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RESUMO 

O emprego de microrganismos no Tratamento de Minérios tem despertado grande interesse se tornando um campo da 
biotecnologia cada vez mais estudado e explorado. Vários traba lhos têm demonstrado a possibilidade de utilização de 
microorganismos em diversos sistemas como na flotação e/ou agregação de carvão. hematita e tluorita. A natureza dos 
microorganismos, e sua intcração com as partículas sólidas dos minerais. pode ter intluência decisiva em diversas 
propriedades de um sistema. O presente trabalho tem como objeti vo apresentar uma revisão do assunto mostrando o 
estado da arte e as possíveis aplicações dos mieroorganismos no Tratamento de Minérios. 

PALAVRAS-CHAVE: Biotratamento: biosurfatantes: biomassa. 
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1. INTRODUÇÃO 

A recente bibliografia mostra que os microrganismos e/ou seus metabolitos podem atuar como agentes coletores e 
floculantes para uma vasta gama de minerais (Dubel et a/., 1992; Misra et a/. , 1993 a,b; Smith. et ai. , 1993; Raichur et a/., 
1996; Haas & Schneider, 199X; Den & Natajaran. 199X; Zheng et a/. , 2000 ; Mesquita. 2001; Somasundaran et a/., 2005). 
Estes podem ainda atuar como agentes modificadores deprimindo ou ativando a superfície mineral antes da tlotação 
tradicional, com coletor (Misra, et a/. 1996; Zheng e/ ai .. 200 I; Chandraprabha et a/ .. 2005). Os microrganismos têm sido 
utilizados na indústria de medicamentos, de suprimentos alimentares. de behidas alcoólicas c na indústria química para 
obtenção de enzimas e ücidos orgânicos (Tortnra et a/ .. 2000). Na hidrometalurgia, a biomassa é utilizada nos processos 
de biolixiviação de minérios sulfctados, desde a década de 60 (Bosecker, 1997 ). Apresenta também utilização amplamente 
difundida nos processo de hiorremediação, sohretudo no trat amento de etluentes líquidos e sólidos de origem sanitária 
(Tortora etal. , 2000). 

A utilização de hiomassa cm suhstituição a reagentes químicos em processos físicos e químicos de obtenção e purificação 
de materiais é uma tendência atual. Há, neste caso. uma busca, cada vez maior, por processos industriais mais 
econômicos e mais harmonizados com o meio amhiente. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Microrganismos. 

Os microrganismos têm papel fundamental na çadcia alimentar, sobretudo na degradaçJo de matéria orgânica e na fixação 
de nitrogênio no solo fo rnecendo nutrientes para o cresc imento das plantas. Na indústria de alimentos e bebidas alcoólicas 
os microrganismos são utilizados na fabricação de queijos, iogurtes, manteigas, bebidas lácteas fermentadas c bebidas 
alcoólicas, em geral. O grupo inclui as hactérias , fungos, protozoários, algas e os vírus. 

As bactérias são organismos unicelulares, procarióticos. ou seja. cujo material genético não está envolto por uma 
membrana nuclear. Estão amplamente distribuídas na natureza, podendo ser encontradas nas regiões maior altitude das 
montanhas, em sedimentos no fundo do mar e até na superfície e interior do corpo de organismos mais desenvolvidos, 
constituindo-se da microbiota autóctone ou indígena. Podem apresentar vários formatos: bacilos (em forma de bastão), 
cocos (fonna esférica ou ovalada) e espirilos (forma re torcida ou encurvada). 

Do ponto de vista nutric ional , todos os animais e a maioria dos fungos, protozoários e muitas bactérias são classificados 
como quimio-heterótrofos, ou seja dependem de reaçõcs de oxi-redução de compostos orgãnicos ou inorgânicos para 
obtenção de energia (quimiotróficos) e utilizam substâncias orgânicas como fonte de carbono (beterótrofos ou 
organotróficos). Acidilhiobacillus fermoxidan.' , por outro lado, é um microrganismo quimioautotrótico, ou seja, utiliza os 
elétrons de compostos inorgânicos reduzidos (Fc'' e S")comn fonte de energia, e C02 como fonte de carbono. 

As substância presentes na parede celular bac teriana bem como seus metabolitos podem ser responsáveis pela possível 
ação tloculante, coletora, ativadora ou dcpressora de certas bactérias para determinados sistemas minerais. As bactérias 
realizam a biossíntese de carboidratos, lipídcos, aminoácidos, purinas e piridimas. Os lipídeos são os principais 
componentes estruturai s das memhranas hiológicas , e a maioria destes lipídeos são fosfolipídeos (ligura I). Os 
fosfolipídeos são moléculas surfatantcs compostas por uma molécula de glicerol li gada covalentcmente a dois ác idos 
graxas de cadeia longa saturada ou insaturada e no lugar de um terceiro ácido graxo apresenta um grupo fosfato o qual é 
ligado a outro grupo orgânico R (Figura 1-a). A região polar (cabeça) compreende a mo lécula de glicerol, o grupo fosfato e 
o grupo orgânico enquanto que o rabo (região apoiar) constitui-se dos duas moléculas de ácido graxo (Figura 1-b). 
Quando imersas em meio aquoso as moléculas de fosfolipídeo se orientam de tal modo que as porções polares 
(hidrofi1icas) ticam voltadas para a água, com as quais formam pontes de hidrogénio, e as porções apoiares (hidrofóbicas) 
fazem contato com outras porções apoiares de moléculas vizinhas formando uma duplacamada (Figura 1-c). Os 
fosfolipídeos. dessa forma permitem que a membrana atue como uma barreira que separa o conteúdo da célula do 
ambiente aquoso. 

A composição da parede celular distingue as bactérias em gram-positivas, gram-negativas (Figura 2) e em ácido
resistentes. Nas bactérias gram-positivas , a parede celular consiste de muitas camadas de peptideoglicano (ou também 
denominado de mureína). formando uma estrutura espessa e rígida . Além di sso, contêm ácidos te icóicos e lipoteicóico, 
que consistem primariamente de um álcool (como o glicerol c o rihitol) e fosfato. 
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Figura I - Estrutura e orientação dos fosfolipfdeos (Tortora etal., 2000). 

A parede celular das bactérias gram-negativas consiste de uma ou algumas camadas de peplidcoglicana e uma membr.tna 
externa. Na~ ~lulas gram-negativas, a peplideoglicana está ligada a lipoprotefnas (lipídeos ligados covalentemente a 
proteínas) na membrana externa e está no espaço perisplá~tico, uma porção entre a membrana externa e a membrana 
plasmática. A membrana externa consiste de lipoprotefnas. lipopolissacarideos (LPS) e fosfolipfdcos. A parede celular das 
gram-negativas não contém ácidos teicóicos. 
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Figura 2 - Parede celular de bactérias grdm-negativas (a) e gram-positivas (b) (Tortora et a/., 2000). 

A ácido-re~i~tência é observada na.~ bactérias pertencent~ aos gêneros Mycobacterium, Nocardia e Corynebacterium. 
Nas bactérias ácido-resistentes os lipídeos são responsáveis por cerca de 60% do peso seco da parede celular, conferindo a 
estas bactérias elevado grau de hidrofobicidade, como é o caso da Mycobacterium phlei que apresenta ângulo de contato 
da ordem de 71Y'. O alto gmu de hidrofobicidade da M. plr/ei favorece, em principfo, a sua utilização como agente 
noculante ou coletor para a hematita (Dubel et a/.. 1992). o~ lipídcos responsáveis pela ácido-resistência !>ào os ácidos 
micólicos. O~ ácidos micólicos (equação l) são ácidos graxos complexos, ~hidroxiladzy.,, isto é, com um grupo hidroxila 
no segundo carbono e a-substituídos (com um radical orgânico no primeiro carbono). Os ácidos micólicos ocorrem como 
éstcres. unidos aos polissacaridcos da parede celular. Variam quanto ao número de átomos de carbono; aqueles com 30 
carbonos (C30) são encontrados entre as corincbactérias (ácidos corioemicolênicos). os com C50 são encontrados em 
espécies de Nocardia (ácidos nocurdomicólicos) e aqueles com C90 ou mais constituem os ácidos micólicos observado~ 
nas micobactérias 

Onde R'=C22H4s e R- Coo01o 2 

H H 
R- C- C- COOH 

I I 
HOR' 
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As bactéria.~. normalmente. se reproduzem rapidamente. Algumas espécie.~ bacterianas com tempo de geração de 20 min, 
como a E. coli, após 20 gerações (-7h) apresenta população com cerca de I bilhão de indivíduos. Uma curva de 
crescimento bacteriana típica é apresentada na figura 3. As fases de crescimento são: fase lag, fase log ou exponencial, 
fase estacionária e fase de declínio ou morte celular. A fase lag corresponde ao período de tempo em que o número de 
células sofre pequenas variações, devido ao fato que as bactérias não se reproduzem imediatamente após a inoculação. A 
fase log corresponde ao período em que as célui:IS iniciam seu processo de divisão atingindo um tempo de geração 
constante. É o período de maior atividadc metabólica da célula e, portanto, o estágio preferido para fins industriais. Na fase 
estacionária. o n• de mortes celulares é equivalente ao n• de células novas, e a populaçlio se torna estável. A fase de morte 
celular ou de declínio corresponde ao período em que o n• de mortes excede o n• de células novas, até que reste uma 
pequena fração do original, ocorrendo o desaparecimento da população. Algumas espécies fazem este ciclo cm poucos 
dias. outras, no entanto, podem perma.necer com poucas células viáveis indefinidamente (Tortora e1 a/., 2000). 
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Figura 3 - Curva de crescimento bacteriano mostrando as 4 fases típica.~ de crescimento. (Tortora et al., 2000) 

2.2. Utilização de Biomassa em Processos de Biorremediação e Biolixiviação 

O uso de microrganismos para detoxificar ou degr.ldar poluentes é denominado biorrcmediação. A biorremediação tem 
sua utilização amplamente difundida no tratamento de resíduos líquidos e sólidos de origem sanitária (Tortora e1 ai., 2000). 

No que tange o tratamento de efluentes lfquidos industriais há esmdos sobre a utilização de biomassa na remoção de 
metais pesados. Hatzikioseyian et a/. (2001) utilizaram diferentes espécies de bactérias na bioredução de Cr(Vl) a Cr(lll) 
em águas de rejeito de plantas eletroqufmica~ presentes em uma área do México. As bact~rias utilizadas foram Bacillus 
sp., isolada no próprio local da contaminação e outra Paenibacillus longispoms. Ao contrário do Cr(ID), o Cr(VI) é 
considerado tóxico em ambientes marinhos, com potenciais efeitos cancerígenos no homem. BacilútS sp reduziu 42,20% 
do Cr(VI) prcscme a Cr(III) depois de 24h em pH 2,0. 

Hayashi e1 a/.(200 I) também utilizaram 03 espécies de algas isoladas na costa brasileira para biosorção de Cr(VI) de 
soluções contendo Cr(lll) e Cr(Vl). Dentre as e!>péeies testadas, Sargassum sp. sorveu 45,0mg/g de Cr(Vl), a Uiva lactuta 
sorveu 2,5mg/g, enquanto que Galaxaura sp. não apresentou resultado positivo para a sorção de Cr(VI). 

Mulligan, e1 ai. (2001) utilizaram biosurfatantcs produzidos por três espécies de bact~rius- Bacillu.s subtil/is, Pseudomas 
aemginosa e Torolopsis bambicola- para remoção de Cu e Zn de sedimentos de um canal onde eram descartados rejeitos 
indlll>triais. O surfatante produzido por Pseudomas aerogioosa removeu 65% do Cu ali contido enquanto que aquele 
produzido pela Torolopsis bambicola removeu 60'.l do zinco. O mecanismo de remoção do metal pelo biosurfatante. 
segundo os autores. ocorre através de sorção do ~urfatante na superficie do solo e a complexaçào com o metal. 
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A biolixiviação de minérios sulfetados tem aplicação industrial desde a década de 60, como exemplo. pode ser citada a 
biolixiviação de minérios de urânio de bai xo teor tBosecker, 1997). Acidithiohocillusferrooxidllll-' é o rnicroorganismo 
mais estudado na solubilização de minérios sulfctados contendo cobre. zinco e ouro. Caracteriza-se por: ser móvel, ser 
mesófilo, grarn-negativo, não formador de esporos. bastonetes entre 0.5 e l."i[!rn. tempo de geração de Sh. cresc imento 
em temperaturas de 25 a 30"C em valores de pH entre I e 5, potencial redox cm condições ótimas de 750- 850mV, estar 
presente em locai s ricos cm Fe2+ e S" como depós itos de sulfetos associados a pirita, calcopirita, arsenopirita e outros 
sulfetos ferrosos (Bosecker, 1997). Encontra-se naturalmente associada a outras bactérias corno a A. Thiooxülons e 
Leptospirillum ferrooxidans. 

O mecanismo de biolixiviação pode ser direto ou indircto. No primeiro caso haverá oxidação dos minerais e solubilização 
dos metais. No segundo caso os íons Fe ,. são o agente oxidante para os minerais e o papel dos mieroorganismos é 
simplesmente regenerar os íons Fe1+ a partir de íons Fe'+ (Suzuki. 200 I). 

2.2. Utilização de Biomassa em Biotratamento de Minerais: 

Vários estudos recentes em biotratamento de minerais apontam para a poss ibilidade da utilização diferentes espécies de 
microrganismos como agentes noculantcs, coletores c modificadores em subst ituição a reagentes químicos industriais. Na 
tabela 1 são apresen tados alguns estudos realizados, indicando o tipo de microrgani smo utilizado. o tipo de ação desejada, 
e o mineral ou sistema mineral considerado. 

Tabela I - Biotratamento estudado, com os respectivos microrganismos. tipo de ação c mineral ou sistema mineral 
estudado. 

Autor(cs). mw 

Dubel "'ai .. 1992 

Misra (' /ai., l993a 

Smith et ai., 19t}J 

Misra l'f a! .. 199Jb 

Misra eta/ .. 1996 

Raichur l ' f n/ .. 1996 

Haas & Schneidcr. I WX. 

Deo & Nalajar.m. 199X 

Zheng <·tal .. 2<Xll 

Mesquita t 'f al . . 2001 

Som.:Jsundaran ('/ai .• 2(X)5. 

Mi~.:wrganismo Ayão 

Mycohacta ium tJh/c'i : coletm L' lloculan te 

Mycohacf('l'ium phlei colrtor 

M yc:o/}(IC/erium phfci co\ctor 

Mycohacteritllll phlá llm:ulantc 

: Thiolwcillus famoxidans (rccl<~ ssifie<ult depressor para pirita 
cm Achlithiolwciflus.férn,o.\'idans) 

Mycohucterium /}h/â 

Corynl'lmctt•rium X(' rosis 

Pat>nihw ·i/lwi fH,Jymyxa 

j llocu l <.~n lc 

: tlonJlan te 

dcprc:-.sl•r. 
; lloculalllc 

Mine ral/ sistema minc r<.~l 

hcmatíta 

hcmatita 

hcmJti ta 

carvão 

sistc;ma carvilo/pirila 

carvão 

I lluori ta 

ati vador. ! sislt! JHa hemutita, quartzo, coríndon e 
caolinita 

M\•(·o/wnerium phlei l' Um ·illtt.'i .\·uhtili.'i 

l RRO 1~79 
tlcpresstn para dnhtmi ta 

colctor 

j sish:ma dolomiLa!apaiÍia 

: sistema hem~Ltita/quartzo 

siste ma caldtalquart t.o Pat'ni!Uici/Jus polymy.w NCIM 25~9 i lloculanlc 

A tabela I mostra a Mvcohacterium phlei como agente tl oculante e colctor em potencial para hcmatita e carvão. Trata-se 
de uma bactéria grarn-positiva, com carga de superfície altamente negativa e hidrotobica (ângu lo de contato 70"). Possui 
em sua parede celular, ácidos te icóicos, açúcares, álcoois, fosfatos e cerca de 30 a 60% de lipídeos, o que lhe confere a 
ácido-resistência. O tipo de ácidos graxos presentes na parede é função do meio e da temperatura de crescimento, sendo 
que para um meio rico em açúcar e à temperatura de 35"C, os principais ácidos graxos presentes são o ácido oléico, 
pai mítico e hexadecanóico (Raichur e! a/., 1996 ). 

Dubel et ai ( 1992) estudaram a M. phlei corno agente tloculante e co letor para a hcrnatita obtendo bons resultados. No 
ensaio de sedimentação em pi peta de Andrcasen , uma polpa de hernat ita ( -2(~ rn ) contendo 2% de sólidos foi testada na 
ausência e na presença da bactéria (I 0,2mg de M. ph/ei por kg de hematita). Como pode ser verificado na tigura 4a. a 
porcentagem de sólidos no sobrcnadante reduziu significati vamente a partir de cerca de 4min na presença da M. phlei. 
Esta queda, em valores semelhantes de porcentagem de sólidos, se verificou, na ausência da bactéria, em tempos de 
sedimentação bem mais elevados. 
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Figura 4 - (a) Sedimentação de suspensão de hematita 2% na presença e ausência de 10,2mg de Mycobacteriwn phlei /Kg 
sólidos. Sendo a porcentagem de sólidos medida IOcm abaixo na pipeta de Andreassen; (b) Potencial reta da 
Mycobacterium plúei e hematita em função do pH (Ou bel et ai., 1992). 

Dubel et ai. (1992). também constataram um aumento na ftltrabilidade da hematita (I OOml de uma polpa contendo 18% de 
sólidos) na presença da M. phlei. Após a interação com a M. phlei a filtrabilidade da hematita aumentou 
~ignilicativamente, reduzindo o tempo de filtragem em cerca de 62,5% para obtenção do mesmo volume de ftltrado. O 
provável mecanismo seria, neste caso, a ação da M. pillei na agregação das partículas mais finas de hematiUI, melhorando 
tanto a sedimentação quanto a fi ltmgem. De acordo com os autores deve haver uma interação hidrofóbica entre a bactéria 
e a partfcula de hematita, já que a carga de superficie de ambas apresenta-se negativa para a faixa de pH ensaiado (- pH 
7). As características de superfTcic da M. phlei são atribuídas a grupos funcionais apoiares (cadeias hidrocarl>ônicas) e a 
grupos polares (carboxilas, fosfatos e hidroxilas) presentes na parede celular. A presença dos grupos polares vai conferir 
caráter negativo à superficie, enquanto que os grupos apoiares tornar;io a superficie hidrofóbica. 

R:lichur et a/.(1996). estudamm a Mycobacterium phlei como biofloculante para duas amostras de carvão (-325 mesh) 
contendo como contaminantes pinta, minerais da rocha matriz e cinzas principalmente. Os resultados da eficiência da 
noculação das duas amostras, cm presença de 200ppm de M. phlei, em função do pH, são apresentados, na figura 5a. A 
maior eficiência de floculação para ambas as amostms, ocone em pH 4. Os autores atribuem tal resultado a uma soma de 
interações hidrofóbicas e de interações de natureza eletrostática entre a bactéria e as partículas de carvão. Observando a 
figura 5b, no pH 4 a bactéria, segundo teoria dos autores, teria suficiente carga negativa para interagir de forma 
eletrostática com as partículas de carvão. que nesta faixa de pH, ainda estão carregadas positivamente. Os autores ainda 
atribuem a maior eficiência de lloculação obtida com a amostra de mais baixo teor de cinzas (IL No. 6 Coai), a menor 
quantidade de oxigênio presente na superfície. tornando-a mais hidrofóbica. 

Figura 5- (a) Eficiência de noculação de amostras de carvão em função do pi I na presença de M. phlei. (b) Potencial zela 
para amostras de carvão eM. phlei . . em função do pH (Raichur et ai., !996). 
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Chandraprabha, et al. (2005), estudaram o efeito da adesão da bactéria Acidithiobacillus ferrooxidans, na notação da 
piritn, nrsenopirita e calcopirita com isopropil xantato de potássio (P1PX) como colctor e com sulfato de cobre como 
agente ativador da arsenopirita. A separação da pirita da arsenopiriW e calcopirita foi conseguida por nowção diferencial. 
após condicionamento com a bactéria (4 x lO'- células/rnL, durante 5 minutos), em pH 4,5, na concentração de 0.5mM de 
colctor c 0.5mM de sulfato de cobre. Nestas condições a% flotada em peso de pirita foi de 19,2 %, e 86.3 c 82,1 %para a 
calcopirita c arscnopirita, respectivamente. Nesta faixa de pH, de acordo com a figura 6. a pirita após interação com a 
bactéria apresentou-se menos negativamente carregada do que os demais minerais, no caso a arseoopirita e calcopirita, o 
que prova\elrnente proporcionou a melhor separação obtida na notação diferencial conforme resultados já infonnadOl>. 

0.5 ,.... 

i 0.0~ ~4~ 6 7 B 9 

! -'>.5 ~-· pH 

~ -1.0 

~ i ·1 .5 

w -2.0 

I t-o- ..._, ... 
~ "2·5 -tr- ....,_ Calropíríle 

~ -3 .0 -(I- ...._ .&tsenoplnte 

Figura 6 - Mobilidade eleu·oforética da pirila, calcopirita e arsenopirita antes da interação (sfmbolos abertos) e após 
interação (símbolos fechados) com a A.ferrooxidans (Chandraprabha et a/., 2005). 

Somasundaran et aL (2005). também observam a modificação da superffcie do quartzo e da calcita ap6s condicionamento 
com a bactéria Paenibacillus polymy.m. Após o condicionamento a superffcie do quartzo tomou-se mais hidrofóbica, 
enquanto que a superfície da calcita tomou-se hidrotilica. A imeração dos metabolitos (poli_~sacarfdeos e protefnas), 
previamente extraídos das ctluln:., também promoveu a alteração no potencial z.eta dos minerais. No caso do quaru.o a 
interação por I h com metabolit<>l>, resultou na diminuição da carga negativa, na faixa de pH 5-11, e reversão de carga em 
faixas mais ácidas, com PIE em tomo do pH 3,7 (figura 7a). No caso da calcita a interação também por lh com 
metabolitos, tomou a superfície ainda mais carregada negativamente (figura 7b). 
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Figura 7 - Potencial zeta do quart7o(a) e da calcita (b) após interação com metabolitos previamente extraídos 
(Somasundaran era/., 2005). 
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3. COMENTÁRIO FINAL 

A utilização de biumassa nu processamento de mine rai s tem gmnde potenc ia l podendo ser bem mais ampla do que 
atualmente. É necessário. contudo, que novos trabalhos sejam desenvolvidos buscando o melhor conhecimento dos 
mecanismos envolvidos para que novas aplicações industriais se tornem realidade. 
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