínero-metalúrgico nas últimas duas décadas. A biolixiviação tem se mostrado uma 
tecnologia ambientalmente menos poluente. Esta foi empregada com sucesso no pré-tratamento de minerais 
refratários de ouro, na extração de cobre, cobalto e urânio . Além de mostrar um grande potencial para aplicação 
na extração de outros metais, como níquel e zinco. Além disso, quando associada a processos de Iixiviação sob
pressão, é responsável pela diminuição da demanda do oxidante nos reatares. Esta contribuição apresenta 
resultados da aplicação de biolixiviação a um concentrado zinco. Foram estudados os efeitos de parâmetros 
importantes sobre a taxa de extração do metaL Estes são: pH, concentração inicial de ferro ferroso, concentração 
inicial de ferro férrico . Os ensaios foram realizados em batelada em agitadores orbitais à 200rpm, a uma 
temperatura de 33° C, utilizando-se Acidithiobacillus sp. como bactéria e uma relação sólido/líquido de I%. O 
pH ótimo para biolixiviação da esfalerita foi encontrado em um intervalo de I ,70 e 2,00. A concentração de íon 
ferroso em solução, acima de 2g/L, tem uma fraca influência sobre o crescimento do microorganismo e sobre a 
taxa de dissolução do zinco. A adição de íon férrico no inicio dos ensaios, em uma faixa de concentrações 
variando entre I e 5g/L, aumenta o percentual de extração do metal e não interfere no crescimento do 
microorganismo, sendo, portanto, benéfi ca ao processo de biolixiviação. Um percentual de extração de 
aproximadamente 80% foi obtido em cerca de I 00 horas, indicando, desta forma, o potencial desta tecnologia 
para extração de zinco. 
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l-INTRODUÇÃO 

O zinco é um metal branco que se cristaliza no sistema hexagonal. Este metal é utilizado 

principalmente na indústria da construção civil, galvanização, na produção de ligas empregadas em "pressure 

die-casting" e na indústria farmacêutica (Feneau, 2002). 

A esfalerita (ZnS) é o principal mineral de zinco. O metal é obtido a partir de concentrados contendo 

ZnS, segundo duas rotas principais. A primeira e mais importante, é a hidrometalúrgica 

(ustulação/lixiviação/purificação/eletroobtenção) que corresponde por cerca de 85% da produção mundial do 

metal. Durante o processamento hidrometalúrgico do sulfeto de zinco, ocorre a transformação deste último em 

óxido do metal. Esta etapa de oxidação é denominada de ustulação e é potencialmente nociva ao meio ambiente, 

uma vez que, ocorre a formação de S02 como produto de oxidação do ZnS, segundo a reação: 

2ZnS(s) + 302(g) <=> 2Zn0(s) + 2S02(g) (I) 

O crescente empobrecimento das reservas minerais e leis ambientais mais severas, forçaram o setor a 

buscar novos processos para a produção do metal, a partir de seus concentrados sulfetados. 

A biolixiviação vem se mostrando como uma rota alternativa viável para o tratamento de sulfetos 

metálicos. Neste processo, são empregados microorganismos acidófilos que possuem a capacidade de oxidar 

ferro ferroso, enxofre elementar e compostos reduzidos de enxofre, catalisando desta forma a reação de 

dissolução de diversos sulfetos metálicos. Esta técnica é aplicada, com sucesso, no pré-tratamento de minerais 

refratários de ouro, na extração de cobre, a partir de rejeitas e minérios marginais, na extração de urânio e tem 

um grande potencial para aplicação na extração de outros metais como zinco, cobalto e níquel (Nemati et ai., 

1998). 

A literatura científica discute a possibilidade de dois mecanismos aluarem durante a biolixiviação de 

sulfetos. metálicos. Um primeiro mecanismo é o denominado "mecanismo direto", no qual o microorganismo, 

aderido à superficie do mineral, realiza a dissolução do mesmo, por meio de reações envolvendo enzimas. Neste 

mecanismo, uma alta taxa de dissolução está associada à uma elevada concentração de microorganismos na 

superficie do mineral. 

O outro mecanismo é denominado "mecanismo indireto". Neste, o mineral é oxidado quimicamente 

pelo íon férrico e/ou por prótons (H+) presentes na solução, dependo da configuração eletrônica do sulfeto. 

Durante a oxidação química do mineral , o íon férrico é transformado em íon ferroso. A função do 

microorganismo, neste caso, é oxidar o íon ferroso a íon férrico, regenerando desta forma o agente oxidante. 

Quando ocorre a formação de enxofre elementar, o microorganismo também deve oxidar este último, impedindo 

que se forme uma barreira para a difusão do agente oxidante até a superficie do mineral, onde ocorre a reação de 

oxidação. 

As reações envolvidas durante a biolixiviação da esfalerita, segundo Boon (1996), estão 

representadas a seguir: 
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mecanismo direto: 

mecanismo indireto: 

2-MATER/A/S E MÉTODOS 

ZnS+2Fe+3 ~ Zn+2 +S0 +2Fe+2 

2Fe+2 + 1/202 + 2H+ ~ 2Fe+3 + H20 

so + 3/202 + H20 ~ H2S04 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Os microrganismos utilizados neste trabalho (Acidithiobacillus sp) foram isolados na mma de 

sulfetos de Morro Agudo e cultivados em meio seletivo durante cerca de 2 anos (Daman et ai., 2002). O meio de 

cultura empregado contém os seguintes elementos: (NH4) 2S04 - 0,2g/L; MgS04.H20 - 0,4g/L e K2HP04 -

O, I g/L. A concentração de microorganismos em solução foi determinada pelo método de contagem di reta com 

auxilio de uma câmara de Neubauer e de um microscópio com contraste de fase, com um aumento de até 

lOOOvezes. 

O concentrado utilizado nos ensaios apresentava uma granulometria IOO% inferior a 45J.,tm. A tabela 

1 apresenta a análise química do concentrado de esfalerita utilizado durante os ensaios de biolixiviação. 

Tabela I - Análise química do concentrado de esfalerita. 

%Zn %S %Fe %Cd %Cu %C o %Pb 

48,13 31,02 12,12 0,21 0,95 0,002 1,28 

Os ensaios foram conduzidos em erlenmeyers de 250mL, contendo I OOmL de suspensão, com uma 

densidade de polpa de I%. O pH da solução foi ajustado, quando necessário, pela adição de solução de H2S04-

I moi/L e NaOH-6mol/L. Os ensaios foram realizados em um agitador orbital a uma velocidade de 200rpm, em 

uma sala com a temperatura controlada em 33°C. As perdas por evaporação foram compensadas pela adição de 

água destilada. Timo! foi usado como bactericida nos ensaios realizados em ausência de microorganismos. 

O pH e o Eh da suspensão foram medidos diariamente. As concentrações em Fe(II), Fe(III) e Zn 

também foram medidas em intervalos de tempo regulares. A concentração em zinco e em ferro total (Fe(II) + 

Fe(Ill)) foram determinadas a partir da utilização do método de espectrofotometria de absorção atômica em um 

equipamento Perkim Elmer Modelo AAnalist IOO. A concentração em Fe(II) foi obtida por titulação contra 

dicromato de potássio em um equipamento Schott titroline alpha. A concentração em Fe(III) foi detenninada por 

diferença entre a concentração em ferro total e a concentração em Fe(ll). 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizados ensaios para verificar os efeitos do pH, da concentração inicial de Fe(Il) e da 

presença de Fe(Ill) sobre a taxa de biolixiviação de um concentrado de esfalerita, em presença de 

Acidithiobacillus sp. Também foram verificados os efeitos dos mesmos parâmetros sobre a cinética de 

crescimento dos microorganismos. 
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As figuras I a e I b mostram a evo lução do percentual de cxtração de zinco c do crescimento 

bacteriano em função do pH da suspensão. A concentração inicial em Fe(ll) era de 4g/L. 
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Figura I b. Variação da concentração bacteriana em 

suspensão, como função do tempo. 

Como pode ser observado, o percentual de extração do metal e a concentração de microorganismos em 

solução são menores nos ensaios realizados em pH I ,50, 2,25 e 2,50 em relação aos ensaios realizados em pH 

1,75 e 2,00. Embora a população bacteriana cresça em pH 1,50 e se torne superior a concentração bacteriana no 

ensaio conduzido em pH 2,00, a partir de cerca de I 00 horas, o percentual de extração de zinco ainda permanece 

inferior, quando comparado aos outros ensaios. Nos ensa ios conduzidos em pH superior a 2,00, esta redução na 

taxa de extração pode ser atribuída à precipitação do íon férri co, como será visto adi ante (fi gura 2). O percentua l 

de extração do Zn é lige iramente superior no ensaio realizado em pH I, 75 quando comparado ao ensaio 

realizado em pH 2,00. Pode-se observar também que ocorre uma redução na concentração de microorgani smos 

em solução, nos ensaios conduzidos em pH 2,00, 2,25 e 2,50, a parti r de aproximadamente 90 horas de contato 

entre mtcroorganismos e só lido. Isto é devido provavelmente à prec ipitação do íon férr ico em so lução sobre a 

forma de jarosita, reduzindo desta fonna, a concentração em nutrientes no meio, o que implicaria na redução da 

concentração bacteriana. A precipitação do ferro férri co também provoca uma redução da concentração do 

agente oxidante e consequentemente da taxa de dissolução. Este efeito de precipitação pode ser visua lizado na 

fi gura 2, que mostra a evolução da concentração de ferro total em suspensão com o decorrer do processo de 

biolixiviação do concentrado de es falerita. Como pode ser visto, ocorre uma redução acentuada na concentração 

de ferro em solução, para valores de pH superi ores a 2,00. 

A figura 3 apresenta a infl uência do pH da suspensão sobre a taxa de solubilização do zinco. Os 

melhores resultados (aprox imadamente 0 ,05 gZn!L.h) são obtidos nos ensaios realizados em pH I ,75 e 2,00, 

confi rmando as observações anteriores. A taxa de extração do metal, obtida neste estudo, esta em acordo com os 

resultados encontrados por Torrna et ai. (1 970) - 0,040 gZn!L.h, Daman et ai. (2002)- 0,03 5 gZn!L, Attia e El 

Zeky ( 1990) - 0,025 gZn!L.h e Gomez et ai. ( 1999) - 0,030 gZn!L.h. 
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Figura 2. Variação da concentração de ferro total. Figura 3- Variação da taxa de Iixiviação. 

A figura 4 mostra a evolução da concentração em íon férrico e ferroso em suspensão nos ensaios de 

biolixiviação, conduzidos com diferentes concentrações iniciais em Fe(Il) e realizados em presença (E! e·E2) e 

ausência (E3) de microorganismo. O ensaio realizado em ausência de microorganismo apresenta uma taxa de 

oxidação do íon ferroso praticamente desprezível quando comparado aos ensaios em presença de bactéria. Pode

se distinguir duas etapas controladoras da taxa de dissolução do mineral. Uma denominada de controle 

"bacteriano", devido a reação de oxidação biológica do Fe(ll) e outra de controle "químico", devido a reação de 

oxidação do ZnS. Durante a etapa inicial dos ensaios (aproximadamente 25 horas) a taxa de oxidação bacteriana 

do íon ferroso, que é igual à taxa de produção biológica do íon férrico , é lenta e inferior a velocidade de consumo 

do íon férrico pela reação de oxidação do sulfeto, ou seja todo o íon férrico produzido é rapidamente consumido 

pela reação de oxidação. Desta fonna, a concentração em íon ferroso em solução é elevada e a concentração em 

íon férrico extremamente baixa, caracterizando a etapa de controle "bacteriano". A partir de aproximadamente 

50 horas de ensaio, a taxa de oxidação bacteriana é mais elevada que a taxa de consumo do íon férrico pela 

reação de oxidação e a etapa controladora do processo de dissolução do mineral, neste caso, é a reação química 

na superfície do sulfeto, caracterizando desta forma a etapa de controle "químico", de acordo com as 

observações de Dutrizac and MacDonald ( 1978) e Zuo-Mei Jin et ai. ( 1984). 
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Figura 4- Variação da concentração em Fe(ll) e Fe(lll) com o tempo em presença e ausência de bactéria. 

As figuras 5 e 6 apresentam a evolução do percentual de extração de zinco e da concentração bacteriana 

em suspensão, para diferentes valores de concentração inicial do íon ferroso. Como pode ser visto na figura 5, o 
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percentual de extração de zinco é muito inferior no ensaio realizado em ausência de microorganismo comparado 

com os ensaios conduzidos em presença de bactéria. Isto se deve à baixa taxa de oxidação do íon ferroso pelo 

oxigênio dissolvido em meio ácido. Acima de 2g/L de Fe(ll), o percentual de extração do metal e a concentração 

em microorganismo em suspensão são independentes da concentração de inicial de Fe(ll) (figuras 5 e 6). 

Entretanto, no ensaio realizado sem a adição de Fe(ll), o percentual de extração de zinco e a concentração 

bacteriana são inferiores aqueles obtidos na presença de Fe(ll), devido a falta de substrato e conseqüentemente 

do oxidante (Fe(lll)). Neste caso, o Fe(II) em solução é proveniente da oxidação do concentrado e não esta em 

concentração suficiente para garantir o crescimento bacteriano nas mesmas condições dos ensaios nos quais o 

substrato foi adicionado inicialmente. Considerando-se 100% de dissolução do concentrado, a concentração 

máxima de ferro total em suspensão seria de 1,21g/L. Esta concentração é ainda insuficiente para garantir o 

crescimento bacteriano. Deve-se ressaltar que estes microorganismos foram cultivados previamente, por cerca de 

2 anos, em meio contendo Fe(II) como substrato, o que potencializa a necessidade de Fc(ll) como fonte de 

energia para o crescimento desta cepa. 
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Figura 5- Taxa de extração de zinco. SB: sem bactéria. 
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A figura 7 apresenta a influência da concentração inicial de íons Fe(ll) sobre a taxa de dissolução da 

esfalerita. Como pode ser observado, este parâmetro é fracamente influenciado pela concentração em Fe(ll), para 

valores de concentração acima de 2g/L. Isto confirma as observações realizadas anteriormente, a partir da análise 

das figuras 5 e 6. De acordo com Boon ( 1996), Fowler e Cnmdwell ( 1999) e Driessens et ai. (I 999) a dissolução 

da esfalerita ocorre via mecanismo indireto, o que confirma as observações do presente estudo e ressalta a 

importância da presença de íons Fe(ll) no sistema. 
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Figura 7- Variação da taxa de dissolução do Zn em função da concentração inicial de Fe(ll). 
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As figuras 8 e 9 mostram a evolução do percentual de extração de zinco e da concentração bacteriana 

em suspensão para ensaios realizados em diferentes concentrações de íons Fe(Il) e Fe(lll). Como pode ser visto 

na figura 8, a presença de Fe(lll), na fase inicial dos ensaios, acelera o processo de dissolução do mineral, uma 

vez que, a etapa de controle "bacteriano", na qual a velocidade de dissolução da esfalerita é controlada pela taxa 

de oxidação biológica do íon ferroso, é suprimida pela adição do íon férrico. Nas primeiras 12 horas de ensaio o 

percentual de extração de zinco (aproximadamente 33%) é 3 vezes maior no sistema contendo 5g/L Fe(III) do 

que no ensaio onde Fe(lll) não foi adicionado(aproximadamente 10%). Este resultado está em oposição com as 

observações de Konishi et a!. (1992) que propuseram que concentrações acima de 1g/L de ferro férrico, em 

suspensão, reduziam a taxa de oxidação do mineral, devido a formação de jarosita. A adição de Fe(lll) no início 

dos ensaios, na faixa de concentrações estudadas neste trabalho (I até 5g/LFe(lH)), não tem nenhum efeito sobre 

a evolução da concentração em microorganismos durante os experimentos, como pode ser visualizado na figura 

9. A porcentagem de zinco extraído ao final dos ensaios é igual em todos os experimentos (aproximadamente 

80%), de acordo com os resultados obtidos por Fowler e Crundwell ( 1999) e Driessens et ai. (1999). 
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4-CONCLUSÕES 
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Figura 9 - Evolução da população bacteriana. 

A biolixiviação de concentrados de esfalerita se apresenta como uma alternativa ao tratamento 

hidrometalúrgico clássico. Neste trabalho, um percentual de extração de 80% do zinco foi obtido em 

aproximadamente I 00 horas, mostrando a viabilidade desta técnica. 

O pH da suspensão tem grande influência sobre a velocidade de dissolução do sulfeto de zinco e o 

valor de pH, onde o máximo rendimento de extração é alcançado, encontra-se entre 1, 70 e 2,00. Valores 

inferiores a 1,50 não são aconselháveis devido à desaceleração do metabolismo dos microorganismos e valores 

superiores a 2,00 também não são indicados devido à formação de precipitados contendo o íon férrico (jarosita), 

o que acarreta a redução da concentração de oxidante em suspensão e conseqüentemente da taxa de lixiviação do 

mineral. 

A taxa de extração do metal é fracamente influenciada pela concentração de íon ferroso em 

suspensão, para valores de concentração em um intervalo de 2 até 8g/L Fe(Il). Entretanto, a ausência de íon 

ferroso em solução reduz acentuadamente a taxa de dissolução do sul feto de zinco. 
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A adição de ferro férrico na etapa inicial dos ensaios aumenta a taxa de dissolução da esfalerita pois 

suprime a etapa de controle "bacteriano", na qual a velocidade de dissolução da esfalerita é controlada pela taxa 

de oxidação biológica do íon ferroso. Além disso, não influencia de forma negativa o crescimento do 

microorganismo. 

A dissolução da esfalerita ocorre provavelmente via mecanismo indireto e, portanto, a função do 

microorganismo é oxidar o íon ferroso à íon férrico regenerando o agente oxidante. Além disso, também oxida 

enxofre elementar, que é produzido durante a oxidação do ZnS, impedindo que este último forme uma barreira 

para difusão do agente oxidante até a superficie do mineral, onde ocorre a reação de oxidação. 
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