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RESUMO 
 
A biolixiviação é uma técnica que vem sendo utilizada como alternativa aos processos 
extrativos convencionais para minérios de baixo teor. Neste trabalho foi estudada a 
biolixiviação de um minério de baixo teor de zinco (1,14%) presente na forma de 
Esfalerita (ZnS). Os ensaios foram conduzidos em colunas de biolixiviação que 
simulavam a lixiviação em pilha. Utilizou-se um minério de zinco proveniente da Mina 
de Santa Maria da Votorantim Metais, que foi cominuído por meio de britagem e, 
posteriormente, classificado por peneiramento para uma faixa granulométrica de 
+19,5 -6 mm. Foram construídas duas colunas, uma para a condição abiótica ou 
controle (meio de cultura T & K) e outra para a condição biótica, que foi inoculada 
(10% v/v) com Acidithiobacillus ferrooxidans. O monitoramento da biolixivação foi 
conduzido por medidas periódicas de pH, Eh, temperatura e concentração de zinco 
(Espectrometria com Plasma Indutivamente Acoplado ICP–OES). A variação de Eh 
da coluna biótica (382 – 559 mV) demonstrou valores maiores em relação a coluna 
abiótica (232 – 550 mV), sugerindo que as reações de oxidação no processo estavam 
sendo beneficiadas pela presença da Ac. ferrooxidans. Após 22 dias, a coluna abiótica 
apresentou valores de Eh semelhantes aos da coluna biótica, sugerindo uma 
contaminação da solução controle que foi comprovada por meio da inoculação do 
meio de cultura com a solução lixiviante, que resultou em crescimento bacteriano. A 
máxima extração de zinco pela lixiviação bacteriana foi 376,7 mg/L (2,91%), enquanto 
a lixiviação controle resultou em 323,2 mg/L (2,50 %). Antes da contaminação da 
coluna abiótica, o ajuste exponencial das curvas de [Zn] = f(t) evidenciou que a 
lixiviação bacteriana aumenta a cinética da dissolução mineral, uma vez que a 
constante cinética da lixiviação bacteriana foi duas vezes maior do que a da lixiviação 
ácida.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ac. ferrooxidans, biolixiviação, colunas, esfalerita. 
 
ABSTRACT 
 
Bioleaching is a technique that has been used as an alternative to conventional 
extractive processes for low grade ores. In this work the bioleaching of a low grade 
(1.14%) ore of zinc, present as sphalerite (ZnS) was studied. The experiments were 
conducted in bioleaching columns that simulated the heap leaching operation. It was 
used a zinc ore from Santa Maria mine operated by Votorantim Metais, that was 
cominuted by crushing and classified by sieving until the granulometric range of +19,5 
-6 mm. Two columns were built, one for the abiotic condition or control (culture medium 
T & K), and another that was inoculated (10% v/v) with Acidithiobacillus ferrooxidans. 
The bioleaching monitoring was carried out by means of periodic measurements of pH, 
Eh, Temperature and zinc concentration (Inductively Coupled Plasma - Atomic 
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Emission Spectrometry ICP–OES). The Eh variation of the biotic column (382 – 559 
mV) yielded greater values compared with the abiotic one (232 – 550 mV), suggesting 
that the oxidation reactions had been improved by the presence of Ac. ferrooxidans. 
After 22 days, the abiotic column presented Eh values that were similar to those of the 
biotic column, indicating the contamination of the control solution, which was confirmed 
by the inoculation of the leaching solution in T&K culture medium. The bacterial 
leaching presented maximum zinc extraction of 376.7 mg/L (2.91%), while the control 
leaching yielded 323.2 mg/L (2.50 %). Before the contamination of the abiotic column, 
the exponential fit of the curves [Zn] = f(t) indicated that the bacterial leaching 
increased the mineral dissolution kinetics, since the kinetic constant of the bacterial 
leaching was two times greater than the acidic leaching.  
  
KEYWORDS: Ac. ferrooxidans, Bioleaching, Columns, Sphalerite. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os minerais sulfetados podem ser oxidados pela ação de bactérias 
encontrados em ambientes de lixiviação natural. A lixiviação bacteriana, ou 
biolixiviação, baseia-se na capacidade que tais bactérias possuem para oxidar Fe2+ a 

Fe3+ ou oxidar compostos reduzidos de enxofre. Para minérios com baixo teor, como 
o utilizado nos ensaios de biolixiviação, onde os gastos em moagem e o investimento 
em unidades de lixiviação complexas não seria revertido em ganhos com a 
recuperação do metal de interesse, é utilizado o processo de lixiviação em pilhas.  O 
minério, somente britado, é disposto em pilhas ao ar livre e a solução lixiviante é 
irrigada por meio de tubos perfurados no topo da pilha. Com o objetivo de simular uma 
planta de biolixiviação em pilhas para minérios de baixo teor, foram construídas 
colunas onde a solução lixiviante era irrigada através de uma magueira pelo topo das 
colunas e dessa forma o minério era percolado inteiramente pela solução. 

Uma das bactérias que atua nos processos de biolixiviação é a Acidithiobacillus 
ferrooxidans. Ela é classificada como acidófila, sobrevive a baixos pHs (1,5 a 2,0), 
temperaturas entre 20 ºC e 50 ºC e utilizam as concentrações de metais presentes no 
ambiente como fonte constante de energia (BEVILAQUA, 2003). 

A predisposição desses micro-organismos de oxidar Fe2+ a Fe3+, enxofre 
elementar e compostos reduzidos de enxofre é que traz a possibilidade de emprego 
em processos de extração de metais (DONATI e SAND, 2007) 

No que diz respeito aos mecanismos que atuam na biolixiviação de sulfetos não 
ferrosos como a Esfalerita, é proposto que a biolixiviação da Esfalerita acontece por 
meio de um mecanismo de contato indireto. As reações que envolvem o processo de 
oxidação do sulfeto de zinco pelo mecanismo indireto são: (HAGHSHENAS et al., 
2009; LIZAMA et al., 2002; DONATI e SAND, 2007).      

 
𝑍𝑛𝑆 +  2𝐹𝑒3+  → 𝑍𝑛2+ + 2𝐹𝑒2+ +  𝑆0                                                                         (1) 

 

𝑆0 + 1,5𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑆𝑂4
2− + 2𝐻+                                                                             (2) 

 
4𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 4𝐻+ → 4𝐹𝑒3+ + 𝐻2                                                                                (3) 

 
O processo de dissolução da Esfalerita ocorre devido ao ataque oxidativo dos 

íons 𝐹𝑒3+ no mineral (Equação 1), tendo como produto 𝑍𝑛2+ , 𝑆0 e 𝐹𝑒2+. Para que o 

processo seja continuo, a Ac. ferrooxidans tem a função de reoxidar os íons 𝐹𝑒2+ 
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(Equação 3) utilizando como fonte energética a troca de elétrons entre um dos 
elementos oxidados (𝑆0) e o elemento oxidante (𝑂2) (Equação 2) (DONATI e SAND, 
2007; SOBRAL, OLIVEIRA e SOUZA, 2011). 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho abordou a eficiência na extração de zinco presente em um 
minério de Esfalerita por meio da biolixiviação pela bactéria Ac. ferrooxidans. 

Utilizou-se a bactéria Ac. ferrooxidans, linhagem LR, isolada pelo Prof. Oswaldo 
Garcia Junior a partir de lixívia ácida de minério de urânio proveniente de Lagoa Real-
BA, e gentilmente cedida pela Prf.a Dr.a Denise Bevilaqua da Universidade Estadual 
Paulista, campus de Araraquara. Foi preciso repetir o repique da cultura bacteriana 
inicial até a quantidade necessária de inóculo utilizada no ensaio (450 mL). 

Para a propagação desse inoculo de Ac. ferrooxidans, foi utilizado o meio de 
cultura T&K, desenvolvido por Tuovinen & Kelly (1973). 

Para a execução dos ensaios foi utilizado um minério de baixo teor de zinco 
coletado na mina de Santa Maria da empresa Votorantim Metais e gentilmente cedido 
pelo Geólogo Samuel Boucas do Lago.  

A amostra foi cominuída por meio de britagem e posteriormente classificada 
por peneiramento para uma faixa granulométrica de +19,5 mm -6 mm. Esta faixa 
granulométrica foi escolhida com base em trabalhos que abordaram a biolixiviação em 
colunas, como é mostrado na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Parâmetros utilizados em ensaios de biolixiviação em coluna. 

Parâmetros utilizados em ensaios de biolixiviação em coluna. 

Referência Sulfeto 

Granulometria 

do minério 

(mm) 

Teor 

do minério 

(%) 

Altura 

da 

coluna 

(cm) 

Diâmetro 

da coluna 

(cm) 

Watling et al., 2014 

Esfalerita 

+6 -1 2,00 250 20 

Saririchi et al., 2012 12 5,78 70 9 

Mousavi et al., 2008 +20 -10 8,90 120 15 

Lizama et al., 1989 20 12,5 59 8 

Halinen et al., 2009 +15 -3 0,53 100 10 

Martin et al., 2015 +2 -0,2 1,50 12 4 

Lizama et al., 2004 8,8 15,8 100 10 

Ahonen et al., 1990 +20 -5 0,50 120 10 

Ahonen et al., 1990 +5 -1,85 0,16 50 9 

Mousavi et al., 2006 +30 -5 8,90 220 30 

 
A massa total de material, após a britagem, foi de 10,2 kg. Foi feita uma pilha 

alongada para dividir a amostra de forma representativa em duas partes, cada uma 
com aproximadamente 5,1kg. Todo material utilizado, para a montagem das colunas, 
foi esterilizado.  
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Figura 1. Colunas de biolixiviação em funcionamento dois dias após o início dos ensaios. A – 
aeração, BD – bomba dosadora, C – compressor de ar, T – tanque de abastecimento, R – 

registro, CA – coluna abiótica, CB – coluna biótica. 

 
Duas vezes por semana eram retirados cerca de 10mL de solução lixiviante 

para a análise de pH e potencial redox (Eh). Também eram retirados 10mL de solução 
que era destinada à análise de Zn. 

Ao final do experimento, as alíquotas congeladas foram analisadas por 
Espectrometria com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). A análise da 
concentração de Zn por ICP-OES foi, gentilmente, feita pelo responsável do Setor de 
Análises Químicas do LAPOC/CNEN (Laboratório de Poços de Caldas/Comissão 
Nacional de Energia Nuclear), Marcos Roberto L. Nascimento. 

Após a finalização do ensaio, a solução lixiviante foi analisada em relação ao 
crescimento bacteriano.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A amostra, analisada por FRX, continha baixo teor de Zinco (1,14%), e como 
principais impurezas 𝑆𝑖𝑂2 (54,3%), 𝐴𝑙2𝑂3 (25,1%), 𝐾2𝑂 (7,87%) e 𝐶𝑎𝑂 (1,28%). A 
presença de tais elementos está associada à ocorrência de silicatos (Quartzo e 
Feldspatos). Na Figura 2 é apresentada a evolução do pH no decorrer dos ensaios de 
biolixiviação em coluna que foram conduzidos durante 58 dias. Pode-se observar uma 
acentuada tendência ao aumento de pH nas duas colunas, biótica e abiótica. 

 
Figura 2. Análise de pH das soluções lixiviantes. 
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Foram feitos ajustes de pH durante o experimento, porém, os constantes 
ajustes podem ter influenciado para a lixiviação ácida ocorrer de forma mais 
contundente, aumentando os valores de extração para ambas as colunas 
independente da ação bacteriana.  
 

Na Figura 3 observa-se a variação do Eh com o tempo de biolixiviação. Os 
valores de Eh são maiores na coluna biótica em relação à abiótica até 
aproximadamente o 26º dia de ensaio, demonstrando que a presença da Ac. 
ferrooxidans estava contribuindo para as reações de oxidação que ocorriam no 
sistema.  

 
Figura 3. Análise do potencial redox das soluções lixiviantes. 

Após 22 dias de biolixiviação, os valores de Eh das duas colunas se tornaram 
muito similares. Tal resultado sugere a contaminação da coluna abiótica com Ac. 
ferrooxidans, uma vez que as duas colunas foram posicionadas lado a lado para a 
condução do ensaio. A concentração de Zn e a porcentagem de extração com o tempo 
são demonstradas no gráfico da Figura 4. A concentração de Zn foi maior nas 
amostras coletadas da coluna biótica em detrimento da coluna abiótica durante todo 
o tempo de operação das colunas de lixiviação. Este resultado pressupõe que a 
lixiviação bacteriana aprimora a dissolução de zinco em relação à lixiviação ácida.  

 
Figura 4. Variação da concentração de Zn e porcentagem de extração nas amostras analisadas 

por ICP-OES. 

Do quinto dia de experimento até o vigésimo sexto dia, a concentração de zinco 
proveniente da extração bacteriana se manteve maior que a concentração proveniente 
da lixiviação ácida, sem muitas diferenças entre o comportamento das duas curvas. 
Após 33 dias, a curva abiótica apresentou um salto, chegando a valores mais próximos 
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em relação aos valores da curva biótica. No 54º dia, a concentração de zinco na 
solução biótica foi de 311,5 mg/L e de 302,7 mg/L na solução abiótica, demonstrando 
valores muito semelhantes entre as duas concentrações. Ao final do ensaio, a 
concentração de zinco da coluna biótica foi de 376,7 mg/L (2,91%), enquanto que na 
coluna abiótica, a concentração encontrada foi de 323,2 mg/L (2,50 %). Na Figura 5 
observa-se a evolução de Zn nas colunas abiótica e biótica após ajuste exponencial 
(Equação 4) dos dados. A partir do parâmetro K encontrado pelo ajuste exponencial, 
foi possível utilizar a Equação 5 para prever-se o esgotamento das colunas, que 
corresponde ao tempo a partir do qual haveria, aproximadamente, 95% de [Zn]máxima 

e a variação da concentração de Zn com o tempo é mínima. 
 

[𝑍𝑛] = [𝑍𝑛]𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎(1 − 𝑒−𝑘𝑡)                                                                                       (4) 
 

𝑡[𝑍𝑛]𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
=

3

𝐾
                                                                                             (5) 

 
Em que [Zn]máxima é a concentração máxima de Zn após atingido o 

esgotamento, k é a constante cinética que expressa quão rapidamente o esgotamento 
é atingido e t é o tempo em dias. Na Tabela 2 encontram-se os parâmetros de ajuste 
para as duas curvas. 
 

 
Figura 5. Ajuste exponencial para as curvas de concentração de zinco em solução das duas 

colunas 
Tabela 2. Valores obtidos a partir do ajuste exponencial das curvas de concentração. 

Condição da coluna [Zn]máxima 

(mg/L) 

k 

(𝐝𝐢𝐚𝐬−𝟏) 

Coeficiente de 

ajuste 

exponencial 

Tempo até o 

esgotamento 

(dias) 

Abiótica – tempo total 656,6 0,11 0,96 27 

Biótica – tempo total 357,5 0,04 0,93 75 

Abiótica – até 26º dia 213,0 0,05 0,96 60 

Biótica – até 26º dia 227,3 0,10 0,96 30 

 
Considerando-se o tempo total do experimento, que compreende a 

contaminação da coluna abiótica que será comprovada posteriormente, a coluna 
abiótica conduziria à maior concentração de Zn em solução (656,6 mg/L – 5,1%) após 
o esgotamento que se daria em 27 dias. Esse valor seria significativamente maior do 
que a concentração máxima de zinco que seria obtida na coluna inoculada (357,5 
mg/L – 2,77%) que chegaria ao esgotamento em 75 dias. Tais valores se refletem na 
constante cinética cujo valor para a coluna abiótica é 2,45 vezes maior do que o valor 
para a coluna biótica (0,11 e 0,04, respectivamente). 
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Desconsiderando-se a contaminação, o resultado se inverte e a concentração 

de Zn final na coluna biótica (227,3 mg/L – 1,76%) aconteceria em 30 dias e é 
sensivelmente maior do que na coluna abiótica (213,0 mg/L – 1,65%), onde o 
esgotamento se daria em 60 dias. Adicionalmente, a diferença mais significativa é 
observada na constante cinética, uma vez que esse valor para a coluna biótica (0,10) 
é 2 vezes maior ao observado na coluna abiótica (0,05). 
 

Devido ao aumento considerável do potencial redox da coluna abiótica, optou-
se por testar a possibilidade de contaminação da mesma. Para tanto, ao final do 
experimento, foram coletados 10 mL de solução das colunas e inoculados no meio de 
cultura T & K. 

 
 
Figura 6. Repique feito com as soluções das colunas. A – Repique inoculado com solução da 

coluna abiótica, B – Repique inoculado com solução da coluna biótica. 

 
A mudança de cor da solução, de transparente para marrom avermelhado, é 

uma forma de identificar o ponto de viragem do meio, mostrando que os micro-
organismos oxidaram o 𝐹𝑒2+ para 𝐹𝑒3+, trazendo este aspecto de ferrugem para a 
solução. 
 
4. CONCLUSÕES 
 

• Ao longo dos ensaios de biolixiviação houve aumento de Eh. Tal aumento foi 
mais efetivo na coluna biótica demonstrando que a bactéria estava contribuindo para 
as reações de oxidação que ocorriam no sistema. Os valores de Eh da coluna biótica 
(380 a 550 mV) estão de acordo com outros experimentos de biolixiviação que 
utilizaram a Ac. ferrooxidans  

• O valor máximo de extração de zinco foi de 2,91%, obtido em lixiviação 
bacteriana. A lixiviação ácida apresentou 2,50% de extração de zinco, sugerindo que 
a lixiviação bacteriana aprimora a dissolução dos metais.  

6. REFERÊNCIAS  
 

6.1. Artigos em Periódicos: 
 
Haghshenas, D. F. et al. Kinetics of sphalerite bioleaching by Acidithiobacillus 
ferrooxidans. Hydrometallurgy, p. 202-208, ago. 2009. 
 

Lizama, H. M. et al. How does bioleaching start? Hidrometallurgy, p. 109-116, nov. 
2002. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

Sobral, L. G. S.; Oliveira, D. M.; Souza, C. E. G. Biohydrometallurgical Processes: A 
Pratical Approach. Rio de Janeiro: CETEM/MCTI, 2011. 
 

Tuovinen, O. H.; Kelly, D. P. Studies on the Growth of Thiobacillus ferrooxidans. I: Use 
of membrane filters and ferrous iron agar to determine viable number and comparison 
with CO2 – fixation and iron oxidation as measures of growth. Archives of Microbiology, 
p. 285-298, 1973. 
 

Ahonen, L.; Tuovinen, O. H. Silver catalysis of the bacterial leaching of chalcopyrite- 
containing ore material in column reactors. Minerals Engineerin, p. 437-445, 1990. 
 

Lizama, H. M. A kinetic description of percolation bioleaching. Minerals Engineering, 
p. 23-32, jan. 2004. 
 
Saririchi, T. et al. On the optimization of sphalerite bioleaching; the inspection of 
intermittent irrigation, type of agglomeration, feed formulation and their interactions on 
the bioleaching of low-grade zinc sulfide ores. Chemical Engineering Journal, p. 217-
221, 2012. 
 

Watling, H. R. et al. Bioleaching of a low-grade copper ore, linking leach chemistry and 
microbiology. Minerals Engineering, p. 35-44, fev. 2014. 
 

Mousavi, S. M. et al. The effects of Fe(II) and Fe(III) concentration and initial pH on 
microbial leaching of low-grade sphalerite ore in a column reactor. Bioresource 
Technology, p. 2840-2845, mai. 2008. 
 

Lizama, H. M.; Suzuki, I. Bacterial leaching of a sulfide ore by Thiobacillus ferrooxidans 
and Thiobacillus thiooxidans part II: Column leaching studies. Hydrometallurgy, p. 310-
310, ago. 1989. 
 

Halinen, A.-K. et al. Heap bioleaching of a complex sulfide ore: Part II. Effect of 
temperature on base metal extraction and bacterial compositions. Hydrometallurgy, p. 
101-107, ago. 2009. 
 

Mousavi, S. M. et al. Bacterial leaching of low-grade ZnS concentrate using indigenous 
mesophilic and thermophilic strains. Hydrometallurgy, p. 59-65, set. 2006. 
MARTIN, M. et al. Recovery of indium from sphalerite ore and flotation tailings by 
bioleaching and subsequent precipitation processes. Minerals Engineering, p. 94-99, 
2015. 
 

6.2. Livros 
 
Donati, E. R.; Sand, W. Microbial Processing of Metal Sulfides. Dordrecht: Springer, 
2007. 
 

6.3. Teses e dissertações 
 
Bevilaqua, D. Estudo da interação do Acidithiobacillus ferrooxidans com calcopirita 
(CuFeS2) e Bornita (CuFeS4). Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista. 
Araraquara. 2003. 


