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RESUMO 

 
A biolixiviação é uma tecnologia empregada na solubilização de metais pela ação de 
micro-organismos capazes de catalisar reações de oxidação do íon ferroso e/ou 
compostos reduzidos de enxofre sulfetados. Várias espécies de micro-organismos 
com tal habilidade já foram identificadas, como exemplo tem-se a espécie mesófila 
Acidiothiobacillus ferrooxidans e a espécie termófila moderada Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans. No presente estudo, foram realizados ensaios de biolixiviação 
em  frascos  com  um  concentrado  de  flotação  contendo,  majoritariamente,  pirita, 
arsenopirita e estibinita. Os ensaios foram conduzidos com os micro-organismos 

mesófilos (Acidithiobacillus ferrooxidans) a 30oC e com micro-organismos termófilos 
moderados (Sulfobacillus thermosulfidooxidans) a 50ºC. Foram estudados a 
influência da adaptação prévia dos micro-organismos ao concentrado e da 
porcentagem de polpa (2%; 4% e 6% (m/v)) sobre a dissolução do sulfeto, a qual foi 
avaliada pelo acompanhamento da extração de arsênio. O desempenho da espécie 
Sulfobacillus thermosulfidooxidans mostrou-se mais sensível ao sólido em relação à 
Acidithiobacillus ferrooxidans, uma vez que foi observada redução na extração de 
arsênio com o aumento no percentual de sólido para 6%. Além disso, verifica-se que 
o procedimento de adaptação da espécie Sulfobacillus thermosulfidooxidans à 
amostra estudada é necessário para aumentar a sua tolerância às concentrações de 
metais tóxicos solubilizados, como por exemplo, arsênio e antimônio. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Acidithiobacillus ferrooxidans; Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans; biolixiviação; sulfeto mineral. 

 
ABSTRACT 

 
Bioleaching is a technology used in the solubilization of metals by the action of 
microorganisms capable of catalyzing oxidation reactions of the ferrous ion and / or 
sulphide compounds. Several species of microorganisms with such ability have 
already been identified, for example the mesophylic species Acidiothiobacillus 
ferrooxidans and the moderate thermophilic species Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans. In the present study, bioleaching tests were carried out in 
shaking flasks with a flotation concentrate containing, mainly, pyrite, arsenopyrite and 
stibinite. The tests were performed with mesophilic microorganisms (Acidithiobacillus 
ferrooxidans) at 30°C and with the moderate thermophile Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans,  at  50°C.  The  effects  of  (i)  previous  adaptation  of  the 
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microorganisms to the concentrate and (ii) the pulp density (2%, 4% and 6% (m/v))  
on the dissolution of the sulphide (assessed by arsenic extractions) were studied.  
The performance of Sulfobacillus thermosulfidooxidans was more sensitive to the 
pulp density in comparison to At. ferrooxidans as a reduction in arsenic extraction  
was observed with the increase in the solid content to 6%. In addition, the adaptation 
procedure of the S. thermosulfidooxidans species to the sample undrer investigation 
is necessary to increase their tolerance to increasing concentrations of arsenic and 
antimony. 

 
KEYWORDS: Acidithiobacillus ferrooxidans; Sulfobacillus thermosulfidooxidans; 

bioleaching; mineral sulfide. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O processo biolixiviação são baseados na capacidade de certos micro-organismos 

catalisarem reações de oxidação do íon ferroso (Fe2+) a íon férrico (Fe3+) e/ou 
espécies reduzidas de enxofre (como o enxofre elementar) a ácido sulfúrico, com 
consequente dissolução do mineral (RIVADENEIRA, 2010). Tal processo, em função 
de  menores  custos  operacionais  e  de  investimento  de  capital  em  relação  aos 
métodos tradicionais, tais como hidrometalúrgicos químicos e pirometalúrgicos, tem- 
se mostrado atrativo na produção de uma gama de metais, tais como níquel, cobre, 
zinco e ouro. 

 
Várias espécies de micro-organismos com tal habilidade já foram identificadas. 
Dentre elas, a espécie mesófila Acidiothiobacillus ferrooxidans é a mais utilizada em 
estudos de biolixiviação de sulfetos metálicos (BEVILAQUA et al., 2002). Entretanto, 
a fim de se obter ganhos na cinética de dissolução em relação à apresentada nos 
sistemas contendo bactérias mesófilas, o uso de micro-organismos termófilos 
aparece como uma alternativa promissora (GRIGOR’EVA et al., 2014). Nesse 
sentido, a espécie termófila moderada, Sulfobacillus thermosulfidooxidans, vem 
sendo comumente estudada em processos de oxidação bacteriana (PINA et al., 
2010; BECKER et al., 2011; BULAEV et al., 2012). 

 

A presença de elementos tóxicos aos micro-organismos, tais como Cu, Zn, As, Sb e 
Ag, é um dos fatores que afetam a biolixiviação (BROOY et al, 1994). O processo de 
seleção de micro-organismos mais tolerantes à polpa, no qual o micro-organismo 
entra em contato com o resíduo ou o minério por meio de repicagens sequenciais 
com concentrações crescentes do material sólido, pode contribuir para o aumento no 
rendimento da extração do metal de interesse (HAGHSHENAS et al., 2009;  
YAMANE et al., 2011). 

 
O concentrado sulfetado utilizado neste estudo apresenta em sua composição 
arsênio e antimônio, os quais podem afetar o crescimento dos micro-organismos 
envolvidos no processo, reduzindo a eficiência na oxidação dos minerais sulfetados. 
Neste contexto, o presente trabalho visa estudar o desempenho das espécies 
Acidiothiobacillus ferrooxidans e Sulfobacillus thermosulfidooxidans em lixiviar um 
concentrado sulfetado contendo elementos com efeitos deletérios ao crescimento 
microbiano. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Caracterização da amostra inicial 
 

Para a realização dos ensaios de bio-oxidação, foi utilizado um concentrado de 
minério refratário de ouro, com granulometria 100% inferior a 37μm (<400# Tyler). 
Para a quantificação dos elementos químicos presente na amostra inicial foi 
realizada uma fusão à 1000ºC, seguida de digestão ácida utilizando-se ácido 
clorídrico, nítrico e fluorídrico, sob aquecimento. Os teores dos elementos presentes 
na amostra foram determinados por espectrometria de emissão atômica com fonte 
de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), marca Varian modelo 725-ES. 

 
A caracterização do sólido inicial foi realizada por difração de Raios-X (DRX) 
(PanAnalytical, modelo Empirean). Os espectros de Raios-X são obtidos utilizando 
um monocromador de grafite, filtro de níquel, na faixa de varredura (2θ) de 5 a 70º e 
passo de 0,02º/2θ por minuto, radiação FeKα (λ=0,19360nm), convertidos para a 
radiação CuKα (λ=0,15406nm), a 40kV e 20mA. A análise dos dados é feita através 
de comparações com os padrões do banco de dados (fichas do ICDD – International 
CommitteeofDiffraction Data) com a utilização do software “Jade”, versão 9.0. 

2.2. Micro-organismos 
 
As culturas das espécies A. ferrooxidans e S. thermosulfidooxidans, foram mantidas 
em um shaker (New BrunswickScientific) a 30°C e 50ºC, respectivamente, sob 

agitação de 150min-1 e orbita de 5cm. O meio de cultura empregado no cultivo das 
células foi o Norris, contendo: 0,4g/L de (NH4)2SO4; 0,4g/L de KHPO4; e 0,8g/L de 
MgSO4.7H2O. Para o cultivo da espécie S. thermosulfidooxidans foi adicionando ao 
meio de cultura 0,1g/L de extrato de levedura. As culturas foram repicadas e 
adaptadas ao meio, utilizando teores crescentes do concentrado. Para a realização 
dos experimentos, estas culturas foram filtradas em membranas de celulose 
(Millipore-0,22µm), sendo utilizadas como inóculo. 

2.3. Experimentos de bio-oxidação em shaker 
 

Posteriormente à adaptação dos micro-organismos ao minério, foram iniciados os 
experimentos de bio-oxidação em bancada, nos quais foi avaliada a densidade da 
polpa (2,0%; 4,0%; 6,0%) e a influência da adaptação no processo. O pH 1,80 foi 
mantido nos experimentos. 

 
Os experimentos com as bactérias A. ferrooxidans e S. thermosulfidooxidans foram 
conduzidos em erlenmeyers de 250mL contendo um volume total de 150mL de 

solução, a qual é composto pelo meio Norris (10% v/v), solução de 5g/L de Fe2+, 
inóculo filtrado e o concentrado sulfetado estudado. Nos experimentos com a  
espécie S. thermosulfidooxidans foi adicionando ao meio 0,1g/L de extrato de 
levedura. Os erlenmeyers foram mantidos em um shaker (New BrunswickScientific), 

a 30°C (A. ferrooxidans) e 50ºC (S. thermosulfidooxidans), sob agitação de 150min-1 

(diâmetro da órbita de 5,0cm). Durante os experimentos, a perda por evaporação  foi 
compensada pela adição de água destilada. Para tal, os frascos foram pesados no 
início do experimento e tem sua massa corrigida durante os ensaios. Para cada 
espécie bacteriana estudada foi realizado ensaio controle com o percentual de polpa 
intermediário, 4%(m/v). 
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O ajuste do pH do meio foi realizado diariamente utilizando soluções 1mol/L de 
H2SO4 e 6mol/L de NaOH. Para a medição do mesmo foi utilizado um pHmetro 
(Digimed), composto de eletrodo de membrana de vidro e calibrado com tampões   
pH 4,0 e 7,0. O potencial de oxirredução da solução também foi monitorado 
diariamente através de um Ehmetro(Digimed), e eletrodo de platina com solução de 
prata saturada com cloreto de prata. Todas as medidas de Eh referem-se ao par 
Ag/AgCl (297mV). As amostragens foram realizadas periodicamente e as 
determinações das concentrações de arsênio foram feitas por espectrometria de 
emissão atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Caracterização da amostra inicial 
 

De acordo com a análise química, os teores dos elementos relevantes para este 
estudo foram: Fe (13,27 ±0,12%) e As (2,35 ± 0,06%). Através da análise de DRX, 
foram observadas pirita, arsenopirita, clorita, magnetita e quartzo (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3-1. Difratograma de Raios-X (DRX) da amostra inicial utilizada nos ensaios de bio- 
oxidação. 

 
 

3.2. Ensaios de biolixiviação 
 

Neste estudo, o potencial de oxi-redução (Eh) foi utilizado como parâmetro de 
medição indireta de atividade microbiana. De modo geral, valores de potencial redox 
acima de 500mV são aceitáveis como indicativo de atividade microbiana adequada 
(RODRIGUES et al., 2015). A Figura 3.2 apresenta a variação do Eh com o tempo 
para os ensaios de biolixiviação, sendo a figura (a) para os ensaios utilizando micro- 
organismos previamente adaptados ao minério e (b) para os sistemas sem 
adaptação. 
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Figura 3-2. Relação do Eh com o tempo em diferentes percentuais de sólido (a) bactérias 
adaptadas (b) bactérias não adaptadas. 

Para as condições de cultivo utilizando a etapa prévia de “adaptação” dos micro- 
organismos à polpa (Figura 3.2 (a)), observa-se que os valores de Eh, nas  
condições bióticas para ambas espécies, foram expressivamente superiores às 
condições de controle abiótico, assim como, dentro do limite aceitável como 
indicativo de atividade microbiana (> 500mV). Diante disso, verifica-se o efeito 
catalítico dos micro-organismos na oxidação dos sulfetos em relação à lixiviação 
química pelo oxigênio dissolvido em solução. Além disso, verifica-se que a cinética 
do Eh em todas as condições testadas para a espécie A. ferrooxidans foi superior a 
S. thermosulfidooxidans, tal fato é um indicativo de melhor eficiência na oxidação do 

Fe+2 e, consequentemente, na dissolução do mineral sulfetado (Figuras 3.2 (a e b)). 
Conforme mostram as Figuras 3.2 (a) e (b), a ausência do processo de adaptação 
para a espécie S. thermosulfidooxidans, em percentual mais elevado de sólido (6% 
(m/v)), resultou em valores de Eh próximos ao controle abiótico, o que sugere 
dificuldade de crescimento nesta condição. 

 
Os resultados de extração de arsênio (Figura 3.3 (a e b)) confirmam as evidências 
observadas pela análise de Eh de que a espécie A. ferrooxidans apresentou melhor 

capacidade de oxidação do íon Fe2+ e, consequentemente na dissolução do mineral 
sulfetado em relação a espécie S. thermosulfidooxidans. O perfil da extração de 
arsênio para a espécie A. ferrooxidans nas condições “sem adaptação” e “com 
adaptação” apresentaram-se semelhantes, alcançando valores máximos de extração 
próximos a 70%. Tais resultados, bem como da medida indireta de atividade 
microbiana por meio do Eh, não permitem inferir efeito prejudicial da amostra sobre  
o crescimento da espécie A. ferrooxidans até percentual de sólido igual a 6% (m/v). 
É importante destacar que a redução nos valores de extração de arsênio, observada 
nos ensaios conduzidos com a espécie A. ferrooxidans, não implica em prejuízos ao 
processo de biolixiviação, uma vez que é resultado da formação de precipitados 
contendo o elemento durante o processo de oxidação (HENAO e GODOY, 2010; 
TUOVINEN et al., 1994). A ausência desse efeito negativo, em decorrência da 
formação destas fases secundárias, tais como jarosita contendo arênio e arsenato 
férrico, foi sugerida por Cassity e Pesic (1999). 
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Figura 3-3. Extração de As (%) com o tempo em diferentes percentuais de sólido (a) bactérias 
adaptadas (b) bactérias não adaptadas. 

 
 

Por outro lado, a espécie S. thermosulfidooxidans sem adaptação, apresentou maior 
sensibilidade aos efeitos deletérios dos metais solubilizados durante a biolixiviação 
dos sulfetos em percentuais iguais a 6% (Figura 3.3 (b)), resultando  em 
praticamente ausência de contribuição biológica na extração do metal ( ≈ 7% de 
extração de As) . Entretanto, a etapa de adaptação prévia, possibilitou a seleção de 
micro-organismos mais tolerantes às substâncias tóxicas na polpa, possibilitando 
significativo aumento, na extração de arsênio (aproximadamente 30% As). O 
aumento da tolerância da espécie S. thermosulfidooxidans à polpa, em função da 
etapa prévia de seleção de micro-organismos mais resistentes, também foi 
observada por Rodrigues et al. (2015). 

 
4. CONCLUSÕES 

 

As observações acerca dos perfis de Eh e da extração de arsênio permitiram inferir 
que a cepa de Acidithiobacillus ferrooxidans utilizada neste trabalho apresentou-se 
tolerante à amostra de concentrado nas condições experimentais testadas (até 6% 
de sólido). Por outro lado, espécie Sulfobacillus thermosulfidooxidans mostrou-se 
mais sensível a amostra, sendo o processo de adaptação, essencial para o 
desempenho da espécie S. thermosulfidooxidans em percentual mais elevado de 
sólido (6% (m/v)). 

 
Além disso, a espécie A. ferrooxidans apresentou melhor capacidade de oxidação  

do íon Fe2+ e, consequentemente na dissolução do mineral sulfetado em relação a 
espécie S. thermosulfidooxidans em todas as condições testadas, ou seja, não foi 
constatado ganhos na cinética de dissolução em relação à apresentada nos  
sistemas contendo bactérias mesófilas (temperaturas mais baixas). 
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