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RESUMO 
 
Os minérios de níquel podem ser sulfetados (primários) ou lateríticos (oxidados), 
sendo que os depósitos de níquel lateríticos constituem as maiores fontes de níquel 
metálico. Neste trabalho, uma amostra de minério de níquel laterítico brasileiro foi 
analisada mineralogicamente e submetida a ensaios preliminares de solubilização 
na presença da bactéria heterotrófica Bacillus subtilis. Inicialmente, a amostra de 
minério foi cominuída em moinho de barras e a análise granuloquímica indicou a 
distribuição homogênea do níquel em relação ao tamanho das partículas. As 
análises de fluorescência de raios-X indicaram que o minério apresenta teor da 
ordem de 1% de NiO, sendo principalmente constituído de MgO e SiO2. As análises 
de microscopia eletrônica de varredura indicaram que a principal fase portadora de 
Ni é a goethita. Os ensaios de biolixiviação demonstraram que cerca de 8,1% de Ni 
foi solubilizado pela B. subtilis a partir de 0,25% (m v-1) de níquel laterítico após 1 
semana. O aumento do teor de minério nos ensaios diminuiu a capacidade de 
biossolubilização, diminuindo os teores de extração para 0,38% de Ni na presença 
de 1,0% (m v-1) de níquel laterítico. De maneira geral, os ensaios parecem 
promissores para estabelecer condições adequadas de extração de Ni com o uso de 
micro-organismos heterotróficos.  
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ABSTRACT 
 
Nickel ores may be sulfide (primary) or lateritic (oxidized), and lateritic nickel deposits 
are the major sources of nickel metal. In this work, a sample of Brazilian lateritic 
nickel ore was analyzed mineralogically and subjected to preliminary tests of 
solubilization in the presence of the heterotrophic bacterium Bacillus subtilis. Initially, 
the ore sample was comminuted in a bar mill and the granulochemical analysis 
indicated the homogeneous distribution of the nickel in relation to the particle size. X-
ray fluorescence analysis indicated that the ore presents content of the order of 1% 
NiO, mainly consisting of MgO and SiO2. Scanning electron microscopy analyzes 
indicated that the main Ni carrier phase is goethite. Bioleaching experiments 
demonstrated that about 8.1% Ni was solubilized by B. subtilis in contact with 0.25% 
(m v-1) lateritic nickel after 1 week. The increase of the ore content in the tests 
decreased the biosolubilization capacity, reducing the extraction rates to 0.38% Ni in 
the presence of 1.0% (m v-1) laterite nickel. In general, the assays seem promising to 
establish adequate Ni extraction conditions with the use of heterotrophic 
microorganisms. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O níquel é um metal que apresenta muitas aplicações industriais e metalúrgicas; 
sendo comumente encontrado em dois tipos de minério: a) depósitos de sulfetos 
primários, ou b) depósitos de laterita intemperizados, sendo estes últimos 
correspondentes a cerca de 70% das reservas conhecidas deste metal no mundo. 
Os maiores depósitos de níquel no Brasil são os do tipo lateríticos, encontrados nos 
estados de Goiás, Pará e Piauí (Farias, 2009). 

 

Com o esgotamento contínuo de minérios de sulfeto de níquel de alto teor (>2%), 
faz-se necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para a recuperação 
deste metal a partir dos minérios lateríticos de baixo teor. Alguns trabalhos têm sido 
realizados utilizando técnicas como a extração por solventes (Masson et al., 2009) e 
resinas de troca iônica (Siqueira et al., 2011) no lugar de processos convencionais 
para os minérios de alto teor, como o ferroníquel (pirometalúrgico) e lixiviação em 
alta pressão (hidrometalúrgico). 

 

O uso de micro-organismos capazes de solubilizar metais a partir de minérios de 
baixo teor é uma alternativa interessante e que já vem sendo empregada no 
bioprocessamento de metais a partir de depósitos sulfetados e na recuperação de 
rejeitos metálicos (Ciminelli, 2007).  

 

Diferentes espécies bacterianas e fúngicas têm sido utilizadas para a lixiviação 
bioquímica de minérios de níquel laterítico e sulfídico. Dentre estes micro-
organismos, destacam-se as bactérias autotróficas pertencentes ao gênero 
Acidithiobacillus, as quais solubilizam especialmente sulfetos através da produção 
metabólica de íons férricos e ácido sulfúrico, obtidos a partir da oxidação de ferro e 
compostos de enxofre (Giese, 2014; Giese & Vaz, 2015). Micro-organismos 
heterotróficos produtores de ácidos orgânicos, tais como cítrico e oxálico, também 
têm sido descritos em processos de biossolubilização de níquel laterítico, como os 
fungos do gênero Aspergillus e Penicillium, e leveduras do gênero Candida (Valix et 
al., 2001).  

 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar ensaios preliminares de 
biossolubilização de minério de níquel laterítico pela ação da bactéria heterotrófica 
Bacillus subtilis, uma vez que estudos quanto ao uso de bactérias heterotróficas 
para a dissolução de minerais lateríticos não têm sido descritos na literatura. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Amostra Mineral  

 
A amostra utilizada nesse trabalho representa um minério de níquel laterítico 
proveniente de um depósito brasileiro. Após as etapas de britagem, moagem e 
homogeneização as amostras foram caracterizadas através de análise química 
(fluorescência de raios-X), caracterização mineralógica (difração de raios-X e 
microscopia eletrônica de varredura acoplada ao EDS) e análise granulométrica. Os 
ensaios de biossolubilização foram realizados com a fração <0,150 mm em frascos 
agitados. 
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2.2. Experimentos de biossolubilização em frascos agitados 
 

Para o preparo do inóculo, a bactéria Bacillus subtilis foi transferida para placas de 
Petri contendo meio TSA composto de extrato de levedura (5 g L-1), caldo triptona de 
soja (TSB) (30 g L-1) e agar (20 g L-1); as quais foram incubadas por 24h em estufa 
bacteriológica. Após este período, uma alçada da colônia foi transferida para frascos 
de Enlenmeyer de 500 mL contendo 200 mL de meio TSBYE (extrato de levedura, 5 
g L-1; TSB, 30 g L-1) (Takahashi et al., 2005). Os cultivos foram mantidos sob 
agitação constante a 150 rpm, 30 ºC durante 48 horas.  

 
Os experimentos de biossolubilização foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 
500 mL contendo 1 mL do inóculo, 10 mL de glicose 10% (m v-1) (conferindo a 
concentração final de 10 g L-1) e 90 mL de meio TSBYE ou meio simples contendo 
KH2PO4 5 g L-1, MgCl2.6H2O 5 g L-1, MgSO4.7H2O 0,2 g L-1, KCl 0,2 g L-1 e 
(NH4)2SO4 0,1 g L-1. O pH dos meios foi ajustado para 7,0 com solução de NaOH 
1M. O minério de níquel laterita foi adicionado em diferentes densidades de polpa de 
acordo com os ensaios experimentais, variando de 0,25 a 1,0 g, correspondendo à 
relação sólido-líquido de 0,25-1,0% (m v-1). Os cultivos foram mantidos sob agitação 
constante a 100 rpm, 30 ºC durante 1 ou 2 semanas. Os testes foram realizados em 
duplicata e comparados com um ensaio controle sem adição de inóculo (controle 
abiótico).  

 
2.3. Métodos analíticos 

 
A determinação da concentração final de Ni, Mg, Al, Si, Cr e Fe em solução foi 
realizada utilizando espectrometria absorção atômica. 
 
O crescimento celular foi determinado pela contagem das unidades formadoras de 
colônia (UFC) pela técnica de espalhamento em superfície (spread-plate). Para 
tanto, sucessivas diluições da amostra foram realizadas, e cada diluição foi 
espalhada em duas placas de Petri contendo meio TSA e 0,1 mL do meio de cultivo 
após o crescimento bacteriano. Após o plaqueamento e incubação por 48h à 30 °C, 
as UFC foram contadas na diluição apropriada. 
 
A determinação de glicose foi realizada pelo método de açúcares redutores descrito 
por Somogyi (1945) e Nelson (1944). O método consiste na formação de óxido 
cuproso a partir da redução do reativo de Somogyi pelos açúcares redutores 
presentes nas amostras. Na presença do reativo de Nelson ocorre a formação de 
um complexo de cor azul estável de óxido de molibdênio. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Caracterização mineralógica da amostra de níquel laterítico 

 
Os resultados da análise granuloquímica da amostra estudada estão apresentados 
na Tabela 1. As análises químicas demonstraram a concentração de NiO em torno 
de 1,0% em todas as frações granulométricas, o que condiz com um minério 
laterítico de baixo teor. Não houve diferenças significativas (p < 0,05) nos teores de 
MgO, Al2O3, SiO2, Cr2O3, Fe2O3 e NiO encontrados nas diferentes frações 
granulométricas. Desta maneira, pode-se concluir que os elementos presentes na 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa  

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

amostra e, especialmente o Ni, não apresentam tendência em se concentrar em 
uma determinada fração granulométrica.  
 

Tabela 1. Análise química percentual da amostra de minério de níquel laterítico. 

Malha (mm) Massa (g) MgO Al2O3 SiO2 Cr2O3 Fe2O3 NiO 
Amostra 
cabeça 
(<2,00) 

859,80 32,6 1,7 46,4 0,38 7,9 1,0 

Amostra 
cabeça 
(<0,150) 

245,20 31,8 1,8 45,9 0,30 8,4 1,1 

0,106 59,90 32,8 1,3 46,2 0,44 8,3 1,2 
0,075 33,20 32,9 1,4 45,7 0,36 7,9 1,1 
0,053 18,90 32,2 1,3 45,8 0,34 8,1 1,1 
0,038 42,80 32,3 1,4 46,1 0,32 8,2 1,1 

<0,038 90,40 31,1 2,0 45,2 0,29 9,0 1,1 

 
De acordo com o difratograma de raios-X apresentado na Figura 1, os picos mais 
significativos encontrados foram referentes ao quartzo (SiO2) e halloysita 
(Al4Si4OH8O10. 8H2O). Estes resultados eram esperados uma vez que o silício 
encontra-se presente em grande quantidade na amostra de acordo com a análise 
química. Também foram observados picos de caulinita (Al2Si2O5(OH)4), vermiculita 
((MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O) e goethita (FeO(OH)). 
 

 
Figura 1. Difratograma de raios-X da amostra de minério de níquel laterítico. 

 

As análises através do microscópio eletrônico de varredura (MEV) (Figura 2) indicam 
que o níquel pode ser mais facilmente visualizado nas frações mais finas e encontra-
se associado aos óxidos e/ou hidróxidos de ferro.  
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Elemento  AN  Series  Net unn. C norm. C Atom. C Error 

                          [wt.%]  [wt.%]  [at.%]   [%] 

------------------------------------------------------ 

Oxigênio  8  K-series 826  34,46   45,88   61,47   5,9 

Ferro     26 K-series 402  24,08   32,05   12,30   0,7 

Carbono   6  K-series  61   7,53   10,02   17,89   2,7 

Silício   14 K-series 277   4,13    5,50    4,20   0,2 

Magnésio  12 K-series 115   2,54    3,38    2,99   0,2 

Niquel    28 K-series  33   2,38    3,17    1,16   0,1 

------------------------------------------------------ 

                    Total:  75,11  100,00  100,00 

 

Figura 2. Imagem da amostra de minério de níquel laterítico e análise por EDS da região marcada 
com o circulo amarelo. 

 
3.2. Biossolubilização da amostra de níquel laterítico 
 
A lixiviação biológica de minérios sulfetados é favorecida pela presença de 
compostos de ferro e enxofre, que atuam como fonte de energia para o crescimento 
das bactérias autotróficas autóctonas (naturalmente encontradas nas amostras 
minerais) e também das cepas autotróficas inoculadas nas pilhas de biolixiviação 
(Vera et al., 2013).  
 
Porém, os minérios lateríticos não contêm qualquer fonte de energia que contribua 
para o crescimento microbiano, sendo necessária a adição de uma fonte de energia 
além da adição de micronutrientes. No caso das bactérias quimiolitotróficas, esta 
fonte de energia corresponde à adição de sulfato ferroso ou pirita (FeS2) (Simate et 
al., 2010). Já os micro-organismos heterotróficos necessitam de uma fonte de 
carbono para o seu crescimento e produção de metabólitos que irão atuar na 
solubilização do metal de interesse.  
 
Tanto as bactérias heterotróficas quanto os fungos utilizam a fonte de carbono e são 
capazes de produzir ácidos orgânicos (acético, cítrico, oxálico e α-cetoglutárico, 
entre outros) como metabólitos secundários, os quais interagem com as superfícies 
minerais e contribuem para a dissolução dos mesmos. Estes ácidos orgânicos 
desempenham papel fundamental no processo de biossolubilização, fornecendo 
prótons e ânions complexantes que contribuem para a dissolução mineral (Gadd, 
1999). 
 
Dado o exposto, no primeiro ensaio de biossolubilização de níquel metálico a partir 
da amostra laterítica, foi realizada a comparação entre dois meios de cultivo: a) Meio 
simples, de composição definida descrita no item 2.2. e b) Meio complexo, composto 
por extrato de levedura e caldo triptona de soja. Os resultados obtidos nestes 
ensaios estão apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Comparação dos resultados de biossolubilização da amostra de níquel laterítico 

0,25% (m v
-1

) por Bacillus subtilis cultivada em meio simples e meio complexo após 1 semana. 
 

Meio % Ni extraído 
biologicamente 

% Ni TOTAL 
extraído 

Crescimento 
celular (UFC g-1) 

Glicose residual 
(mg mL-1) 

Simples 3,47 8,10 2,2 x 108 0,098 
Complexo 0,46 5,09 3,4 x 107 0,166 
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Pode-se observar que, após 1 semana, o meio simples favoreceu o crescimento 
microbiano em uma unidade de grandeza (de 107 a 108 UFC/g-1). Quanto ao 
consumo de glicose, utilizada como fonte de energia em concentração inicial igual a 
10 g L-1, correspondeu a 99% em meio simples e a 98% em meio composto. 
 
A maior diferença foi constatada nos resultados de solubilização de níquel laterítico. 
Em meio simples, 3,47 % Ni foi extraído pela ação da B. subtilis, enquanto que em 
meio complexo somente 0,46% Ni foi solubilizado biologicamente, correspondendo a 
uma diminuição de 87% do rendimento de extração.  
 
Esta diferença também foi observada quando comparado os percentuais de extração 
total, os quais consideram o percentual de níquel extraído nos cultivos controle não 
inoculados, e que correspondem à solubilização abiótica por ação dos 
procedimentos físicos (autoclavação, agitação, temperatura) e químicos (meio 
nutriente) do ensaio. Ainda de acordo com a Tabela 2, a ação da bactéria B. subtilis 
resultou em um incremento de 2,3 vezes na solubilização de níquel quando 
comparada a extração total (8,10% Ni) diminuída do percentual encontrado nos 
frascos controle (4,63% Ni). 
 
A Tabela 3 apresenta os resultados dos ensaios de biossolubilização a partir de 
diferentes densidades de polpa de amostra de minério de níquel laterítico após 2 
semanas. 

 
Tabela 3. Ensaios de biossolubilização de diferentes densidades de polpa da amostra de 

níquel laterítico pela bactéria heterotrófica Bacillus subtilis após 2 semanas. 

 

[Níquel laterita] 
(%, m v-1) 

% Ni extraído 
biologicamente 

% Ni TOTAL 
extraído 

Glicose residual 
(mg mL-1) 

0,25 6,11 14,25 0,098 
0,5 0,64 4,20 0,058 
1,0 0,38 1,91 0,023 

 
O aumento da densidade de polpa de níquel laterítico não interferiu 
significativamente (p <0,05) no crescimento microbiano, o qual neste ensaio pode 
ser aferido pelo consumo de glicose que permaneceu em média em 99%. Porém, 
pode-se observar que maiores densidades de polpa iniciais de minério afetam 
negativamente os percentuais de extração, o qual diminuiu em 87% quando 
comparados os percentuais de extração total de níquel em 0,25 % m v-1 (14,25 % Ni) e 

1,0 % m v-1 (1,91 % Ni) de minério. 
 

Mishra (2007) observou a extração de 3,0% Ni após 2 semanas de ensaio utilizando 
a densidade de polpa igual a 2,0% de uma amostra de níquel laterítico, porém na 
presença da bactéria autotrófica Acidithiobacillus ferroxidans. Os percentuais de 
extração de níquel neste estudo diminuíram gradativamente com o aumento da 
densidade de polpa para 5, 10 e 15 % m v-1 de minério.  
 
O aumento da densidade de polpa parece ser um problema para os estudos de 
biossolubilização tanto para minérios sulfídicos quanto lateríticos, uma vez que 
contribuem para o aumento da intolerância dos micro-organismos às altas 
concentrações tanto das amostras minerais quanto dos metais dissolvidos em 
solução. Ensaios de aclimatação prévia das cepas microbianas em concentrações 
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sucessivas de amostra mineral têm sido descritos na literatura (Le et al., 2006). 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A análise granuloquímica demonstrou que a amostra estudada corresponde a um 
minério de níquel de baixo teor (1,0% NiO), o qual apresentou distribuição uniforme 
do Ni ao longo das frações granulométricas.  
 
A caracterização mineralógica indicou que a amostra é constituída por quartzo, 
caulinita, goethita, halloysita e vermiculita. Através dos difratogramas de raios-X não 
foram identificados minerais portadores de níquel.  As análises através do 
microscópio eletrônico de varredura acoplado ao EDS indicaram que o níquel é 
encontrado de forma muito disperso na amostra, sendo mais comumente encontrado 
associados à óxidos e/ou hidróxidos de ferro. 
 
Os experimentos realizados mostraram a capacidade de biossolubilização de 
minério de níquel laterítico pela bactéria heterotrófica Bacillus subtilis. Pode-se 
concluir que o meio simples favoreceu a produção de metabólitos secundários que 
atuaram aumentando a solubilização de níquel metálico a partir da amostra 
estudada. 
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