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RESlJMO 
Ensaios de imersão de bancada toram realizados para avaliar a capacidade de remoção de ferro de um minério refratário por mi
crorganismos acidófilos aeróbicos autotróficos. Os ensaios foram realizados à temperatura de 30°C, sob agitação. Foram utiliza
dos nestes ensaios 5 g de minério moído a - 0,074 mm, na ausência c na presença de bactérias provenientes de uma drenagem 
ácida de mina DAM. Para o cultivo das bactérias foi utilizado o meio 9K contendo sais minerais, como sulfato de magnésio, 
sultàto ferroso, sulli1to de amônio e cloreto de cálcio, a um pH = 2,0. Um segundo meio de cultura conhecido, meio de Morris, 
foi também utili zado para cultivar prováveis bactérias tcnnófilas, no mesmo valor de pH. Nestes ensaios, foram adicionadas ao 
minério esterilizado soluções líquidas de DAM esterilizada ou não, DAM com e sem nutrientes, nutrientes com e sem adição de 
DAM c água destilada, os líquidos estando contidos cm frascos tipo crlcnmayer. A concentração de ferro inicialmente presente 
na drenagem ácida contendo as bactérias era de aproximadamente 6000 ppm. Todo o processo de esterilização toi realizado em 
autoclave a 121 "C e I atm de pressão durante 15 minutos. Para efeito de acompanhamento da remoção de ferro promovida pela 
ati v idade bacteriana, a concentração do mesmo foi detectada cm intervalos de tempo por titulação. Após um período de ensaio 
se observou que a conccntraçào de Fc ' ' cm soluçiio aumentava enquanto que a do Fe '2 diminuía. Após a exaustão de Fe '2 uma 
porção do minério foi enviada para caractcrizaçào por difrução de raios-X. Os resultados deste trabalho mostraram que o pro
cesso bacteriano participa na dissoluçào do ferro muito provavelmente através do material exopolímero. Paralelamente as bac
térias tcrmófilas parecem estar presentes juntamente com as mcsófilas tendo uma atuação discreta na remoção de ferro. 

PALAVRAS-CHAVE: biolixiviaçào, acidiothiobacillus, minério refratário, Fc ' 2, Fe ' ', exopolímeros. 

ABSTRACT 
Acidophilic microorganisms wcrc placcd in aqucous systcm jointly with specific refractory mineral. Such microorganisms are 
acrobic and autotrophic and thc spccics are prohably Acidilhiohaci!lusferrooxidam· norrnally founded in Acid Drainage from 
Mine ADM. Expcrimcnts with ADM wcrc conductcd at JO"C with constant stirring whcre 5 g of grounded mineral(- 0,074 
mm) was addcd . Thc liquid solution was takcn from ADM sitc localized closc to Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Culturc me
dia 9K (MgSO,. NH,SOr FcSO,. CaCI

2 
at pH=2,0) was uscd to rcplicatc bactcria anel the Morris media was used to growing thc 

suspcctcd termophilic bactcria. Thc cxpcriments wcrc rcalizcd using thc:ADM stcrilized with I O mL ofnutrients, ADM no stc
rili zcd with nutricnts , ADM no stcrilizcd, nutricnts with I O mL ofADM, only nutricnts, stcrilized ADM anel water as blank. Thc 
results showed that microorganisms havc a criticai role in lcaching iron from mineral, probably through extrapolissacarides. At 
the sarne time thermophillic hactcria sccms to participatc in iron lcaching but in lesscr cxtension than mesophillic bactcria. 

KEY WORDS: biolcaching, acidiothiohacillus, rcfractory mineral, Fc '2, Fe· ', cxopolymers. 
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L INTRODUÇÃO 

O processo conhecido como biolixiviação é simples, cfetivo e é usado na extração de metais de minérios de 
baixo teor. O efeito dos microrganismos quimiolitotróficos tais como o Acidiothiohacillusfcrrooxidans c Acidio

thiobacillus thiooxidans recai na solubilização de sulfetos metálicos que são transformados cm sulfatos metálicos 
(I) . Contudo os mecanismos que conduzem a esta solubilização das superfícies sólidas é um assunto complexo e 
de difícil resposta direta. Os motivos para um não consenso são evidentes, visto existir uma diversidade de reações 
químicas e biológicas nos sistemas das drenagens ácidas de minas - DAM -, que se constitui no habitat onde fre
qüentemente são encontradas as espécies de bactérias mencionadas. Quanto às espéc ies biológicas que são capa
zes de se replicar em meios ácidos, podem encontrar-se bactérias mesófilas e termófilas que ao se reproduzirem, 

como todos os microrganismos, sintetizam produtos poliméricos que são capazes de interferir nas reações quími
cas que aí se processam. É reconhecido que a ação bacteriana pode obedecer a certos mecanismos como o de uma 
ação direta sobre certas espéc ies sólidas, assim como de uma forma indireta. Os defensores do primeiro mecanis
mo argumentam que a bactéri a possui um mecanismo biológico específico para degradar o mineral e por isso ga
nharia energia dirctamente do mineral. Por outro lado, os defensores do método indircto sustentam que são os íons 
férricos em solução que dissolvem o mineral, e que as bactérias ganhariam a sua energia ao regenerar os íons fér
ricos. O mecanismo indireto de fato ocorre, mas é contestado pelos opositores a este mecanismo ao argumentarem 
que esta não seria a única via que o processo como um todo segue. Surge então a idéia de que as controvérsias po
deriam ser esclarecidas pelo estudo da cinética dos processos (3 ). Com estas idéias em mente devem ser levados 
em consideração a parcela eletroquímica que podem ocorrer cm tais meios tais como a redução de oxigênio, sem
pre presente visto que os microrganismos são aeróbios assim como a do hidrogênio, já que as bactérias se reprodu
zem em ambientes extremamente ácidos. A este respeito os autores acreditam que a reação catódica mais impor
tante seria a de redução de hidrogênio dada a sua alta concentração nos meios nutritivos para o desenvolvimento 
das bactérias acidófilas e também na DAM. Contudo uma contribuição fi siológica importante deve ser debatida: 
a produção bacteriana de material extra polimérico (EPS). Segundo Gehrkc ct ai, o EPS seria a peça intermediá
ria que facilitaria o contato entre a célula bacteriana c a fonte de energia sulfidica, constituindo-se cm peça funda
mental na interação entre o filme orgânico formado e o substrato bacteriano (4). Aparentemente as funções de tais 
produtos extracelulares estão relacionadas com: a) intermediação da aderência das bactérias às superfícies sólidas 
(metal ou sul feto metálico) c b) à concentração de ferro III que seria complexado por ácidos urônicos ou outros re
síduos na superfície mineral (2). Neste trabalho foi avaliada a tendência que bactérias acidófilas tem para remover 
ferro de um minério refratário a pH ácido em meio arejado c com agitação mecânica. 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS 

Foi escolhido um minério rcfratário que continha ferro e ouro, este cm baixa concentração. Esta parte do tra
balho é dedicada à avaliação da remoção do ferro c em estudo futuro será ava liada a cxtração de ouro deste miné
rio por cianeto. O minério em avaliação é composto por ilita, caolinita, anidrita, quartzo, plagioclásio, piroxênio e 
siderita entre os minerais mai s evidentes, como se mostra no espectro de difração de raios-X na Figura I. O miné
rio foi moído até a - 0,074 mm do qual foi separada uma quantidade de 5 g para ser colocada em contato com so
luções diferenciadas, e em duplicata, com meios aquosos contendo nutrientes para bactérias c com drenagem áci
da de minas . Foi avaliada a viabilidade das bactérias mcsófil as c termófilas em meios de cultura específicos. Para 
as bactérias mcsófilas o meio de cultura era formado por 0,51 g/L de sulfato de magnésio hepta hidratado, sulfato 
de amônio 3,0 g/L, 44,8g/L de sulfato ferroso hepta hidratado, O, I g/L de cloreto de potássio c 0,5 g/L de hidrogê
nio fosfato de potássio. O pH de todos os ensa ios foi ajustado com HCI até um va lor de - 2,0. Os recipientes (erlen
mayer) foram incubados cm estufa bacteriológica a 30"C durante 15 dias. O meio de Morris que foi utilizado para 
a detecção de bactérias termófilas é constituído dos mesmos reagentes que o meio 9K, porém diluídos I 00 vezes, 
os recipientes também foram incubados durante 15 dias a 55"C. O número de bactérias não foi estimado, restrin
gindo-se apenas a testar a sua viabilidade. As bactérias que foram isoladas de uma DAM mostraram um resultado 
positivo ao crescer em meio 9k. As bactérias presentes na DAM devem estar na fase de igualdade de cresc imento 
e mm1e das bactérias, visto que o líquido ácido já tinha pelo menos dois meses de ter sido colctado. Ao ser adicio
nadas as alíquotas da DAM aos frascos com o minério houve uma diluição do número das bactérias num tàtor de 
I 00. Na Figura 2 podem ser vistos os tubos que mostram a viabilidade do desenvolvimento dos microrganismos. 
O material asséptico foi esterilizado cm autoclave a 121 "C durante 15 minutos. A determinação de Fc" c ferro to
tal foi determinada por titulação utili zando o método de cromo de di cromatometria segundo segundo o Standard 
Methods.(5). A concentração do Fe ' ' foi obtida por diferença. 
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Figura I. Tubos múltiplos de meio 9K mostrando a viabilidade marcante das bactérias mesófilas (tubos laterais) .. 
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Figura 2. Difraçâo de raios-X do minério refratário. 
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Figura 3. Variações das concentrações de Fe' 2 c Fc+3 nos meios para bactérias mesófi las (esq.) a 30"C e Lennófilas (dir.) 
a 55 "C presentes nos respectivos meios de cultura e ausência de minério. 
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Figura 4. A) Resultados dos ensaios do minério cm nutrientes c água destilada (esq.). 
e resultados dos mesmos ensaios com I O mL de DAM (dir.). 
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Figura 5. A) Variação da concentração do ferro (C) ao longo do tempo cm DAM não 
esterilizada sem nutrientes (esq.) c com nutrientes (dir.). 
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Figura 7. Concentração (C) de íons ferro com o tempo do minério cm DAM esterilizada sem (esq.) c com (dir.) nutrientes. 
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Figura 8. Minério cm contato com DAM esteri lizada mais nutrientes. 

3- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As bactérias presentes em líquidos como aDAM podem ser mesófi las ou termófilas. Os ensaios que foram re
alizados neste trabalho com aDAM in natura, parecem indicar que os dois tipos de bactérias estão presentes, como 
se observou na Figura N" I. No entanto como os ensaios foram todos efetuados a T=30°C e as bactérias tcrmófi
las têm o seu desenvolvimento otimizado quando mantidas a T=55°C, se constata que foi favorecido o desenvolvi
mento do primeiro tipo de bactéria. Observou-se que há uma transformação química completa, no meio de cultu
ra livre de bactérias mesófilas, na ausência de minério, pois todo o Fe-1 se traosfonnou em Fe+3 (Figura W3). No 
meio de cultura para asbactérias termófilas não se observou o mesmo desenvolvimento observado, tendo-se nota
do uma linearidade nas concentrações de ferro, em tomo de I 000 ppm, o que denotou pouca influencia do meio 
ao favorecimento da formação de íons férrico a partir de lons ferrosos. Cabe ressaltar que os microrganismos ter
mófi!os podem ainda encontrar-se na fase lag e não estar atuando na oxidação de ferro. Para o conjunto minério' 
meio de cultura se observou um aumento no teor de Fe-3 ao final de 550 horas (Pigura N°4A). Como estes ensaios 
continham o minério, se atribuiu a este uma forte contribuição para a concentração final de íons férrico. No mes
mo gráfico pode notar-se o aumento de íons férrico em água destilada, muito provavelmente porque o meio aquo
so estava também acidificado a pH=2. Este resultado indica que o ferro de fato se dissolve neste meio de cultura e 
na água destilada, desde que o pl-1 seja ácido. Com a finalidade de verificar qual seria o impacto das bactérias sobre 
o minério foi adicionado além do meio nutritivo, uma allquota de I O mL de DAM. O que se mostrou foi um rápi
do declinio da concentração de íons ferroso, e o aparecimento de íons férrico. No entanto, a diferença dos resulta
dos vistos na Figura 3, todo o ion ferroso não foi detectado como íon férrico, e o que se observa é uma concentra
ção limite de lons férrico, que chega à metade da concentração inicial dos íons ferrosos, (Figura 48). Ensaios com 
a DAM in natura e a adição de minério, sendo esterilizada ou não, com a adição de nutrientes, ou não, se observou 
o mesmo resultado, isto é, a concentração de íons ferrosos é muito baixa enquanto a de fons férrico é alta desde o 
inicio dos ensaios, assim se mantendo até o fina l dos mesmos (Figura 5). É menester comentar, que o tempo de co
leta do líquido da DAM pode ser responsável por uma lenta replicação dos microrganismos aí presentes. O seu de
senvolvimento pode estar na fase de morte c por isso não estarem tão ativos fisiologicamente. Aparentemente nem 
a adição de caldo nutritivo fresco, foi suficiente para que os que estavam ainda viáveis se desenvolvessem. Acredi
tasse que as bactérias que poderiam se replicar ainda estariam na fase lag, que, como se sabe, pode levar um tem
po longo para que ocorra uma completa adaptação. Finalmente os ensaios realizados cm DAM esterilizada mostra
ram resuJtados de concentração de íon férrico inicial bem inferior aos encontrados na DAM não esterilizada como 
se mostra na Figura 6 Acreditasse que devido ao tempo de replicação dos microrganismos os mesmos tenham sin
tetizado uma considerável concentração de material exopolimérico, e que, ao ser aquecido tenha ocorrido a desna
turação das proteínas nele presente, além de eliminar toda a população bacteriana. Com este efeito do calor os pro
dutos desnaturados podem ter precipitado levando na sua matriL uma quantidade de ions férricos. Kinzler et ai. su
gerem que o EPS das bactérias é diferentemente produzido se as bactérias crescerem a partir de enxofre, pirita ou 
sulfato (3). Tais autores mencionam no seu artigo que tanto ácidos urônicos tanto íons férrico podem ser incorpo
rados no seu EPS. Na Pigura N°8 pode ser visto uma imagem do minério dos ensaios com DAM estéril, onde se 
observam formas que lembram "retalhos", comumente utilizado na língua inglesa como "patcby", e é decorrente 
da ação metabólica dos microrganismos. O aumento da concentração de lons férrico observado nos ensaios com a 
DAM estéril pode estar associado, neste caso, à dissolução do minério na solução de DAM estéril de pH ácido. 
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5- CONCLUSÕES 

1- NaDAM avaliada os microrganismos atuantes na oxidação do ferro são bactérias mcsófilas. 
2- A esterilização da DAM muda a concentração de íons férricos e ferrosos da tàse líquida. 
3- O ferro presente no minério é passível de dissolução em meio nutritivo a pH ácido. 
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