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As bactérias Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans e Leptospirillum
ferrooxidans foram testadas quanto à capacidade de promover a biolixiviação dos sulfetos
minerais presentes em uma amostra de minério primário de cobre em sistemas contendo o
tensoativo biológico de nome comercial JBR 210. Preliminarmente foram realizados
experimentos para verificar a toxicidade do tensoativo aos cultivos nos quais os microorganismos cresceram em meio suplementado com o referido agente. Após verificar que até
100 mg/L de tensoativo não ocorreu inibição do crescimento microbiano, foram realizados
experimentos de biolixiviação em frascos agitados baseados num planejamento fatorial
completo 22 com ponto central. Nesses experimentos verificou-se que a concentração de
tensoativo e a densidade celular influenciam a extração de cobre pelos micro-organismos
estudados. A fim de definir a concentração adequada de tensoativo, foram realizados novos
experimentos para 5, 10 e 20 mg/L, em função da tendência definida no planejamento
experimental. Nesta etapa, os parâmetros que influenciam no processo de biolixiviação foram
monitorados, tais como pH, potencial de oxi-redução e concentração das espécies iônicas de
ferro. O maior percentual de extração de cobre, determinado pela quantificação desse metal na
fase líquida do sistema reacional, foi 64,6%, alcançado após 28 dias de processo em meio
suplementado com 5 mg/L de tensoativo. Adicionalmente, foram realizadas medidas de
potencial da calcopirita para averiguar o comportamento superficial desse mineral quando em
contato com a lixívia ácida contendo íons Cu2+, Fe2+ e Fe3+ na presença de tensoativo nas
concentrações: 0, 5, 10, 20, 50 e 100 mg/L. Foi observado que em 5 mg/L o tensoativo torna a
superfície da calcopirita mais hidrofílica e, consequentemente, mais susceptível ao ataque
oxidativo. Entretanto, o aumento gradativo das concentrações do tensoativo acarretou o
mascaramento dos sítios ativos da calcopirita promovendo decréscimos na extração de cobre.
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The bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans and Leptospirillum
ferrooxidans were tested as for the capacity to promote the bioleaching of the present sulphide
minerals in a copper primary ore sample in a biological surfactant bearing system, which trade
name is JBR 210. Experiments were accomplished, in the first place, to verify the toxicity of the
surfactant to the cultivations where the microorganisms grew in a medium supplemented with
the aforementioned surfactant. After verifying that up to 100 mg/l of bio-surfactant did not inhibit
the microbial growth, bioleaching experiments were accomplished in agitated flasks. From a
complete factorial planning 22 with central point were possible to determine that the surfactant
concentration and the cellular density are statistically significant bearing in mind the copper
extraction for the studied microorganisms. Therefore, experiments were accomplished with
intermediate concentrations of surfactant between the smallest planned level and the central
one (5, 10 and 20 mg/l). The parameters that influence in the bioleaching process, such as pH,
redox potential and concentration of iron ionic species, were monitored. The highest copper
extraction, evaluated quantifying the concentration of such metal in the aqueous phase of the
reaction system, was 64.6%, after 28 days of process in 5mg/l of surfactant supplemented
medium. Additionally, the chalcopyrite electrode potential were measured so as to evaluate its
surface behaviour while in contact with the acid bearing Cu2+, Fe2+ and Fe3+ ions leaching
solution in the presence of surfactant in concentrations of 0, 5, 10, 20, 50 and 100 mg/l. It was
observed that using 5 mg/l the surfactant turns the chalcopyrite surface more hydrophilic and,
consequently, more prone to the oxidative attack to take place. However, the gradual increase
of the surfactant concentration caused the masking of the active sites of the chalcopyrite
resulting in the copper extraction to decrease.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, o homem vem utilizando os minerais nas mais variadas
atividades exercidas no planeta. Contudo, nas últimas décadas, a busca incessante por
melhorias na qualidade de vida tem concorrido para o crescente desenvolvimento
tecnológico dos setores industriais associados à mineração e metalurgia para a produção de
artefatos metálicos, impondo uma progressiva demanda pelos mais diversos tipos de
metais.
Dentre os metais, o cobre merece destaque pelo volume negociado. No Brasil, é
crescente a demanda por demanda de cobre e seus derivados, impulsionado pelo
aquecimento no setor da construção civil e pelo aumento nas vendas de carros novos.
As aplicações do cobre são muito diversificadas, com 55%, aproximadamente, na
produção de fios elétricos (transmissão de energia, geradores, fios e cabos telegráficos,
telefones, iluminação etc.) devido as suas ótimas propriedades na condução de calor e
eletricidade. Além disso, é fácil de ser trabalhado apresentando, ainda, boa resistência à
corrosão, sendo, por isso, usado na cunhagem de moedas, fabricação de tubos de
canalização e peças decorativas. Como sal, o cloreto cuproso (CuCl) é extensivamente
usado como catalisador e agente. O cloreto cúprico (CuCl2) é empregado como mordente na
tinturaria têxtil, e como agente oxidante em corantes. O óxido cuproso (Cu2O) é utilizado na
pintura de cascos de navios, de madeira ou aço, para proteger da ação corrosiva da água
do mar. O nitrato cúprico (Cu(NO3)2) é usado para sensibilizar superfícies à luz, enquanto o
fluoreto (CuF2) se utiliza como opacificador em esmaltes, vidros e cerâmicas. O sulfato de
cobre (CuSO4) é usado como fungicida, inseticida, aditivo de solos e em banhos ácidos em
galvanoplastia; o cianeto cuproso (CuCN) em galvanoplastia como composto de partida na
elaboração de banhos cianídricos, onde se obtém um sal solúvel (KCu2(CN)3) de onde o
cobre é reduzido para a formação de camadas delgadas na proteção de substratos menos
nobres (aço carbono), a exemplo do processo praticado, atualmente, pela Casa da Moeda
do Brasil, na produção das moedas de R$0,01 e R$0,05 e, ainda, o oxi-cloreto de cobre
(3Cu(OH)2.CuCl2) que se configura como o fungicida mais utilizado na agricultura.
No Brasil, o cobre provém de reservas de calcopirita que se distribuem pelo território
nacional. A calcopirita (CuFeS2) é o sulfeto mineral de cobre mais abundante na crosta
terrestre, correspondendo a 70% das reservas mundiais (RUVADENEIRA, 2006). Para a
extração do cobre a partir desse mineral, utiliza-se, convencionalmente, o processo
pirometalúrgico, onde a queima dos sulfetos de cobre ocorre a temperaturas superiores a
1000º C, resulta na formação de cobre metálico impuro (cobre blister). Logo, é um processo
bastante oneroso já que demanda um elevado gasto energético. Por esta razão, a rota
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hidrometalúrgica vem sendo empregada em algumas instalações industriais.
Cerca de 20% do cobre é produzido, atualmente, por rota hidrometalúrgica, que o
disponibiliza em sua forma iônica (Cu2+). O indicador do aumento de produção por essa rota
é a elevação da capacidade das instalações industriais de realizar os processos unitários de
extração por solventes e eletro-recuperação, com vistas à produção de cobre eletrolítico
(pureza mínima de 999,9/1000) (BARTOS, 2002).
Se por um lado a demanda por cobre é crescente, por outro, a indústria de
mineração está diante do esgotamento das reservas contendo teores elevados desse metal.
Isso impõe a necessidade de extrair o metal a partir de minérios de baixos teores e de
rejeitos. Para tanto são necessários processos que exijam baixos custos de investimento e
de operação para que a extração do cobre não se torne algo inviável economicamente
(WATLING, 2006). Uma alternativa é a rota bio-hidrometalúrgica, mais especificamente a
biolixiviação, que permite alcançar altos percentuais de recuperação do metal com baixo
custo operacional. A biolixiviação consiste na utilização de micro-organismos capazes de
promover a solubilização de determinados metais presentes na amostra mineral (PRADHAN
et al., 2008).
Além do aproveitamento de concentrados minerais, minérios primários e rejeitos
minerais, a biolixiviação pode ser ainda uma alternativa para o aproveitamento de jazidas de
pequeno porte, ou de localização adversa, ou seja, longe de centros com infra-estrutura
adequada. Entretanto, como qualquer processo produtivo, busca-se, com a biolixiviação, a
redução dos custos e melhor rendimento de processo. Para tanto, inúmeros estudos vêm
sendo realizados visando à dissolução microbiológica de sulfetos minerais. De um modo
geral, esses estudos são direcionados para os fatores que influenciam a atividade
microbiana e, consequentemente, a extração do metal, como por exemplo: temperatura,
dióxido de carbono (CO2), oxigênio (O2), nutrientes, concentração celular, granulometria, pH
e potencial de oxi-redução, e concentração de espécies iônicas de ferro. Além desses
fatores, de acordo com a constituição mineralógica de um dado minério, podem ocorrer
regiões com características hidrofóbicas que dificultam o acesso de espécies iônicas
oxidantes e a adesão dos micro-organismos responsáveis pela oxidação de sulfetos
refratários como a calcopirita (CuFeS2) à superfície do mineral. Por esta razão, estudos
foram realizados empregando agentes tensoativos (DUNCAN, TRUSSEL e WALDEN, 1964;
LA, HU e QIN, 2009; DENG et. al., 2000). Os poucos trabalhos publicados fazem uso de
produtos sintéticos e são contraditórios quanto à relevância do emprego dos tensoativos
para a atividade das bactérias lixiviantes na recuperação de metais. Portanto, ainda há muito
a ser investigado, mesmo porque já existem no mercado tensoativos de origem microbiana,
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que por serem biodegradáveis não concorrem para a contaminação ambiental.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
Este estudo teve por objetivo avaliar a influência de um tensoativo biológico
(ramnolipídio) comercial na biolixiviação de uma amostra de minério primário de cobre em
função da concentração de um consórcio microbiano constituído das espécies bacterianas
Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans e Leptospirillum ferrooxidans,
visando intensificar a extração de cobre.

2.2. Objetivos Específicos
9

Caracterizar parcialmente a amostra mineral;

9

Avaliar a toxicidade do tensoativo biológico sobre o crescimento das linhagens
isoladamente;

9

Verificar o efeito do tensoativo biológico na extração de cobre a partir de
experimentos de biolixiviação, em escala de bancada;

9

Realizar experimentos de medição do potencial de um eletrodo de calcopirita na
presença das concentrações de tensoativo utilizadas nos experimentos de
biolixiviação;

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Minerais e Minérios
Define-se como mineral uma estrutura química inorgânica, naturalmente encontrada
na crosta terrestre, constituída por substâncias cristalinas e, às vezes, também por material
amorfo. Entende-se minério como um conjunto de minerais associados que sob certas
condições podem ser processados, objetivando a recuperação de um ou mais elementos de
interesse econômico. Por sua vez, o minério que não sofreu intemperismo pode ser
denominado como minério primário. Por esta razão, os minérios primários se encontram em
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grandes profundidades nos jazimentos, necessitando de mineração subterrânea o que
agrega um custo elevado na etapa de exploração da mina.
Os minérios primários são constituídos de sulfetos minerais com distintas
características, uns mais refratários, a exemplo da calcopirita (CuFeS2), e outros menos
refratários a exemplo da bornita (Cu5FeS4), covelita (CuS) e calcocita (Cu2S). Em alguns
jazimentos, esses sulfetos minerais de cobre estão acompanhados de outros sulfetos
minerais, a exemplo da pirita (FeS2) e da molibdenita (MoS2) (LUZ, 2004).
No Brasil existem distintos jazimentos de cobre distribuídos em grande parte do
território, a exemplo do Pará, Bahia, Goiás e Minas Gerais.

3.2. Cobre
O cobre está bastante distribuído por toda a crosta terrestre, sendo particularmente
comum encontrá-lo combinado com ferro, carbono e oxigênio. Os minerais de cobre podem
dividir-se em: minerais primários, que estão depositados a grande profundidade e têm
origem ígnea, de que são exemplo a calcopirita (CuFeS2) e a bornita (Cu5FeS4); minerais de
cobre oxidado resultantes do intemperismo experimentado pelos sulfetos de cobre,
destacando-se a cuprita (Cu2O), malaquita (CuCO3.Cu(OH)2), azurita (2CuCO3.Cu(OH)2) e
crisocola (CuSiO3.2H2O); e os minerais resultantes de alterações oxidativas naturais de
minerais primários de cobre, tais como a calcocita (Cu2S) e a covelita (CuS). Os minerais
com maior interesse comercial são a calcocita (Cu2S), que possui 79,8% de cobre, e a
calcopirita (CuFeS2) com 34,5%, sendo esse último correspondente a 70 % das reservas
mundiais (LUZ, 2004).
3.3. Extração de Cobre
Convencionalmente, os minérios primários de cobre são beneficiados, por operações
e processos unitários para a produção final de um concentrado de flotação constituído de
sulfetos minerais (ROMERO et al., 2003). Em geral, as unidades industriais realizam o
processo pirometalúrgico (Flash Smelt), que consiste na transformação dos sulfetos
minerais em cobre blister (cobre metálico impuro) por aquecimento do minério a
temperaturas superiores à 1000ºC. Posteriormente, é realizado outro processo unitário, o
eletrorrefino, a fim de obter o metal com pureza superior a 999,9/1000 (HABASHI, 1997;
DAVENPORT

et al., 2002). Por apresentar grande consumo energético o custo de
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implementação e operação é elevado fazendo com que sua aplicação, em alguns casos,
seja economicamente inviável. Além disso, esse processo pode acarretar um problema
ambiental, pois a queima de sulfetos minerais ocasiona a disponibilização das impurezas
metálicas em sua forma volátil e do enxofre na forma de SO2 (MOSKALYK e ALFANTAZI,
2003), conforme apresentado na Equação 1. Ressalta-se que o anidrido sulfuroso (SO2) é
um dos principais gases responsáveis pela ocorrência de chuva ácida (GIMENO et al., 2001;
NORGATE, JAHANSHAHI e RANKIN, 2007; DIMITRIJEVIC et al., 2009).

0

<1000 C
CuFeS 2 +2,5O 2 T
→ Cu 0 + FeO + 2 SO 2

(1)

Algumas instalações industriais utilizam processos hidrometalúrgicos para extração
de metais, tais como a lixiviação química direta ou mesmo a lixiviação sob pressão
(HABASHI, 2005). Por estas rotas, obtém-se uma lixívia rica no metal de interesse que,
posteriormente é recuperado por processos como extração por solvente e eletrorecuperação. Esses processos também apresentam custos elevados, visto que são
consumidores de grandes quantidades de reagentes químicos.
De modo a atender o aumento da demanda mundial por metais, a minimização de
custos (consumos de produtos químicos e de energia) e, ainda, evitar a poluição do
ambiente, desponta a biolixiviação, um processo que envolve a atividade de microorganismos na recuperação de metais. Esta tecnologia antiga tem sido alvo de inúmeros
estudos, pois se apresenta como uma alternativa promissora não só para a extração de
cobre, mas também para uma série de outros metais de interesse econômico a exemplo do
zinco (SHI, FANH e NI, 2006), níquel (CAMERON et al., 2009), ouro (DAS e SEN, 2001),
molibdênio (OLSON e CLARK, 2008), chumbo (FRIAS et al., 2002) entre outros. Entretanto,
para consolidar a aplicação industrial da biolixiviação na extração de cobre faz-se
necessário definir as melhores condições operacionais, principalmente, em relação à
calcopirita (CuFeS2), o mais refratário dos sulfetos de cobre e o mais abundante no território
nacional.

3.4. Biolixiviação
A biolixiviação pode ser definida como um processo de dissolução de sulfetos
minerais que resulta da ação de um grupo de micro-organismos (PRADHAN et al., 2008).
Esta tecnologia apresenta uma série de vantagens, tais como:
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9 Economia dos insumos utilizados nos processos hidrometalúrgicos convencionais
(ácidos e agentes oxidantes), uma vez que os micro-organismos produzem tais
insumos a partir dos constituintes do minério;
9 Baixo requerimento de energia se comparado a um processo pirometalúrgico, e
mesmo aos processos hidrometalúrgicos, os quais dependem de reatores (abertos
ou sob pressão);
9 Baixo investimento de capital inicial e baixo custo operacional, devido à simplicidade
das instalações utilizadas;
9 Reduzida necessidade de mão de obra especializada na operação e ausência de
problemas relacionados à emissão de SO2 e de impurezas metálicas como no
processo pirometalúrgico.
As principais técnicas utilizadas na operacionalização de processos de biolixiviação
são: lixiviação em pilhas (heap leaching), lixiviação em montes (dump leaching), e lixiviação
em tanques agitados (WATLING, 2006; PRADHAM, et al., 2008).
A lixiviação em pilhas consiste da deposição de grandes quantidades de minério
sobre uma base impermeabilizada, com formação de uma pilha, com formato de um tronco
de pirâmide, cuja superfície é irrigada com uma solução ácida, às vezes com adição de
micro-organismos lixiviantes, A solução percola através do minério, e, ao chegar à base, é
coletada num tanque, de onde segue para a recuperação do metal de interesse. Em geral, a
solução é recirculada pela pilha, quantas vezes forem necessárias, a fim de permitir a
máxima recuperação do metal.
A lixiviação em montes ocorre em material depositado como rejeito. A maioria dos
montes é formada próxima as minas, geralmente aproveitando a conformação natural do
terreno.
Na biolixiviação em tanques agitados, a interação da solução ácida com o mineral é
muito superior quando comparada aos sistemas estáticos (pilhas e montes) visto que ocorre
maior contato entre os agentes oxidantes e a superfície do mineral. Nesse sistema é
utilizado um grande reator que pode ser agitado mecanicamente ou através da injeção de
fluxo de ar, que, além da agitação, pode suprir a demanda de oxigênio e dióxido de carbono
dos micro-organismos. Em vista da condução do processo, distintamente dos dois
anteriormente referenciados, é possível controlar as variáveis de processo. Contudo, esta
tecnologia é bastante limitada devido ao elevado custo de instalação, por essa razão é
empregada somente na dissolução de minérios que contenham metais de elevado valor
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agregado como ouro (KARAMANEV, MARGARITIS e CHONG, 2001).
A escolha do tipo de processo deve considerar, em particular, as características do
minério, a sua susceptibilidade à biolixiviação, a quantidade a ser processada, a sua
granulometria e os custos operacionais.

3.5. Micro-organismos envolvidos no processo de biolixiviação
Várias espécies de micro-organismos foram isoladas em ambientes onde ocorre a
lixiviação natural de sulfetos minerais, a maioria já identificada. Em geral, após o isolamento,
as espécies microbianas são caracterizadas fisiologicamente e filogeneticamente, e
depositadas em coleções de culturas (HALLBERG e JONSON, 2001).
De um modo geral, os micro-organismos capazes de promover a lixiviação de
sulfetos minerais são acidófilos, quimiotróficos (obtêm energia a partir da oxidação de
compostos inorgânicos), autotróficos (executam a biossíntese de todos os constituintes
celulares utilizando o dióxido de carbono (CO2) como única fonte de carbono) e são
classificados de acordo com a temperatura em que se desenvolvem, distinguindo-se em:
mesófilos (até ~40o C), termófilos moderados (~40 - ~55o C) e termófilos extremos (~55 ~80oC) (SHIPPERS, 2007).
As bactérias mesófilas mais frequentemente isoladas em ambientes de lixiviação são
linhagens das espécies Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans e
Leptospirillum ferrooxidans (ROHWERDER, 2003; LAVALLE, 2005). Em geral, devido às
similaridades fisiológicas e ambientais, essas bactérias coexistem simultaneamente,
intensificando a solubilização dos metais constituintes dos sulfetos minerais.
Os experimentos de biolixiviação têm sido realizados com culturas puras ou mistas,
em condição de mesofilia e termofilia (AKCIL, CIFTCI E DEVECI, 2007; FU et al., 2008;
ZHANG, et al., 2008; Qiu et al, 2008; PLUMB, MCSWEENEY e FRANZMANN, 2008). Mas,
em vista do exposto, o processo conduzido com consórcios microbianos é tecnicamente
mais vantajoso, além de ser mais representativo das condições de campo (pilhas e montes)
ou operacionais quando o processo é conduzido em tanques, dada a impossibilidade de se
manter a pureza do cultivo neste tipo de sistema.
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3.5.1. Acidithiobacillus ferrooxidans
Essa foi a primeira espécie isolada de regiões mineradas e, portanto, tem sido a mais
amplamente estudada, tanto em estudos genéticos quanto em experimentos de biolixiviação
(JOHNSON, 2001). Por muitos anos, a bactéria A. ferrooxidans foi considerada a espécie
dominante em diversos sistemas de biolixiviação, onde a temperatura era inferior à 40ºC
(WATLING, 2006). No entanto, essa não é, necessariamente, a espécie microbiana mais
importante para os processos de biolixiviação. Alguns estudos recentes demonstraram que
pode ocorrer uma grande variação das espécies microbianas envolvidas no processo de
extração microbiológica de metais em função de diversos fatores, principalmente a
temperatura (ZHANG et al., 2008; PLUMB, MCSWEENEY e FRANZMANN, 2008; FU, et al.,
2008).
A. ferrooxidans se apresenta como bastonete Gram-negativo, não esporulado, com
dimensões médias de 0,5 a 0,6 µm de diâmetro por 1,0 a 2,0 µm de comprimento,
ocorrendo sozinho ou em pares, raramente em cadeias pequenas. As células são móveis
por meio de flagelo polar, e sua reprodução ocorre por divisão binária.
A energia necessária para a fixação do CO2 atmosférico, bem como para outras
funções do metabolismo é obtida a partir da oxidação do íon ferroso e de compostos
reduzidos de enxofre e de sulfetos minerais.
Esta bactéria é mesófila, com temperatura ótima de crescimento em torno de 30°C. É
acidófila estrita com pH ótimo situado na faixa de 1,8 a 2,5 (DONATI e SAND, 2006). Outra
característica fisiológica marcante da espécie é sua generalizada resistência a elevadas
concentrações de íons metálicos (NOVO et al., 2000). Esse aspecto é de grande interesse
prático no processo bio-hidrometalúrgico, ao passo que a concentração de metais aumenta,
gradativamente, no decorrer do processo de biolixiviação.

3.5.2. Acidithiobacillus thiooxidans
A. thiooxidans é morfologicamente e, sob alguns aspectos, fisiologicamente
semelhante à A. ferrooxidans, sendo a principal diferença entre ambas as espécies a
incapacidade de A. thiooxidans de obter energia a partir da oxidação de íon ferroso.
Comparativamente, A. thiooxidans é capaz de produzir e tolerar concentrações maiores de
ácido sulfúrico (LIU, LAN e CHENG, 2004). Por isso, A. thiooxidans é capaz de crescer em
ambientes com elevada acidez. Os valores limites de pH para seu crescimento são 0,5
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(mínimo) e 5,5 (máximo), com pH ótimo compreendido na faixa de 2,0 a 3,0 (DONATI e
SAND, 2006).
A espécie A. thiooxidans é capaz de atuar na oxidação de covelita (CuS), galena
(PbS), e esfarelita (ZnS) (POGLIANI e DONATI, 2000; DONATI e SAND, 2006), embora seja
incapaz de oxidar a pirita (FeS2) (SAND, 2001). A espécie A. thiooxidans executa uma
função importante nos sistemas de biolixiviação por ser capaz de oxidar enxofre elementar
(Sº) e, como conseqüência, produzir ácido sulfúrico, que contribui na manutenção do
sistema reacional na faixa ácida.
O crescimento em Sº é favorecido pela excreção de metabólitos que atuam como
agentes tensoativos, os quais facilitam a oxidação do enxofre elementar. Beebe e Umbreit
(1971) relataram a presença de três diferentes fosfolipídios em meio exaurido (após o
crescimento) para A. thiooxidans, tendo S0 (insolúvel) como única fonte de energia. O
fosfolipídio encontrado em maior proporção foi o fosfatidilglicerol.

3.5.3. Leptospirillum ferrooxidans
Possui forma de espirilo e sua movimentação se dá por meio de um único flagelo
polar. Suas células, cujas dimensões variam de 0,2 a 0,4 µm x 0,9 a 1,1 µm, se dividem por
divisão binária.
O pH ótimo de crescimento se situa entre 1,5 e 3,0 sendo a faixa limite de pH de 1,3
a 4,0. A temperatura ótima encontra-se na faixa de 32 a 35º C. Porém, esta bactéria é
considerada termo-tolerante, pois é capaz de suportar temperaturas de até 45ºC; por esta
razão, alguns autores a consideram termófila moderada, a exemplo de Johnson (2001).
É capaz de oxidar somente íon ferroso, e, comparativamente com A. ferrooxidans,
possui maior afinidade com essa espécie iônica (ROHWEDER et al., 2003; RAWLINGS,
2005). Rawlings, Tributsch e Hansford (1999), ao compararem a atividade metabólica de L.
ferrooxidans com a de A. ferrooxidans, observaram que a primeira é capaz de promover
maiores taxas de oxidação de íon ferroso em baixos valores de potencial de oxi-redução
(~600 mV vs. EPH), sendo capaz de sustentar maior atividade, inclusive em condições
máximas de potencial de oxi-redução (~830 mV vs. EPH). Isto demonstra sua alta afinidade
comq íons ferrosos e sua tolerância a concentrações elevadas de íons férricos.
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3.6. Mecanismos de Biolixiviação
A dissolução de sulfetos minerais ocorre naturalmente nas áreas de mineração e,
durante muito tempo foi considerada como um fenômeno puramente químico, decorrente de
reações químicas oxidantes mediadas por água e oxigênio atmosférico (PRADHAN et al.,
2008). A pirita (FeS2), frequentemente encontrada associada à outros sulfetos minerais
pode ser oxidada com geração de sulfato férrico em águas de drenagem aeradas, através
das Equações 2 e 3.

2 FeS 2 +7O 2 +2 H 2O → 2 FeSO 4 +2 H 2SO 4

(2)

2 FeSO 4 +0,5O 2 + H 2SO 4 → Fe 2 ( SO 4 ) 3 + H 2O

(3)

O sulfato férrico, gerado a partir da Equação 3, é um eficiente agente lixiviante, capaz
de promover a dissolução de sulfetos em geral, incluindo a calcopirita (CuFeS2) e a pirita
(FeS2), retornando ao estado ferroso, conforme mostra a Equação 4 (YAHYA e JOHNSON
2002).

FeS 2 + Fe 2 ( SO 4 ) 3 +8 H 2O → 15 Fe 2 SO 4 +8 H 2SO 4

(4)

Contudo, as reações mostradas nas Equações 2 e 3 ocorrem muito lentamente na
ausência de um catalisador (HEBERT, 1999), pois o íon ferroso é estável em meio ácido.
Logo, a oxidação intermediada pelo íon férrico (Equação 4) também é lenta. Dessa forma,
para que uma quantidade significativa de íons férricos seja gerada naturalmente numa pilha
de lixiviação é necessário um longo período de tempo.
A descoberta de bactérias capazes de oxidar compostos inorgânicos contendo ferro
e/ou enxofre redefiniu o conceito de lixiviação natural de sulfetos minerais como um
processo primordialmente microbiológico, pois a velocidade de oxidação de diversos
sulfetos minerais é acelerada, sensivelmente, na presença desses micro-organismos. De
acordo com Hebert (1999), a reação catalisada por A. feroooxidans pode ser até 106 vezes
mais rápida do que por reação puramente química oxidante (meio abiótico).
Em função da reação de formação do íon férrico (Equação 3), acreditava-se que a
biolixiviação era um processo oxidante indireto. Entretanto, alguns estudos sugerem que
existe interação direta entre o micro-organismo e a superfície do sulfeto mineral (GHAURI,
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OKIBE e JOHNSON, 2007; CRUNDWELL, 2003; HARNEIT et al., 2006). A adesão dos
micro-organismos à superfície do mineral também pode ser mediada por substâncias
poliméricas extracelulares (EPS - Extracellular Polymeric Substances), as quais são
produzidas por alguns dos micro-organismos lixiviantes, como A. thiooxidans (HUGUES et
al., 2008).
Em linhas gerais, de acordo com Crundwell (2003), num sistema de biolixiviação
podem ocorrer três tipos de mecanismos que estão representados, esquematicamente, na
Figura 1. São eles: mecanismo de contato direto, mecanismo de contato indireto e
mecanismo indireto.

Bactéria
Mecanismo
de contato
direto

Mecanismo
de contato
indireto

Mecanismo indireto

Figura 1. Mecanismos de interação micro-organismo/substrato propostos para a biolixiviação
de sulfetos minerais [adaptado de Crundwell (2003)].
No mecanismo de contato direto ocorre a interação da célula com a superfície do
sulfeto mineral, seguindo-se um ataque enzimático aos componentes do mineral
susceptíveis de serem oxidados, à exemplo do Fe2+ (Figura 1a). Nesse mecanismo, o microorganismo extrai elétrons diretamente do mineral, que após passagens por subseqüentes
reações bioquímicas, são transferidos ao oxigênio (aceptor final de elétrons). O mecanismo
de contato direto pode ser descrito pela Equação 5.
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2CuFeS 2 + 8,5O2 + H 2 SO4 → 2CuSO4 + Fe2 ( SO4 ) 3 + H 2 O

(5)

A descoberta de uma substância polimérica extracelular, de origem microbiana
contribuiu para elucidar os mecanismos de interação do micro-organismo com o substrato
mineral (Figura 1b). Estudos conduzidos por Rodrigués et al. (2003) mostraram que a
excreção de material exopolimérico é importante para a adesão microbiana, e a
subsequente dissolução do mineral, pois o ferro que se complexa ao material polimérico
confere carga positiva à célula. Dessa forma, é estabelecida uma atração eletrostática entre
a célula microbiana e a superfície negativamente carregada de alguns minerais (SAND e
GEHRKE, 2006). A interação micro-organismo/mineral mediada por EPS é denominado
como mecanismo de contato indireto (CRUNDWEL, 2003; WATLING, 2006).
No outro mecanismo, denominado mecanismo indireto (Figura 1c), o mineral é
oxidado quimicamente pelo íon férrico (Fe3+) em solução (CRUNDWEL, 2003; WATLING,
2006).

CuFeS2 + 2 Fe2 ( SO4 ) 3 → CuSO4 + 5FeSO4 + 2S 0

(6)

Durante a oxidação química do mineral, o íon férrico é reduzido à íon ferroso (Fe2+).
A função do micro-organismo, neste caso, é oxidar o íon ferroso a íon férrico, regenerando,
desta forma, esse agente oxidante (Equação 7). Além disso, ao ocorrer a formação de
enxofre elementar (Equação 6) é importante a ação oxidativa do micro-organismo (Equação
8), de modo a impedir a deposição do enxofre elementar sobre o mineral, formando uma
barreira para a difusão do agente oxidante até a superfície do mineral, o que impediria a
reação de oxidação dos constituintes do mineral (Equação 5).

2 FeSO4 + 0,5O2 + H 2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + H 2O

(7)

S 0 + 3O2 + 2 H 2 O → 2 H 2 SO4

(8)

Shippers e Sand (1999) e Sand et al. (2001) propuseram dois tipos de mecanismos
indiretos de oxidação a partir da via pela qual ocorre a dissolução do sulfeto: mecanismo do
tiossulfato e mecanismo do polissulfeto, os quais estão representados, de forma
esquemática na Figura 2 (a) e (b).
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Figura 2. Representação esquemática dos mecanismos de oxidação do tiossulfato e
polissulfeto. Onde: M2+: íon metálico; S 2 O

2−
3:

tiossulfato; S

2−
n

: polissulfeto; S8: enxofre

elementar; A.f. Lf, At: reação enzimática catalisada por A. ferrooxidans, L. ferrooxidans e/ou
A. thiooxidans [adaptado de Sand et al. (2001)].
O mecanismo do tiossulfato (Figura 2a) é observado nos sulfetos molibdenita (MoS2),
pirita (FeS2) e tungstenita (WS2), nos quais a dissolução ocorre apenas por ataque oxidativo,
visto que não são passíveis de serem solubilizados por ataque protônico. Portanto, a
oxidação dos sulfetos pelo íon férrico gera tiossulfato (Equação 9) como intermediário, o
qual a seguir é também oxidado pelo íon férrico, conforme Equação 10. Nesse caso, a
função dos micro-organismos oxidantes do ferro é fornecer o suplemento de íons férricos a
partir da oxidação dos íons ferrosos (GENTINA, 2005).

FeS 2 +6 Fe 3+ +3H 2O →S 2 O32− + 7 Fe 2+ +6 H +

(9)

S 2 O32− + Fe 3+ +5H 2O → 2SO42− + 8Fe 2+ +10H +

(10)
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Diferentemente, a maioria dos outros sulfetos minerais pode ser dissolvida por
ataque protônico.

De acordo com Shippers (1999), exemplos de sulfetos de grande

importância industrial são: calcopirita (CuFeS2), esfarelita (ZnS) e galena (PbS). A
dissolução desses sulfetos pode ser iniciada através do ataque de prótons (H+) com geração
de ácido sulfídrico (H2S) como produto da reação (Equação 11). Convém ressaltar que o íon
férrico tem se mostrado mais eficiente que os prótons na dissolução de sulfetos minerais
(RAUTENBACH, 2007). Em ambiente ácido, o H2S é oxidado gerando enxofre elementar
(Equação 12) que é convertido, microbiologicamente, a sulfato conforme Equação 13.

MS + Fe 3+ + H +→M 2++0,5H 2S n + Fe 2+ (n ≥ 2)

(11)

0,5H 2S n+ Fe3+ → 0,125S 8+ Fe2 + + H +

(12)

A.thiooxidans
0,125S 8+1,5O 2 + H 2O 

→ SO 2−4 +2 H +

(13)

A diferenciação dos mecanismos com formação de tiossulfato e polissulfeto ocorre
devido à estrutura cristalina do sulfeto mineral. No caso da pirita, da molibdenita e da
tungstenita as bandas de valência são derivadas somente dos orbitais dos átomos de
metais, enquanto que para todos os demais sulfetos minerais, as bandas de valência são
derivadas de ambos os orbitais, isto é, do metal e do enxofre. Consequentemente, as
bandas de valência da pirita, molibdenita e tungstenita não contribuem para a quebra da
ligação entre o metal e o enxofre. Esta ligação somente pode ser quebrada por várias
etapas de oxidação pela ação do agente oxidante (Fe3+). Já no caso do mecanismo do
polissulfeto os sulfetos rompem a ligação que existe entre o metal e o enxofre antes que o
enxofre seja oxidado.
3.7. Fatores que afetam a biolixiviação
Independentemente do tipo de processo e da escala de trabalho (bancada, semipiloto, piloto ou industrial), diversos fatores influenciam diretamente a biolixiviação de
sulfetos minerais, sendo eles físicos, químicos e microbiológicos.
comentário sobre os principais fatores.

A seguir, um breve

15
3.7.1. Característica da Amostra Mineral
A dissolução de sulfetos minerais, seja por agentes químicos oxidantes ou por ação
de micro-organismos, depende da natureza dos minerais, ou seja, da sua composição
química e da origem do minério.
Na oxidação de misturas complexas de sulfetos minerais, as interações
eletroquímicas podem exercer efeitos significativos (WATLING, 2006), pois quando dois
sulfetos minerais estabelecem contato no meio de lixiviação, uma célula galvânica é
formada. Dessa forma, de acordo com as associações minerais existentes na amostra da
qual se pretende extrair o metal de interesse, o sulfeto mais ativo do par irá sofrer corrosão
enquanto o outro, de menor atividade, estará catodicamente protegido (CRUZ et al., 2005).
You, Heping e Li (2007) demonstraram que no par constituído por calcopirita (CuFeS2) e
pirita (FeS2), a calcopirita é oxidada preferencialmente à pirita, uma vez que seu potencial de
repouso é menor do que o da pirita, tornando-a menos nobre.
A contribuição da interação galvânica nos processos de biolixiviação pode variar
significativamente, dependendo de alguns fatores. Entre os mais importantes estão: a
diferença entre os potenciais de repouso; a área superficial relativa entre o catodo e o anodo
(um anodo menor em contato com um catodo maior facilita a dissolução anódica); a
distância entre os sulfetos; o tempo de duração do contato; a condutividade do mineral e do
eletrólito; as propriedades do eletrólito tais como: pH, sais dissolvidos, presença ou ausência
de oxigênio, de outros pares redox e de micro-organismos.

3.7.2. Disponibilidade de dióxido de carbono (CO2)
O dióxido de carbono atmosférico é utilizado pelos micro-organismos como fonte de
carbono, cuja assimilação se dá através do ciclo de Calvin (MADIGAN, MARTINKO e
PARKER, 2004). A carência de CO2 restringe o crescimento das bactérias, logo, o processo
de biolixiviação pode ser afetado pela concentração de CO2 disponível, principalmente em
função do aumento de salinidade que ocorre nos sistemas de biolixiviação, quando a
solubilidade dos gases é diminuída.
Barron e Iueking (1990), estudando a influência da disponibilidade de CO2 sobre o
crescimento de A. ferrooxidans, verificaram máximos de atividade do micro-organismo para
concentrações de CO2 de 7 a 8%. No entanto, valores superiores a 8% causaram a inibição
da cultura.
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Gómes, Blásquez e Ballester (1998) avaliaram a biolixiviação de uma amostra de
concentrado mineral contendo esfarelita (ZnFeS), calcopirita (CuFeS2) e pirita (FeS2), com
tamanho de partícula inferior a 30 µm, em experimentos conduzidos em frascos agitados
com cultura mista composta por A. ferrooxidans, A. thiooxidans e L. ferrooxidans. A
eficiência de extração dos metais não variou com o aumento da concentração de CO2 de
0,03 para 1% v/v. Ao final de 10 dias de prosesso, os autores determinaram percentuais de
extração de 80% de zinco (Zn), 30% de cobre (Cu) e 20% de ferro (Fe).
Witne e Phillips (2001) obtiveram um incremento de 56% na extração de cobre a
partir da biolixiviação de uma amostra complexa de minério de cobre, ao insuflar 10% de
CO2, em sistema de tanque agitado.
Cabe ainda destacar que a simples presença de carbono orgânico pode inibir o
crescimento

de

alguns

micro-organismos

autotróficos.

Garcia

(1991)

relatou

a

impossibilidade de realizar o cultivo de A. ferrooxidans em meio solidificado com Agar. A
inibição do crescimento foi atribuída ao efeito inibitório dos açúcares. Segundo o autor, para
o cultivo desta espécie em meio de cultura solidificado, deve ser utilizada agarose, a forma
purificada desse polissacarídeo.

3.7.3. Disponibilidade de oxigênio (O2)
Os micro-organismos oxidantes de ferro e enxofre são aeróbios; portanto, para que a
biolixiviação se estabeleça, é fundamental a disponibilidade de oxigênio dissolvido na
superfície do mineral, sendo a concentração de oxigênio dependente do substrato
energético utilizado e da sua concentração. No caso da pirita, por exemplo, como visto na
Equação 2 (página 10)) são necessários quatro átomos de oxigênio para cada átomo de
enxofre.
A disponibilidade de oxigênio em sistemas estáticos é restrita devido à baixa difusão
do ar e à limitada superfície de lixívia a ele exposta. Por esta razão, na confecção de uma
pilha de biolixiviação são instaladas tubulações por onde é insuflado ar quando da operação
da pilha (KELLY, 2008).
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3.7.4. Temperatura
A temperatura influencia, consideravelmente, o processo de dissolução de sulfetos
minerais. Sua elevação, desde que dentro dos limites aceitáveis pelos micro-organismos,
pode intensificar a extração do metal.
A dissolução dos sulfetos é favorecida pela elevação da temperatura mesmo que na
ausência de micro-organismos. Na lixiviação química de concentrado de calcopirita
(CuFeS2) e molibdenita (MoS2) mediada por íons férricos, foram obtidos percentuais de
extração de cobre 30, 60 e 100% para 30, 45 e 68º C, respectivamente (Romano et al,
2001).
Convém ressaltar a importância de utilizar culturas mistas em sistemas de
biolixiviação, principalmente em montes e em pilhas, onde ocorrem variações de
temperatura. Dessa forma, cada uma das distintas espécies presentes poderá exercer sua
atividade metabólica à medida que as condições ambientais favoráveis forem sendo
estabelecidas. Por exemplo, a espécie L. ferrooxidans por ser termo-tolerante é capaz de
suportar temperaturas de até 45ºC (RAWLINGS, TRIBUTSCH e HANSFORD, 1999),
garantindo o processo oxidativo enquanto A. ferrooxidans não é capaz de crescer em
temperaturas acima de 35ºC.

3.7.5. Nutrientes
Por serem quimiotróficos, os micro-organismos envolvidos nos processos de
biolixiviação possuem necessidades nutricionais relativamente simples, exigindo somente
alguns nutrientes inorgânicos tais como nitrogênio (N) e fósforo (P), e traços de potássio (K),
magnésio (Mg),

cálcio (Ca) e cobalto (Co) (JONGLERTJUNYA, 2003). Dependendo da

composição da amostra mineral, as exigências nutritivas dos micro-organismos podem ser
supridas pelas impurezas presentes nos minérios e em águas de minas (PRADHAN et al.,
2008).

3.7.6. Concentração celular
Como mencionado no item anterior, dada a complexidade do sistema enzimático das
bactérias lixiviantes, uma vez estabelecidas as condições mínimas propícias para seu
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desenvolvimento, ocorrerá a propagação celular e, como conseqüência, a biolixiviação.
Note-se, porém, que a taxa de oxidação microbiana tanto do íon ferroso quanto do enxofre
contidos nos sulfetos minerais depende, entre outros fatores, da concentração de microorganismos presentes no sistema reacional (PRADHAN et al., 2008). De modo que, se
presentes em pequeno número, convém adotar a inoculação, a fim de obter quantidades
adequadas de células e evitar taxas reduzidas de extração do metal. Neste caso, deve ser
levada em consideração a área superficial dos minerais para que o número de células seja
condizente com os sítios de captação do mineral a ser oxidado.

3.7.7. Tamanho de partícula
Reduzir o tamanho de partícula de uma determinada amostra mineral significa
aumentar a área superficial específica, isto é, aumentar a disponibilidade de substrato
energético ao ataque químico e microbiano. Logo, a extração de metais é mais eficiente
quanto mais finamente dividido estiver a amostra mineral, pois um número maior de sítios de
reação estará exposto para uma mesma massa total de partículas.
Por muito tempo o emprego de material finamente dividido só tinha aplicação em
experimentos de laboratório ou em reatores agitados, sendo a aplicação em pilhas de
biolixiviação considerada algo impossível. No entanto, existem, atualmente, metodologias
que permitem a construção de pilhas de biolixiviação com amostras minerais finamente
divididas. Para tanto é utilizado um suporte (por exemplo, minério marginal) que é recoberto
com uma polpa constituída de amostra mineral e solução ácida (PETERSEN e DIXON,
2002; HARVEY, SHIELD e CROWELL, 1999; HARVEY e STANEK, 2002; HARVEY, MERWE
e AFEWU, 2002).
Convém ressaltar que o tamanho ótimo de partícula para qualquer processo de
lixiviação é determinado pelos benefícios que podem ser obtidos a partir da aceleração do
processo de extração do metal. Entretanto, devem ser levados em consideração os
aspectos econômicos que envolvem o Índice de Trabalho de Bond (Bond Working Index),
que, de acordo com Almeida e Figueira (2002) é o trabalho necessário e a energia
consumida (em kWk/t) para reduzir a granulometria da amostra mineral, desde um tamanho
inicial, até uma granulometria 80% passante em peneira de 100 µm.
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3.7.8. Influência do pH
O ajuste do pH é uma condição necessária para a solubilização dos compostos
metálicos, principalmente ao se trabalhar com minérios que possuam ganga associada
(LEAHY e SCHARZ, 2009). Além disso, o controle desse parâmetro é condição básica para
minimizar a hidrólise dos íons férricos na solução, com consequente precipitação de
hidróxidos (Fe(OH)3, FeOOH etc.) (DAOUD e KARAMANEV, 2006) e esgotamento do íon
ferroso, necessário para a manutenção do metabolismo celular.
Por serem acidófilos, os micro-organismos empregados em processos de
biolixiviação são, obviamente, dependentes do ambiente ácido para sua sobrevivência. De
acordo com Madigan, Martinko e Parker (2004), os prótons alcançam o citoplasma de A.
ferrooxidans por intermédio de enzimas específicas localizadas na membrana celular
(ATPases translocadoras de prótons). Intracelularmente, eles são consumidos na redução
do O2 que participa da cadeia respiratória como aceptor final de elétrons com formação de
água (H2O).
A Figura 3 mostra, de forma esquemática, o papel fundamental dos prótons no
metabolismo de A. ferrooxidans, mais especificamente, sua participação no fluxo de elétrons
captados durante a oxidação do ferro presente no ambiente extracelular.

Figura 3. Esquema representativo do sistema de captação e transferência de elétrons
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durante a oxidação do íon ferroso, bem como transporte de prótons (H+) para o interior da
célula de A. ferrooxidans. R: rusticianina. C: citocromo c; A: citocromo a [adaptado de Garcia
(1989)].
Nota-se que a rusticianna (proteína periplasmática que contém cobre em sua
estrutura) é o aceptor imediato de elétrons provenientes da oxidação do Fe2+. A partir do
periplasma, os elétrons são transferidos ao longo de uma pequena cadeia transportadora,
acarretando a redução de O2 a H2O, conforme as Equações 14, 15 e 16.

2Fe2+ → 2Fe3+ +2e−

(14)

ADP + Pi → ATP

(15)

O2 + 2 H + + 2e − → H 2O

(16)

Existe a necessidade de H+ para redução do O2 e para estabelecer um gradiente
elétrico através da membrana. Além disso, íons H+ são, também, necessários para a
redução de nucleotídeos e pirimidinas (NAD e NADP), os quais são necessários para a
fixação do CO2 atmosférico.
Como o pH ótimo de crescimento de A. ferrooxidans é 1,8 e o pH intracelular situa-se
próximo da neutralidade (6,0), esse ∆pH confere o gradiente à membrana e,
consequentemente, o potencial elétrico requerido na formação de ATP, bem como o
suprimento necessário de H+ para redução de O2 e de algumas reações necessárias para a
fixação do carbono. Em suma, isso explica a natureza acidófila obrigatória de A.
ferrooxidans e dos demais micro-organismos acidófilos envolvidos na biolixiviação, além de
ressaltar a importância de realizar o monitoramento do pH e seu ajuste, a partir da adição de
ácido, sempre que necessário.

3.7.9. Potencial de oxi-redução e concentração de espécies iônicas de ferro
O potencial de oxi-redução (Eh) acena para a tendência de um dado elemento doar
ou receber elétrons; portanto, é um parâmetro indicativo da capacidade oxidante de um
eletrólito. Nos sistemas de biolixiviação o Eh da solução é determinado pela relação entre as
concentrações das espécies iônicas de ferro (Fe2+ e Fe3+). A oxidação dos íons ferrosos,
indicada pela elevação do potencial de oxi-redução, é um indício da dissolução dos sulfetos
minerais que contém ferro e, consequentemente, da solubilização do metal de interesse
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(RAWLINGS, TRIBUTSCH e HANSFORD, 1999).
A Equação de Nernst (Equação 17), a qual espelha situações de equilíbrio
termodinâmico entre espécies iônicas, demonstra que, nos sistemas de biolixiviação,
qualquer alteração nas concentrações de Fe3+ e Fe2+ altera o valor do potencial padrão
(MERUANI e VARGAS, 2003). Portanto, por ser um sistema dinâmico, com freqüentes
flutuações de concentrações dessas espécies iônicas, o valor do potencial redox varia
proporcionalmente a essas flutuações.

RT
[ Fe 3+ ]
Eh = E º Fe3+ , Fe 2 + +
log
nF
[ Fe 2 + ]

(17)

Onde:
Eh: Potencial (V) medido com eletrodo de platina contra Agº/AgCl (EPH);
E0: Potencial padrão (V) do par Fe3+/Fe2+ (EPH);
R: Constante dos gases 8,31441 Joule.K-1.mol-1 ;
T: Temperatura em graus Kelvin;
F: Constante de Faraday ( 96493,5 Coulombs.mol-1); e
n: Número de elétrons envolvidos na reação (neste caso, 1 elétron)
Por estar intimamente relacionado com as concentrações das espécies iônicas de
ferro, o Eh pode ser usado para definir se as condições experimentais são favoráveis à
manutenção dos íons férricos no sistema reacional, como pode ser observado no diagrama
de equilíbrio termodinâmico do sistema Fe-H2O (Figura 4). É possível notar que a região de
estabilidade do íon férrico é muito restrita, dependente de elevados valores de potencial de
oxi-redução em combinação com baixos valores de pH. Por esta razão, a precipitação do
Fe3+, nos sistemas de biolixiviação, nas formas insolúveis supracitadas (Fe(OH)3, FeOOH
etc.), é um inconveniente que deve ser evitado, pois, além de dificultar o processo de
extração do metal, por restringir o acesso dos micro-organismos à superfície do sulfeto
mineral, pode, adicionalmente, aprisionar nutrientes, íons férricos e metais em sua estrutura.
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Figura 4. Diagrama de equilíbrio termodinâmico (Eh-pH) do sistema ferro-água à 25º C
obtido pelo Software HSC (OutoTec).
Segundo Daoud e Karamanev (2006) e Leahy e Schawrz (2009), dentre os
precipitados férricos formados durante a biolixiviação está a jarosita, um oxi-sulfato duplo de
ferro, cuja formação, num sistema de biolixiviação pode ocorrer conforme a Equação 18,
onde M pode ser K+, Na+, NH4+, Ag+ ou H3O.

3Fe 3+ + M ++2 HSO −4 +6 H 2O → MFe3 ( SO 4 ) 2 (OH ) + 8H +

(18)

Jiang e Lawson (2006) determinaram maior quantidade de jarosita formada em pH
2,2, em experimentos conduzidos em valores de pH variando de 1,8 a 2,2. Esse resultado já
era esperado, pois, conforme observado na Figura 5, a elevação do pH acarreta a formação
dos precipitados de ferro.

Daoud e Karamanev (2006) também estudaram a formação de

jarosita durante a oxidação do íon ferroso por A. ferrooxidans, em função do tempo de
oxidação, do pH e da temperatura. Eles concluíram que o pH é o principal parâmetro que
afeta a formação de jarosita; as menores taxas de formação desse composto cristalino
foram determinadas para pH de 1,6 a 1,7 à 35ºC. Contudo, convém salientar que variações
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de temperatura influenciam, consideravelmente, a precipitação das espécies iônicas de
ferro, isto é, à medida que a temperatura se eleva, ocorre aumento na taxa de formação de
jarosita, conforme afirmam Kinnunen e Puhakka (2003).

3.8. Tensoativos
Os tensoativos, também denominados surfatantes, são moléculas anfifílicas, ou seja,
apresentam em sua estrutura uma porção hidrofílica (cabeça) e outra hidrofóbica (cauda)
(Figura 5). Devido às funções antagônicas de sua estrutura, as moléculas de tensoativo se
concentram na superfície da água provocando a redução da tensão superficial ou permitem
a interação entre sistemas de diferentes polaridades, promovendo a redução da tensão
interfacial (MANIASSO, 2001; ZANA, 2005; SINGH, VAN HAMME e WARD, 2007). Portanto,
a eficácia de um agente tensoativo costuma ser determinada por sua capacidade de reduzir
a tensão superficial ou a tensão interfacial dos sistemas.

Figura 5. Representação esquemática da estrutura de um tensoativo
Em geral, os tensoativos comerciais são sintetizados a partir de derivados do
petróleo. No entanto, também podem ser obtidos a partir de diferentes matérias-primas,
inclusive rejeitos industriais, por via microbiana. Alguns tensoativos de origem microbiana,
também denominados biossurfatantes, já são encontrados no mercado, como é o caso dos
ramnolipídios produzidos pela bactéria Pseudomonas aeruginosa.
Segundo

Mulligan

(2005),

os

tensoativos

biológicos

são

produzidos

extracelularmente ou como parte da membrana de bactérias e fungos. Como exemplo temse as bactérias A. thiooxidans, P. aeruginosa, P. fluorescens, Bacillus subtilis, B.
licheniformis, Rhodococcus erythropolis, entre outras.
Os compostos de origem sintética são eficientes e baratos, porém não são
biodegradáveis (BANAT, 1995). Ademais, ainda são desconhecidos os efeitos que podem
advir do seu acúmulo nos seres vivos e no ambiente (BARROS et al., 2007). Por outro lado,
os tensoativos biológicos, além de biodegradáveis, atóxicos e estáveis em ampla faixa de
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pH, salinidade e temperatura, apresentam grande diversidade estrutural, o que lhes confere
especificidade. A seguir, são descritas suas principais vantagens (NITSCHKE e PASTORE,
2002; REIS, MULLIGAN, 2005; HAMME, SINGH e WARD, 2006):
•

Baixa toxicidade: os tensoativos biológicos são moléculas naturais que não causam
danos aos seres vivos estruturalmente mais complexos (plantas e animais), embora
alguns possam ter ação antimicrobiana;

•

Biodegradabilidade: são facilmente degradáveis na água e no solo, o que os torna
adequados para aplicações ambientais;

•

Tolerância a variações de temperatura, pH e força iônica: são moléculas
naturalmente produzidas por micro-organismos em diferentes condições ambientais
para exercer diferentes funções e são moléculas estáveis e ativas nas condições
ambientais mais adversas. Segundo Bognolo (1999), alguns tensoativos biológicos
são capazes de suportar concentrações de NaCl de até 10% p/v, enquanto que uma
concentração de 2-3% nesse sal é suficiente para inativar tensoativos sintéticos
convencionais.
Essas características dos tensoativos biológicos têm feito com que eles sejam alvo

de inúmeras pesquisas relacionadas com o meio ambiente (NITSCHKE e PASTORE, 2002;
SINGH, HAMME e WARD, 2007), como por exemplo, na remoção ou quelação de metais
pesados (SANDRIN, CHECH e MAIER, 2000) e, mais recentemente na biolixiviação de
sulfetos minerais onde atua na redução da hidrofobicidade da amostra mineral e na
dispersão do enxofre elementar gerado como um intermediário desse processo
(KNICKERBOCKER, NORDSTROM E SOUTHAM, 2000; LAN, HU E QIN 2008).
3.8.1. Utilização de tensoativos na biolixiviação
Como em qualquer processo industrial, busca-se na biolixiviação a redução dos
custos e maximização da extração de metais. Para obtenção de maiores taxas de extração
de metal, alguns pesquisadores têm empregado agentes tensoativos em seus experimentos
de biolixiviação.
Lan, Hu e Qin (2008) testaram o efeito do tensoativo orto-fenilenodiamina (OPD) em
concentrações variando entre 0,01 e 0,2 g/L no na atividade lixiviante de um consórcio
microbiano constituído por A. ferroxidans, A. thiooxidans e L. ferrooxidans. Na presença do
tensoativo, a redução do pH do meio de cultivo contendo enxofre elementar como fonte
energética

foi maior em comparação ao ensaio controle (sem adição de tensoativo).
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Segundo os autores, o tensoativo promoveu uma melhoria na interação entre o enxofre
elementar e as bactérias. Como conseqüência, houve uma intensificação da oxidação do
enxofre, com incremento na produção de ácido sulfúrico, pois o pH decresceu de forma
gradativa e diretamente proporcional ao aumento da concentração do tensoativo. De modo
análogo, o efeito favorável da adição do tensoativo foi observado claramente na biolixiviação
de marmatita (ZnFeS), onde a adição de 0,05 g/L de tensoativo foi mais favorável a
extração do metal. Ao final de 22 dias de experimento, foram obtidos 66; 71; 76; 62 e 45%
de extração de zinco para as concentrações de tensoativo de 0; 0,01; 0,05; 01 e 0,2 g/L,
respectivamente.
Deng et al. (2000) estudaram a ação de diversos tensoativos (Tween-80, Tween-20
e emulsificante-OP), diferentes concentrações (1 a 1000 mg/L), na biolixiviação de minério
primário de ouro, contendo arsenopirita (FeAsS), por A. ferrooxidans. Os distintos
tensoativos influenciaram na oxidação de forma semelhante. A taxa de oxidação do sulfeto
foi diretamente proporcional a concentração dos tensoativos até 500 mg/L, sendo alcançado
um percentual de extração de arsênio (As) de 80%. A adição de 1000 mg/L de todos os
tensoativos estudados resultou na queda da taxa de oxidação, com apenas 50% de
extração; enquanto no controle, a extração de arsênio foi de 60%. O baixo percentual de
extração foi atribuído ao efeito inibitório do tensoativo às células, bem como a interferência
do composto na adesão dos micro-organismos à superfície do mineral.
Hame et al. (2006), em sua revisão sobre o uso de tensoativos na microbiologia e
biotecnologia, afirmam que o tensoativo influencia diretamente na interação que ocorre entre
o micro-organismo e o substrato. No caso do contato direto, observa-se claramente que
a hidrofobicidade, tanto da superfície da célula quanto da superfície do substrato; por isso,
dependendo da sua estrutura e concentração pode promover um impacto negativo nessa
interação. De modo que se pode inferir que os tensoativos desempenham um papel muito
importante na mediação da interação microrganismo/mineral.
De acordo com a constituição mineralógica de um dado minério, regiões hidrofóbicas
dificultam o acesso de espécies iônicas oxidantes, bem como a adesão dos microorganismos que promovem a oxidação de sulfetos refratários como é o caso da calcopirita.
Neste caso, o tensoativo, além de promover a redução da tensão superficial da solução
lixiviante, pode contribuir com a biodisponibilidade de compostos intermediários, a exemplo
do enxofre elementar, facilitando a sua subsequente oxidação. Knickerbocker, Nordstrom e
Southam (2000) relataram que a colonização de enxofre insolúvel (S0) se dá por meio da
produção de fosfolipídios por A. thiooxidans, o que lhe permite aderir aos grânulos de
enxofre e sua posterior metabolização.
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O agente tensoativo, num primeiro momento, torna hidrofílica a superfície do
substrato (OTERO, 1995) e, com isso, facilita o contato dos micro-organismos com a
superfície dos sulfetos minerais nele presentes, auxiliando, consequentemente, na oxidação
desses sulfetos, bem como permitindo a ação oxidante continuada dos íons férricos,
resultantes da atuação desses micro-organismos, quer pelo contato superficial com os
sulfetos minerais quer pela ação desses íons nas áreas internas desses minerais, através
de micro-trincas causadas pelas operações de britagem e moagem do minério.
Adicionalmente, segundo La, Hu e Qin (2009) a ação do tensoativo se estende à dispersão
do enxofre elementar, resultado da oxidação parcial dos íons sulfetos, da superfície dos
sulfetos minerais, propiciando, por conseguinte, a continuidade do processo oxidativo
desses sulfetos, bem como do enxofre elementar a íons sulfato.
Convém salientar que não foram encontrados na literatura publicações sobre o uso
de tensoativo biológico na biolixiviação. A maioria dos estudos emprega tensoativos
sintéticos. Face às vantagens relacionadas ao tensoativo biológico em comparação aos
sintéticos, optou-se em empregar o primeiro nos experimentos que compõem esta
dissertação.

3.9. Planejamento Experimental
Nos experimentos de biolixiviação desta dissertação foi empregado um Planejamento
Fatorial Completo. Sua aplicação é comum quando se tem duas ou mais variáveis
independentes, denominadas fatores. Ela permite uma combinação das variáveis que se
pretende estudar em todos os níveis (valores assumidos para uma variável), obtendo-se a
análise de uma variável, sujeita a todas as combinações das demais. É comum realizar um
planejamento com dois níveis, pois um número maior aumentaria significativamente o
número de pontos experimentais.
4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. Amostra Mineral
Neste trabalho foi utilizado um minério primário de cobre, procedente da Mina Boa
Esperança, localizada no Estado do Pará, gentilmente fornecido pela Mineração Caraíba
S/A.
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A amostra foi cominuída num moinho de barras de aço inox, de modo a obter
partículas de tamanho menor que 0,149 mm (100 malhas). Após classificação
granulométrica, com o auxílio de peneiras da série Tyler, foi separada a fração
compreendendo tamanhos de partículas entre 0,105 e 0,149 mm, correspondendo a 100 e
150 malhas, respectivamente. Em seguida, a fração foi homogeneizada e quarteada em
uma pilha piramidal longitudinal quando foram separadas amostras de 10 g para uso nos
experimentos de biolixiviação.

4.2. Tensoativo

Foi utilizado o tensoativo comercial JBR210 da empresa JENEIL Company com sede
nos Estados Unidos. Trata-se de um ramnolipídio, o qual é produzido por linhagens de
Pseudomonas aeruginosa e que não foi submetido ao processo de purificação, possuindo
10% de ramnolipídio em sua composição. Para a utilização nos experimentos essa diluição
foi considerada e concentrações empregadas são referentes ao ramnolipideo presente no
JBR210. Esse tensoativo é amplamente utilizado em sistemas de biorremediação de solos
contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com a função de dessorver os
hidrocarbonetos do solo e disponibilizá-los para ação dos micro-organismos (NOORDMAN
et al., 2002; NITSCHKE e PASTORE, 2002; MULLIGAN et al., 2005).

4.3. Micro-organismos
Foram utilizadas três linhagens bacterianas:
 Acidithiobacillus ferrooxidans-LR, isolada de lixívia ácida de minério de urânio, proveniente
da Lagoa Real-Bahia (GARCIA, 1991);
 Acidithiobacillus thiooxidans-FG01, isolada de drenagem ácida de mina de urânio de
Figueira-Paraná (GARCIA, 1991); e
 Leptospirilum

ferrooxidans

ATCC53992,

proveniente

estadunidense ATCC (American Type Culture Collection).

da

Coleção

de

Culturas
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4.4. Meios de Cultura
4.4.1. Meio de Cultura utilizado na manutenção das linhagens
Para manutenção periódica das linhagens e para o preparo do inóculo usado nos
experimentos de biolixiviação, os cultivos foram realizados no meio de cultura 9K modificado
(MALIK, 2001), o qual apresenta a seguinte composição (em g/L): (NH4)2SO4 1,0;
MgSO4.7H2O 0,5; K2HPO4 0,5. Dependendo da cultura a ser cultivada, o meio foi acrescido
de diferentes fontes energéticas: 166,5 g/L de FeSO4.7H2O

(A. ferrooxidans e L.

ferrooxidans); e 10 g/L de Sº (A. thiooxidans). O pH do meio de cultura foi ajustado em 2,8,
com solução 5 M de H2SO4, para o cultivo de A. thiooxidans e em 1,8 para o cultivo de A.
ferrooxidans e L. ferrooxidans.

4.4.2. Meio de Cultivo utilizado nos experimentos de biolixiviação
Nos experimentos de biolixiviação foi utilizada a solução de sais básicos do meio de
cultura MKM (Modified Kelly Medium) cuja composição, em mg/L, é: (NH4)2SO4 80,0;
MgSO4.7H2O 80,0; K2HPO4 8,0 (OLSON, 2003). O pH desse meio foi ajustado para 1,8 com
solução 5 M de H2SO4.
4.5. Manutenção das culturas e preparo do Inóculo
As culturas foram mantidas através de transferências periódicas em 100 mL de meio
de cultura 9K contidos em frascos Erlenmeyers de 500 mL. Os cultivos foram incubados à
30 ± 1ºC, em mesa agitadora Nova Ética/Incubadora 430, sob agitação de 150 rpm para
aumentar a taxa de solubilização de oxigênio e, consequentemente, ativar o crescimento.
Após um período de crescimento de 3 dias para A. ferrooxidans e L. ferrooxidans e 7 dias
para A. thiooxidans, os cultivos foram estocados em refrigerador a 4º C por, no máximo, por
2 meses.
O mesmo procedimento foi adotado para o preparo do inóculo. Neste caso, os
cultivos foram utilizados imediatamente após o crescimento celular.
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4.6. Experimentos
4.6.1. Experimentos Preliminares
Antes da realização dos experimentos de biolixiviação, foi realizada a caracterização
tecnológica do minério primário de cobre e a avaliação da toxicidade do tensoativo para as
três linhagens empregadas neste estudo.

4.6.1.1. Caracterização Tecnológica do Minério Primário de Cobre
A caracterização tecnológica simplificada do minério foi feita pela quantificação dos
metais majoritários presentes na amostra, por espectrometria de absorção atômica; pela
identificação das fases minerais, por Difração por Raios-X e Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV) com análise qualitativa das fases realizada por Espectrometria por
Dispersão de Energia (EDS).

4.6.1.2. Toxicidade do tensoativo

Os micro-organismos foram crescidos no meio de cultura 9K (item 4.3.1) contendo
diferentes concentrações do tensoativo, a saber: 0, 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mg/L. Os
cultivos foram incubados em temperatura de 30 ± 1ºC, em mesa agitadora Nova
Ética/Incubadora 430, sob agitação de 150 rpm. A escolha para tal faixa de concentração foi
baseada em estudos prévios, realizados por Lan, Hu e Qin (2009) e Deng et al. (2000) para
diferentes tensoativos sintéticos.
O crescimento dos micro-organismos foi definido por observação visual. Para tanto,
nos cultivos das espécies oxidantes de ferro (A. ferrooxidans e L. ferrooxidans) foi
observada a mudança da coloração do meio de cultivo de branco leitoso para vermelho-tijolo
(MASCARIN, 1999). Nos cultivos da espécie oxidante de enxofre (A. thiooxidans) foi
evidenciada a turvação do meio de cultivo e diminuição de pH para valores inferiores à 1
(GARCIA, 1991), em conseqüência do consumo do enxofre elementar (insolúvel) com
geração de ácido sulfúrico.

30
4.6.2. Experimentos de Biolixiviação

Os ensaios foram conduzidos, em escala de bancada, em frascos Erlenmeyers de 500
mL de capacidade, contendo 100 mL do meio de cultura MKM (item 4.3.2). Após a adição do
minério primário, o pH da suspensão foi ajustado para 1,8 e, em seguida, foi feita a adição
do tensoativo e do inóculo (consórcio constituído pelas bactérias A. ferrooxidans, A.
thiooxidans e L. ferrooxidans).
A relação sólido/líquido não foi investigada; contudo, foi utilizada a relação de 10%
(p/v), amplamente utilizada em estudos de biolixiviação em sistemas agitados, já que
trabalhos prévios demonstraram ser esta uma relação adequada para sistemas agitados e
não contribuir para a morte celular por cisalhamento (ZHOU et al.,2009; QIU et al., 2005;
ROMERO, et al., 2003, ZAMANI, et al., 2005; ZAMANI, VAGHAR e OLIAZADEH, 2006).
Dessa forma, foi possível avaliar, de forma quantitativa, a influência das variáveis sobre a
resposta de interesse, bem como suas possíveis interações.
Após inoculação, os frascos Erlenmeyers foram incubados em mesa agitadora Nova
Ética Incubadora 430, sob agitação de 150 rpm, numa temperatura de 30±10C por um
período de tempo de, no máximo, 28 dias. Durante todo o período de duração dos ensaios,
foram realizadas medições de potencial de oxi-redução e de pH, que era ajustado para 1,8,
com solução de ácido sulfúrico 5M, sempre que necessário. Trabalhou-se com amostras não
esterilizadas procurando, dessa forma, estabelecer condições próximas à realidade quando
da aplicação industrial.
Os experimentos foram realizados usando frascos de sacrifício, isto é, foi usado um
frasco para cada amostragem. Dessa forma, evitou-se que freqüentes retiradas de
amostras, para realização das determinações analíticas quantitativas (teores de cobre e
ferro), alterassem a relação que existe entre o volume de meio e o volume de ar
(headspace). Caso contrário, a redução do volume, ocasionada pelas amostragens,
acarretaria elevações nas concentrações de oxigênio dissolvido no meio reacional, e,
consequentemente, não seria possível garantir a obtenção de resultados confiáveis, pois
estariam comprometidos por mudanças nas condições experimentais.
Periodicamente foi realizado o monitoramento da perda de água por evaporação, em
cada frasco, sendo estimada pela perda de massa e compensada pela adição de água
destilada. Este controle foi realizado a cada dois dias.
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4.6.2.1. Efeito da concentração de células e concentração de tensoativo na
biolixiviação do minério primário de cobre

Após a seleção das variáveis importantes para o processo de biolixiviação de minério
primário de cobre, através de ensaios preliminares, optou-se por conduzir os experimentos
usando como ferramenta um planejamento experimental.
A avaliação do efeito da concentração do tensoativo e concentração celular nas taxas
de extração do cobre foi realizado através de um Planejamento Experimental Fatorial
Completo do tipo 22, duas variáveis e dois níveis, com três réplicas nos Pontos Centrais,
totalizando sete experimentos. Foram estabelecidos para o nível superior, representado pelo
sinal +1, os valores de 106 células/mL e 100 mg/L, para concentração celular e concentração
de tensoativo, respectivamente; para o nível inferior os valores respectivos foram de 102
células/mL e 0 mg/L.
A análise de variância univariável (ou simplesmente ANOVA, um acrônimo de Analysis
of Variance) considera que as observações sejam normal e independentemente distribuídas
com a mesma variância para cada tratamento ao nível do fato. Essas suposições devem ser
verificadas pela análise de resíduos. Para realizar essas verificações, alguns gráficos podem
ser utilizados como, por exemplo, a distribuição normal dos resíduos. Resíduo é a diferença
na resposta observada e a prevista pelo modelo (CALADO e MONTGOMERY, 2003).
O valor p é o menor nível de significância que conduz à rejeição da hipótese nula H0
para os dados fornecidos, isto é, o valor p é o menor valor de α em que os dados são
significantes (MONTGOMERY e RUNGER, 2003). Na Tabela 1 estão expostas as
interpretações do valor p segundo Triola (1999), que foram adotadas para a interpretação
dos resultados no decorrer do desenvolvimento do presente estudo.
Tabela 1. Interpretações para os valores p obtidos nos testes de hipóteses.
Valor p

inferior a 0,01

entre 0,01 e 0,05
superior a 0,05
Fonte: Triola, 1999

Interpretação
Elevada significância estatística
Evidência muito forte contra a hipótese nula
Estatisticamente significante
Evidência adequada contra a hipótese nula
Evidência insuficiente contra a hipótese nula
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Neste estudo, buscou-se a seleção dos parâmetros em uma tentativa de melhorar o
desempenho final, ou seja, definir a combinação de fatores mais adequada para a extração
de cobre (variável de resposta), visando à realização dos experimentos com o minério
primário em estudo. Variou-se a concentração do tensoativo e a concentração celular,
acrescido de três réplicas no ponto central, totalizando sete experimentos.
Segundo Rodrigues e Iemma (2005), os ensaios no ponto central podem fornecer
informações muito úteis sobre o comportamento das respostas entre os níveis inicialmente
atribuídos aos fatores, além de evidenciar a qualidade da repetibilidade do processo. De
acordo com os mesmos autores, a situação ideal é aquela na qual se pode repetir ensaios
nos pontos fatoriais e, além disso, realizar ensaios no ponto central. No entanto, isto não é,
em geral, possível em determinados ensaios devido ao custo elevado e a grande demanda
de equipamentos e/ou tempo.
Na Tabela 2 podem ser visualizadas as concentrações de tensoativo e de células, bem
como o escalonamento das mesmas que se encontra entre parênteses. Convém salientar
que, em relação à concentração celular, a escolha dos níveis levou em consideração o
logaritmo do número de células.
Tabela 2. Variáveis reais e escalonadas (entre parênteses) utilizadas no planejamento
fatorial 22 com ponto central (PC).
Concentração

Ensaio

Tensoativo (mg/L)

1

0 (-1)

102 (-1)

2

100 (+1)

102 (-1)

3

0 (-1)

106 (+1)

4

100 (+1)

106 (+1)

5 (PC)

50 (0)

104 (0)

6 (PC)

50 (0)

104 (0)

7 (PC)

50 (0)

104 (0)

celular

(células/mL)

De acordo com Calado e Montgomery (2003), é muito comum, em planejamento de
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experimentos, trabalhar com variáveis escalonadas (ou codificadas). Dessa forma, os
valores originais, que no caso deste estudo são as concentrações de tensoativo e de
células, são convertidos em -1 para o nível inferior, e +1 para o nível superior. Esse
escalonamento é realizado de acordo com as Equações 19 e 20.

xi− =

xi+ =

X i− − X i
= −1
X +i− X −i
2

(19)

X i+ − X i
= +1
X +i− X −i
2

Onde X

−
i

e X

+
i

(20)

representam os valores originais do fator i, no nível superior e inferior; X i

representa o valor médio original entre os valores inferior e superior do fator i.

4.6.2.2.

Experimentos

de

Biolixiviação

de

Minério

Primário

de

Cobre

com

concentrações de tensoativo inferiores à utilizada no Ponto central do planejamento
experimental.
Considerando que na etapa anterior, os resultados obtidos não foram conclusivos e
demonstraram uma tendência positiva para a aplicação do tensoativo, uma nova série de
ensaios foram realizados, nas mesmas condições experimentais descritas no item 4.6, desta
vez com adições de tensoativo nas concentrações de 0, 5, 10 e 20 mg/L. Simultaneamente,
foi feito o controle abiótico, sendo a descontaminação do minério realizada pela adição de
formaldeído na concentração de 4% v/v, de acordo com Sérvulo (1991).
Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente, através dos testes de
Levene e LSD de Fisher (CALADO E MONTGOMERY, 2003), os quais são definidos a
seguir.

4.6.2.2.1. Teste de Homogeneidade de Variâncias de Levene.
Tendo em vista que a condição fundamental para submeter os dados amostrais a
uma análise de variância é que suas variâncias não difiram significativamente, torna-se
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fundamental que, antes de tal análise, se faça um teste de igualdade das variâncias. Para
tanto, pode-se empregar o teste de Levene, o qual indica a existência ou não de diferenças
significativas entre as variâncias das amostras analisadas.
No presente estudo, o teste de Levene foi empregado para verificar se os resultados
obtidos, em percentual de extração de cobre, têm variâncias iguais. Essa igualdade de
variâncias entre amostras é chamada de homogeneidade de variância. De um modo geral, é
testada a hipótese nula de que as variâncias da população são iguais.
Quando o valor p do teste de Levene é menor que alguns valores críticos (0,05) a
hipótese nula de igualdade de variâncias é rejeitada e conclui-se que existe uma diferença
entre as variações na população. Este teste é utilizado, frequentemente, antes de uma
comparação de médias.

4.6.2.2.2. Método da Mínima Diferença Significativa de Fisher (Least significant
Difference - LSD)
Quando a análise de variância indica que existem diferenças significativas entre as
médias dos diversos tratamentos em análise, faz-se um teste suplementar a fim de
identificar quais são as médias estatisticamente diferentes. No caso do presente estudo, a
análise foi realizada pelo Método da Mínima Diferença Significativa de Fischer, que também
é conhecido como LSD (Least Significant Difference).
A estatística de teste para a hipótese H0:µi=µi é:

t0 =

yit − y jt
1 1 
MQE  + 
 ni n j 


(21)

Onde n representa o número total de observações nos k tratamentos (n-k representa os
graus de liberdade do erro da ANOVA).
Um par de médias será considerado estatisticamente diferente se:

yit − y jt 〉 LSD = tα 2, N − a MQ E (1 / ni + 1 / n j )

(22)
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Se as amostras tiverem o mesmo tamanho, então:

LSD = tα / 2, N − a

2 MQE
n

(23)

Calado e Montgomery (2003) ressaltam que o risco global α pode ser
consideravelmente aumentado ao utilizar esse método, pois, à medida que a aumenta, o
erro tipo I do experimento (razão entre o número de experimentos em que no mínimo um
erro tipo I é feito e o número total de experimentos) torna-se grande.

4.6.3. Experimento Complementar
4.6.3.1. Avaliação do comportamento eletroquímico da calcopirita na presença do
agente tensoativo
Para averiguar o comportamento da calcopirita na presença de uma lixívia real,
proveniente da biolixiviação in vitro de uma amostra de minério primário de cobre, foram
realizadas medidas de potencial de um eletrodo constituído por uma amostra desse sulfeto
mineral. Tal amostra foi fornecida pela LEGEP Mineração LTDA e possui pureza superior a
99%. O sistema reacional utilizado para tais medidas consistiu de um recipiente contendo
uma alíquota da lixívia onde foi imersa uma amostra do referido mineral, devidamente
embutida em resina Araldite GY279 com catalisador Aradur-14. O contato elétrico entre a
amostra do mineral e o circuito externo foi estabelecido pela junção de um fio de cobre à
amostra da calcopirita através de uma cola condutora a base de prata (Silver Loaded Epoxy
Adhesive - RS Components).
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Figura 6. Sistema de medida de potencial do eletrodo de calcopirita.
Para a medição do potencial da calcopirita, o eletrodo, recém preparado, foi imerso
na lixívia supracitada e o fio de cobre foi conectado ao pólo positivo de um multímetro digital
(ICEL Manaus, MD-6110). Em seguida, um eletrodo de referência de Calomelano
(Hgo/Hg2Cl2) foi inserido na lixívia, através de um capilar de Luggin, e conectado, ao mesmo
multímetro, no pólo negativo. A Figura 6 mostra, de forma esquemática, o sistema de
medição desse potencial.
O capilar de Luggin, em uma célula eletroquímica, é feito de vidro ou plástico e é,
geralmente, preenchido com a solução em teste e suporta o eletrodo de referência. A ponta
do capilar de Luggin, perto do eletrodo de operação, fica aberta à solução teste. O eletrodo
de referência detecta o potencial da solução em sua ponta capilar. Através dele é possível
medir o potencial da solução perto do eletrodo de trabalho sem os efeitos adversos que
acontecem quando um grande eletrodo de referência é colocado perto do eletrodo de
trabalho.
Conforme pode ser observado na Figura acima, o capilar de Luggin pode ser usado
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para trazer o ponto de medição de potencial o mais próximo possível do eletrodo de
operação em estudo. Tal dispositivo pode ser confeccionado em qualquer material desde
que seja inerte ao meio eletrolítico. É constituído, basicamente, de um tubo curvado com
uma abertura suficientemente grande para acomodar o eletrodo de referência e uma
abertura usualmente pequena, mas suficiente para assegurar o movimento difusional do
eletrólito. Esse capilar minimiza erros na aferição do potencial do eletrodo em estudo devido
a resistência do eletrólito não compensada (R) gerando uma voltagem (iR), associada à
passagem de corrente em uma célula eletroquímica, (V = i.R).
Para avaliar o efeito da exposição da amostra de calcopirita à lixívia, que exibe uma
ação oxidante sobre esse sulfeto mineral, devido à presença de íons Fe3+ em meio ácido, o
potencial de oxi-redução desse meio aquoso foi medido com um eletrodo de platina, que é
inerte ao meio reacional, contra um eletrodo de referência de Hgo/Hg2Cl2. A pilha que
representa tal medida é mostrada na Equação 24, a seguir.

Hg
(l )

Hg 2 Cl 2( s ) Cl

−
( aq )

Cu (2aq+ , 2, 25mM ) ; Fe(2aq+ , 4,9 mM ) Fe(3aq+ ,7, 2 mM ) ; H (+aq ,15mM ) Pt

(24)

As medidas de potencial desse eletrodo de calcopirita visaram averiguar o
comportamento superficial desse mineral quando em contato com a lixívia ácida contendo
íons Cu2+, Fe2+ e Fe3+, provenientes do processo de biolixiviação do minério primário de
cobre. Em primeiro lugar foi aferido o potencial dessa amostra mineral na lixívia sem a
adição do tensoativo e, em seguida, foram adicionadas, sequencialmente, alíquotas para
obtenção de concentrações crescentes desse composto, a saber: 5, 10, 20, 50 e 100 mg/l.
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4.7. ORGANIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS
A Figura 7 mostra, de forma esquemática, os experimentos realizados.

Figura 7. Organograma indicando os experimentos preliminares, experimentos de
biolixiviação e experimentos complementares realizados.

4.7. Determinações Analíticas
4.7.1. Difração de Raios-X

Na análise por Difração de Raios-X (DRX) foi utilizado o método do pó. Os
difratogramas das amostras foram obtidos no equipamento Bruker-D4 Endeavor, nas
seguintes condições de operação: radiação Co Kα (35 kV/40 mA); velocidade do goniômetro
de 0,02o 2θ por passo com tempo de contagem de 1 segundo por passo e coletados de 2 a
80º 2θ. As interpretações qualitativas dos espectros foram efetuadas por comparação com
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padrões contidos no banco de dados PDF02 fornecidos pelo Centro Internacional para
Dados de Difração (ICDD - International Center for Diffraction Data) através do software
Bruker DiffracPlus.

4.7.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de Dispersão de
energia (EDS)
Essas análises foram realizadas em equipamento da marca LEO S440, equipado
com detector de elétrons retro-espalhados, que geram imagens nas quais os níveis de cinza
são proporcionais ao peso atômico médio da espécie mineral analisada. De modo que
quanto maior o seu peso atômico, mais clara a fase aparece na imagem. Análises químicas
pontuais puderam ser obtidas pelo acoplamento a um espectrômetro de dispersão de
energia de raios-X (EDS), Oxford Link L300 e detector de SiLi Pentafet e janela ultrafina
ATW2, com resolução de 128 eV a 5,9 keV (Mn kα1). A análise ao MEV foi realizada em
seções polidas, para as quais 3g, aproximadamente, de amostra foram embutidas em resina
epóxi sob vácuo, que, após um período de cura, foram desbastadas e polidas utilizando-se
pasta de diamante (125 a 1 µm). A face polida foi recoberta com carbono condutor.

4.7.3. pH e Potencial de oxi-redução
As medidas de pH e potencial de oxi-redução foram realizadas, diretamente, no meio
reacional usando o equipamento ANALION AN2000 com o auxílio de eletrodo combinado de
vidro e eletrodo de Platina (contra Agº/AgCl), respectivamente.
Entre as medições, a fim de proceder à descontaminação dos eletrodos, esses foram
imersos em solução de formaldeído 5% v/v durante um período de 30 minutos (MASCARIN,
1999).
4.7.4. Espécies iônicas de ferro
As concentrações das espécies iônicas de ferro (Fe3+ e Fe2+) foram determinadas por
método espectrofotométrico (HERRERA, et al., 1988). Esse método é baseado na reação de
complexação do íon ferroso (Fe2+) pela ortofenantrolina (FenH+) com formação de um
complexo de coloração laranja (Fe(Fen)32+).
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A quantificação da concentração de Fe2+ consiste na mistura, em um balão
volumétrico de 50 mL, 5,0 mL da amostra adequadamente diluída, 2,5 mL de
ortofenantrolina (2,5 g/L) e, quando necessário, acetato de sódio (CH3COONa), para a
manutenção do pH na faixa de 2,0 a 5,0. Nesta faixa de pH a ortofenantrolina assume a sua
forma protonada. A reação de complexação do Fe2+ com o FenH+ pode ser descrita pela
Equação 25, a seguir:

Fe 2 + + 3 FenH

+

→ Fe ( Fen ) 32 + + 3 H +

(25)

Para que ocorresse a formação do complexo de coloração alaranjada, os balões
permaneceram ao abrigo de luz durante um período de 20 minutos. Após esse período o
balão volumétrico foi avolumado com água deionizada e a leitura da absorbância foi
realizada através da leitura no comprimento de onda em 510 nm (onde ocorre a máxima
absorção do complexo formado) em espectrofotômetro Lamatte Smart Spectro.
Como a ortofenantrolina forma complexo apenas com íons Fe2+, para usá-la na
determinação de ferro total, os íons Fe3+ foram reduzidos a íons Fe2+ utilizando-se 1 mL de
solução de cloridrato de hidroxilamina (NH2OH.HCl) na concentração de 10 g/L.
A redução quantitativa de Fe3+ a Fe2+ ocorre em poucos minutos, em meio ácido (pH
entre 3 e 4), de acordo com a Equação 26, a seguir:

4 Fe 3+ + 2 NH 2 OH → 4 Fe 2+ + N 2 O + 4 H + + H 2 O

(26)

As análises foram realizadas em amostras coletadas imediatamente após a
finalização de cada ensaio, sendo as alíquotas previamente filtradas em membrana Millipore
com 0,22 µm de diâmetro de poro.

4.7.5. Cobre
As concentrações de cobre em solução foram determinadas por espectrometria de
absorção atômica no equipamento Varian Spectra A 50B.
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4.7.6. Concentração Celular
As contagens de células foram realizadas em microscópio óptico Coleman acoplado
ao contraste de fases N200, com o auxílio da Câmara de Thoma (PLUMB, MCSWEENEY e
FRANZMANN, 2008; MOUSAVI et al., 2008; TUPIKINA et al., 2005). Foram utilizadas
amostras adequadamente diluídas para permitir uma contagem total entre 150 e 300 células
em volume de 1 mm3 correspondente aos 16 quadrantes centrais da câmara.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Caracterização Tecnológica da Amostra Mineral
Em linhas gerais, a caracterização do minério é fundamental para a definição das
rotas de processamento para a extração do metal e, por conseguinte, para o melhor
aproveitamento do recurso mineral (NEUMANN, SCHENEIDER, NETO, 2004). Com este
propósito é necessário obter informações quanto à constituição qualitativa e quantitativa dos
metais de interesse bem como da composição da ganga.
A análise química do minério primário de cobre empregada nos ensaios de
biolixiviação revelou a distribuição dos metais majoritários nela presentes. Os resultados
dessa análise são expostos na Tabela 3.
A amostra em estudo não foi submetida, previamente, a um processo de
beneficiamento para concentração da calcopirita (CuFeS2). Por esta razão foram detectados
alguns elementos metálicos além do cobre (Cu) e do ferro (Fe), tais como cobalto (Co),
magnésio (Mg), alumínio (Al) e molibdênio (Mo).
Tabela 3. Teores dos metais presentes no minério primário de cobre

Metal

Teor (g/kg)

Cobre

30,0

Cobalto

0,38

Magnésio

13,0

Alumínio

20,0

Molibdênio

1,0

Ferro

181,0
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A relação entre os valores de cobre e ferro é indicativa da presença de sulfetos
minerais como, por exemplo, calcopirita (CuFeS2) e pirita (FeS2). O minério também
apresenta quantidades apreciáveis de Mg, Mo, Co, que são necessários, em pequenas
concentrações, como fatores nutricionais para o desenvolvimento das bactérias lixiviantes
(JONGLERTJUNYA, 2003). As interpretações qualitativas do espectro de Difração de RaiosX (Figura 8) revelam a presença de calcopirita e da pirita, corroborando os altos conteúdos
de ferro e de cobre no minério (Tabela 3). Note-se ainda a presença de picos que
correspondem às estruturas cristalinas dos minerais constituintes da ganga do minério como
chamosita, biotita, quartzo, microclíneo, magnetita, labradorita e ortoferrosilita. A presença
dos minerais da ganga pode provocar a elevação do pH durante o processo de biolixiviação
pois, em meio ácido, pode ocorrer a dissolução desses minerais com consequente consumo
de ácido.

Figura 8. Difratograma de raios-X da amostra de minério primário de cobre. Os picos
seguem identificados como: Cpp (calcopirita); P (pirita); Ch (chamosita); B (biotita); Mi
(microclíneo); M (Magnesita); Q (quartzo); L (Labradorita) e O (ortoferrosilita).

A fim de evidenciar as associações metálicas presentes no minério primário de
cobre, foi realizada a análise de amostra do minério por Microscopia Eletrônica de Varredura
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(MEV), cuja fotomicrografia pode ser observada na Figura 9.
A análise da fotomicrografia obtida por MEV permite identificar diferenças
contrastantes nas tonalidades de cinza. As diferenças nos tons decorrem das diferenças das
massas específicas relativas às espécies químicas ali presentes. Isto permite diferenciar,
preliminarmente, as distintas espécies mineralógicas presentes no minério primário de
cobre.

Figura 9. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da amostra do minério primário de
cobre. Os números indicam as espécies mineralógicas identificadas por EDS.
A partir da realização de micro-análise pontual, por uso da técnica de Espectrometria
por Dispersão de Energia (EDS), foram caracterizadas as espécies mineralógicas
identificadas durante a MEV. Dentre os minerais de interesse encontrados na amostra estão
os sulfetos de cobre e de ferro, mais especificamente a calcopirita e pirita (Figura 10). Os
minerais da ganga são, em sua maioria, silicatos (Figura 11).
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Figura 10: Análise Pontual por EDS da superfície do minério primário de cobre com a
identificação dos sulfetos minerais calcopirita (1) e pirita (2) indicados na Figura 9.
Os resultados da análise por Espectrometria de Dispersão de energia corroboram os
resultados obtidos no difratograma (Figura 8). As informações geradas revelam a
importância do monitoramento diário do pH nos experimentos de biolixiviação para evitar
uma elevação súbita de pH, o que implicará na interrupção da recuperação do cobre quer
por inibição da atividade microbiana (item 3.7.9), quer pela formação de jarosita
(KFe3(SO4)2(OH)6) (item 3.7.10), cuja deposição sobre a superfície do minério será um
impeditivo ao ataque químico e microbiológico.
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Figura 11: Análise Pontual por EDS da superfície do minério primário de cobre com
identificação de algumas espécies minerais que compõem a ganga desse minério: óxido de
ferro (3) e silicatos (4), (5) e (6) indicados na Figura 9.
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5.2. Toxicidade do Tensoativo para as culturas microbianas
Este teste teve como propósito detectar a concentração máxima de tensoativo que
cada uma das linhagens constituintes do consórcio microbiano lixiviante seria capaz de
tolerar. Isso devido ao fato de que algumas espécies de bactérias autotróficas são inibidas
pela presença de matéria orgânica. A inibição do metabolismo microbiano afetaria,
diretamente, seu crescimento e, consequentemente, a eficiência da biolixiviação do cobre.
Na Tabela 4, são apresentados os crescimentos das três linhagens bacterianas, para
diferentes concentrações do tensoativo a ser utilizado nos ensaios posteriores de
biolixiviação. A estimativa levou em consideração o tempo necessário para alcançar o
crescimento máximo verificado pelo aspecto visual dos cultivos. Para A. ferrooxidans e L.
ferrooxidans foi observada a coloração dos meios que varou de branco-leitoso para
vermelho-tijolo, enquanto para A. thiooxidans foi determinada a turvação e a coloração
levemente amarelada dos cultivos, decorrente da solubilização do enxofre elementar.
Tabela 4. Tempo de crescimento dos cultivos em função da concentração de tensoativo
Tempo de Crescimento (dias)

Tensoativo
(mg/L)

A. ferrooxidans

A. thiooxidans

L. ferrooxidans

0
10
20
40
60
80
100

3
3
3
3
4
4
4

7
9
10
10
10
11
11

3
3
3
3
4
4
4

O crescimento de A. ferrooxidans e L. ferrooxidans foi relativamente rápido. Destacase que por serem bactérias autotróficas pouca energia é gerada pela rota metabólica, o que
implica em tempos de geração muito longos. A despeito de muitas vantagens exibidas pelos
micro-organismos utilizados nos sistemas de biolixiviação, seu crescimento é lento, se
comparado com bactérias quimio-organotróficas (MOURA, 2006). Deve-se considerar,
ainda, que condições de cultivo sub-ótimas podem reduzir ainda mais as taxas de
crescimento e, por conseguinte, prolongar a duração do processo de biolixiviação (KREBS,
BACHOFEN e BRANDL, 2001). Em condições adequadas de crescimento, as culturas de A.
ferrooxidans, A. thiooxidans L. ferrooxidans e atingem o máximos de crescimento em 3, 7, e
3 dias, respectivamente.
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Analisando a tabela, pode-se verificar que não houve alteração no crescimento das
espécies oxidantes de ferro (A. ferrooxidans e L. ferrooxidans) até 40 mg/L de tensoativo.
Entretanto, valores superiores a essa concentração provocaram um ligeiro aumento no
tempo de geração dessas linhagens.
Distintamente, a espécie oxidante de enxofre (A. thiooxidans) apresentou
comportamento distinto quando cultivada na presença do tensoativo. A adição da menor
concentração do tensoativo (10 mg/L) já interferiu na sua atividade metabólica, ocasionando
o aumento do tempo de geração. No entanto, não ocorreu a inibição do seu crescimento.
Os resultados mostram que as três linhagens são tolerantes ao tensoativo, embora
A. thiooxidans apresente menor tolerância mesmo em baixas concentrações. O estudo da
toxicidade do tensoativo sobre o crescimento das espécies bacterianas foi fundamental para
nortear a escolha da concentração a ser aplicada nos experimentos de biolixiviação.

5.3. Biolixiviação do minério primário de cobre
5.3.1. Efeito da concentração de células e concentração de tensoativo na biolixiviação
do minério primário de cobre
Neste estudo a extração do cobre contido no minério foi avaliada em função de dois
parâmetros: concentração de células e concentração de tensoativo. Esses fatores devem
apresentar valores que propiciem uma eficiente extração de cobre pelo consórcio
microbiano constituído pelas espécies A. ferrooxidans, A.thiooxidans e L. ferrooxidans.
Desta forma, os experimentos foram planejados para que os resultados obtidos pudessem
fornecer a melhor relação concentração de células/concentração de tensoativo que permita
a melhor interação da célula com o minério, e consequentemente propicie a maior
recuperação do cobre. Em qualquer tipo de pesquisa, além de definir quais variáveis
(fatores) são importantes para o estudo em questão, deve-se determinar, também, quais são
os limites inferior e superior de cada um dos fatores (NETO et al., 1995; MONTGOMERY,
2001).
A Tabela 5 mostra as combinações dos fatores escolhidos para avaliação no presente
experimento (concentração de tensoativo e concentração celular), bem como os respectivos
percentuais de extração de cobre para cada uma das combinações.
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Tabela 5: Combinações dos fatores considerados e porcentagens de extração de cobre nos
experimentos de biolixiviação do minério primário de cobre

Ensaio

1

Tensoativo
(mg/kg)
0

Conc.

Extração de cobre (%)

celular
(cels/mL)

7º Dia

14º Dia

21º Dia

28º Dia

102

28,0

39,7

42,0

42,3

2

17,6

20,9

30,0

26,9

2

100

10

3

0

106

37,7

47,7

50,7

57,3

4

100

106

29,9

30,2

32,0

26,3

10

4

26,3

33,3

38,7

39,2

4

28,7

32,1

36,7

40,0

27,50

32,50

37,30

40,00

5 (PC)

50

6 (PC)

50

10

7 (PC)

50

104

PC: Ponto Central
Analisando a Tabela, pode-se inferir que a biolixiviação foi estimulada na ausência ou
na menor concentração de tensoativo adicionado, independentemente da concentração
celular. Na ausência de tensoativo, o tempo de extração foi dependente do número de
células, embora ao maior percentual de extração tenha sido alcançado quando a lixiviação
foi conduzida com a maior concentração celular.
A partir dos dados apresentados na Tabela 5 foi possível avaliar, através de análise
estatística, como os fatores apontados contribuíram para a extração de cobre do minério
primário em estudo. Convém ressaltar que, embora tenham sido realizadas amostragens
nos tempos 7, 14, 21 e 28 dias, apenas o percentual final de extração de cobre (28 dias) foi
utilizado como resposta na análise dos dados.
Os dados referentes ao percentual de extração de cobre no 28º dia foram
submetidos a uma análise de variância (ANOVA) utilizando o programa computacional
Statistica 9.0 (StatSoft). Os resultados estão expostos na Tabela 6, a seguir.]
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Tabela 6. Análise de Variância (ANOVA) do planejamento 22 com ponto central
SQ

GL

MQ

F

p

Curvatura

4,030476

1

4,030476

18,89286

0,049067

(1) Tensoativo

538,24

1

538,24

2523

0,000396

(2) Nº de células

51,84

1

51,84

243

0,00409

Interação (1 e 2)

60,84

1

60,84

285,1875

0,003488

Erro

0,426667

2

0,213333

Total SQ

655,3771

6

SQ- Soma Quadrática; GL – Grau de Liberdade; MQ – Média Quadrática;
Observa-se que os fatores concentração de tensoativo e concentração celular, bem
como a interação existente entre eles, apresentam relevância estatística dentro dos níveis
estudados. Isso significa que esses fatores e a sua interação interferem diretamente na
extração do cobre contido no minério primário estudado.
A idéia da utilização do tensoativo no presente estudo foi tornar hidrofílica a
superfície do minério e, com isso, facilitar a interação dos micro-organismos com a
superfície dos sulfetos minerais presentes nesse minério. Essa redução da tensão
superficial auxilia na oxidação desses sulfetos, bem como facilita a ação oxidante
continuada dos íons férricos, resultantes da atuação dos micro-organismos em contato
superficial com os sulfetos minerais (mecanismos de contato indireto e direto) e/ou pela
ação desses íons nas áreas internas desses minerais (mecanismo indireto), através das
micro-trincas causadas pelas operações de britagem e moagem do minério.
As concentrações elevadas de tensoativo influenciaram, negativamente, nos
percentuais de extração de cobre, corroborando a avaliação feita por Deng et al. (2000).
Esses autores utilizaram tensoativos sintéticos (Tween-20, Tween-80 e emulsificante-OP)
em experimentos de biolixiviação de minério primário de ouro, contendo arsenopirita
(FeAsS) como sulfeto mineral foco do ataque oxidativo. Os tensoativos propiciaram os
melhores resultados de oxidação da arsenopirita quando da adição desse tensoativo nas
concentrações que variaram de 1 a 500 mg/kg. Entretanto, concentrações superiores à 500
mg/kg provocaram diminuição da taxa de biolixiviação. Além disso, as concentrações que
foram favoráveis às elevações nas taxas de biolixiviação não influenciaram nas taxas de
oxidação de ferro. Eles afirmam que elevadas concentrações de tensoativo provocam
efeitos negativos na adesão dos micro-organismos na superfície do mineral.
Neste experimento, as concentrações mássicas de tensoativo estudadas foram de 0,
50 e 100 mg/kg, ou seja, concentrações inferiores as utilizadas trabalho de Deng et al.
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(2000), entretanto o que se pode depreender é que, embora exista inúmeros fatores
benéficos em relação ao uso do tensoativo na biolixiviação. É importante determinar a
melhor concentração para ser utilizada.
Através do Gráfico de Pareto (Figura 12) é possível comparar a relevância dos
fatores e interação existente entre eles, comparando graficamente os dados contidos na
Tabela 6. Ambas as variáveis foram relevantes para o processo de biolixiviação, de forma
isolada ou a sua interação. Interessante notar que o efeito positivo na extração de cobre é
dado pelo aumento na concentração de células, enquanto a concentração de tensoativo seja
relevante de modo inverso, isto é, o seu aumento resulta em menores percentuais de
extração.

(1)Tens.
(1)Surfac.

-50,22

1by2

-16,8875

(2)B

Curvatr.

15,58846

4,346591

p=,05

Efe
itos estim
ado s (val
ores absolutos)
abso lutos)
Efeitos
estimados
(valores
Figura 12. Gráfico de Pareto para o Planejamento 22 com ponto central.

A Figura 13 mostra as médias marginais obtidas, tendo o percentual de extração de
cobre como resposta. Se as linhas fossem perfeitamente paralelas, o efeito da interação não
seria importante. Nota-se que as linhas se cruzam, evidenciando que ocorre, de fato, o efeito
de interação entre a concentração de tensoativo e a densidade populacional.
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Figura 13. Gráfico das médias marginais para o percentual de extração de cobre como
resposta.
Além do efeito negativo das elevadas concentrações de tensoativo, que será
explicado de forma detalhada mais adiante, o reduzido número de células influenciou
diretamente na extração do cobre.
A Figura 14 apresenta o gráfico de distribuição normal dos resíduos. Como os
resíduos representam a diferença entre o valor medido e o previsto pelo modelo, a
distribuição dos mesmos deve seguir uma distribuição normal. Neto et al. (2003) afirmam
que analisar os resíduos é fundamental para avaliar o grau de ajuste de um modelo às
observações. Como se pode observar no gráfico de distribuição normal dos resíduos, os
pontos estão próximos da reta, indicando a normalidade dos dados. Um resíduo individual
anormalmente alto, por exemplo, indica a presença de uma observação anômala, talvez
causada por um erro grosseiro e pode levar a conclusão que se deve repetir o ensaio
correspondente.
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Figura 14. Distribuição normal dos resíduos do Planejamento 22 com ponto central.
A análise estatística do planejamento experimental permitiu concluir que, dentre os
fatores escolhidos e dos níveis estabelecidos, o tensoativo utilizado apresentou relevância
estatística, assim como o número de células inoculadas e a interação entre esses fatores.
Além disso, a curvatura se mostrou marginalmente significativa, indicando a necessidade de
se estudar pontos axiais para elucidar o modelo.
De acordo com Madigan, Martinko e Parker (2004), em ambientes onde os microorganismos acidófilos oxidantes de ferro estão presentes, grandes quantidades de íons
férricos são produzidas, mesmo que em baixa concentração celular. Segundo esse mesmo
autor, devido à pequena quantidade de energia produzida a partir da oxidação
microbiológica do íon ferroso, os micro-organismos necessitam oxidar grandes quantidades
desse doador de elétrons para que possam produzir a energia necessária para sua
sobrevivência.
Muita energia é consumida no decorrer dos processos bioquímicos envolvidos no
Ciclo de Calvin, pelo qual ocorre a fixação autotrófica do carbono. Nesse caso, a demanda é
grande para um quadro energético relativamente pobre. Portanto, as espécies oxidantes de
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ferro que, segundo Fu (2008), são as principais responsáveis pela dissolução da calcopirita,
necessitam oxidar grandes quantidades de Fe2+ para sintetizar uma quantidade muito
pequena de compostos celulares.
Diante do exposto, a inoculação de números reduzidos de células pode vir a ser
viável em processos de biolixiviação. Entretanto, a análise dos dados mostrou que, em
detrimento da menor concentração celular, a inoculação de 106 células/mL de solução se
mostrou mais favorável à dissolução da calcopirita e, consequentemente, à extração de
cobre. Certamente, uma maior superfície de contato no meio reacional foi alcançada pelos
micro-organismos. Por esta razão, nos experimentos subseqüentes ao planejamento
experimental, cujos resultados são apresentados no item 5.3.2 desta dissertação, foram
utilizadas 106 células/mL (de cada espécie) para compor o consórcio microbiano.
Desta forma, para a continuidade dos experimentos em batelada, foram estabelecidas
as concentrações 5, 10 e 20 mg/L de tensoativo. A razão para a escolha do valor máximo de
20 mg/L foi o fato de o tensoativo influenciar, diretamente, no potencial de oxidação da
calcopirita. Essa informação, que será explicada de forma detalhada no item 5.4 desta
dissertação, indica que embora o tensoativo possa ser favorável ao processo de oxidação
da calcopirita, sua presença, em concentrações elevadas, pode reduzir as taxas de
oxidação.

5.3.2. Experimentos de Biolixiviação de Minério Primário de Cobre com concentrações
de tensoativo inferiores à utilizada no Ponto central do planejamento experimental
Considerando os dados obtidos no planejamento fatorial, foi dado prosseguimento ao
estudo, dessa vez buscando avaliar a influência do tensoativo em experimentos, os quais, à
exceção do controle abiótico, foram inoculados com a mesma concentração de microorganismos (106 células/mL de cada espécie).
A Figura 15 apresenta a variação de pH durante o período de duração do
experimento. Houve a necessidade de realizar ajustes de pH através da adição de volume
suficiente de ácido sulfúrico 5M para reduzi-lo até 1,8, da mesma forma ocorrida na primeira
batelada de experimentos. À exceção do controle abiótico, os valores de pH apresentam
perfis semelhantes. No início do experimento o pH foi ajustado para 1,8 e, durante o
processo, os ajustes foram feitos com solução de H2SO4 5M. Nota-se que até o 19º dia de
processo ocorreram flutuações no pH que são, obviamente, indesejadas para a adequada
atividade dos micro-organismos inoculados. Essas flutuações se devem, por um lado, à
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composição do minério, pois ele possui grande quantidade de espécies minerais
constituintes de sua ganga, que são consumidoras de ácido (OLUBAMBI et al., 2008;
LEAHY e SCHARZ, 2009) e, por outro lado, pelo consumo de prótons (H+) no processo de
lixiviação dos sulfetos minerais, já que as reações de oxidação da calcopirita envolvem o
consumo de ácido (RODRÍGUEZ et al., 2003; VILCÁEZ, SUTO e INOUE, 2008).
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Figura 15. Variação de pH nos experimentos de biolixiviação. A legenda do gráfico indica as
concentrações de tensoativo utilizadas nos sistemas reacionais, bem como o controle
abiótico.
A manutenção do pH na faixa ácida é extremamente importante para o processo de
biolixiviação. Esse parâmetro influencia diretamente na solubilização de metais, na atividade
microbiana e no equilíbrio termodinâmico das espécies iônicas de ferro presentes na
solução, conforme demonstrado por Deveci et al. (2008), Dopson et al. (2003), Dreisinger
(2006) e Brandl (2001),
Olubambi et al. (2008), ao testar diferentes concentrações hidrogeniônicas na
biolixiviação de um minério complexo, contendo majoriatariamente zinco, chumbo e cobre,
por um consorcio constituído por A. ferrooxidans, A. thiooxidans e L. ferrooxidans,
observaram elevações nas taxas extração dos metais com a redução do pH, para valores
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inferiores a 2,0. Esses resultados estão em consonância com Deveci, Akcilb e Alp (2004),
que obtiveram melhores taxas de extração de zinco, a partir de uma amostra de minério que
continha sulfetos de zinco e chumbo, em pH 1,8. Esses autores observaram, ainda, uma
redução significativa na atividade de A. ferrooxidans em valores de pH inferiores a 1,4.
Convém ressaltar que o pH é uma função logarítmica, ou seja, a alteração de uma unidade
de pH representa uma variação de dez vezes na concentração de íons de hidrogênio.
Além da manutenção dos micro-organismos, o pH possui papel fundamental na
garantia da continuidade do processo oxidativo. Segundo Daoud e Karamanev (2006),
baixos valores de pH minimizam a formação de oxi-hidróxido férrico (jarosita –
KFe3(SO4)2(OH)6), cujas precipitações podem afetar, substancialmente, a taxa de lixiviação
pelo mascaramento dos sítios de captação existentes na superfície do mineral, dificultando o
acesso dos micro-organismos e íons férricos ao substrato mineral. Esses autores estudaram
o efeito de diferentes concentrações hidrogeniônicas na formação de jarosita, visando
encontrar a faixa ótima de pH em que as bactérias atuam de forma eficiente e que ocorram
precipitações mínimas de jarosita. Foram testados valores de pH entre 1,0 e 3,0, com
intervalos de 0,2 utilizando meio de cultura 9K inoculado a 20% com cultivo de A.
ferrooxidans com 108 células/mL. A faixa de pH onde foi observada a menor quantidade de
jarosita (0,0125 – 0,0209 g) foi de 1,6 a 1,7 à 35 ºC.
De acordo com o diagrama de equilíbrio termodinâmico para o sistema ferro/água
(Figura 4, página 22), a formação de precipitados férricos ocorre devido a: elevações no pH,
variações no potencial de oxi-redução e variações de temperatura. Convém ressaltar que a
jarosita é extremamente difícil de ser dissolvida em ácido sulfúrico (GASHAROVA et al.,
2005) e a sua geração é indesejada não só pela passivação do mineral, mas também pelo
decréscimo dos teores de íons férricos na solução lixiviante, pois, levando em consideração
que este íon atua como agente oxidante pelo mecanismo indireto, a redução de seu teor
pode resultar na extensão do tempo de lixiviação (WATLING, 2006). Além disso, quando da
sua formação, o prejuízo causado no processo não se limita ao aprisionamento do cobre e
do ferro na sua forma insolúvel, mas também no decréscimo das concentrações de
nitrogênio e potássio que são componentes essenciais para a nutrição dos microorganismos envolvidos no processo oxidativo.
A Figura 16 mostra os valores observados durante o monitoramento do potencial de
oxi-redução (Eh). Nota-se que no controle abiótico, o potencial se manteve abaixo de 600
mV vs. EPH durante todo o experimento. Nesse caso, a variação do potencial é devida à
ação do ácido sulfúrico na solução aerada. A presença de micro-organismos determinou
uma elevação do potencial nos demais ensaios, os quais atingiram, nos primeiros cinco dias
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de experimento, valores superiores à 760 mV vs. EPH e se mantiveram elevados, no
mesmo patamar até o final do experimento, isto é, até o 28º dia.
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Figura 16. Variação do potencial de oxi–redução nos experimentos de biolixiviação. A
legenda do gráfico indica as concentrações de tensoativo adicionadas nos sistemas
reacionais, bem como o controle abiótico.
A Equação de Nernst (Equação 17, página 21) demonstra que qualquer alteração no
quociente das concentrações das espécies iônicas de ferro (Fe3+/Fe2+) reflete no valor de
Eh. Logo, o potencial de oxi-redução é uma referência para as taxas de oxidação das
espécies iônicas de ferro, visto que ele representa a tendência da solução de ser oxidada ou
reduzida, ou seja, a sua capacidade de capturar ou liberar elétrons. Simultaneamente ocorre
a solubilização do metal de interesse, bem como do ferro, conforme a Figura 17 que
apresenta as concentrações de ferro solubilizado nos ensaios.
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Figura 17: Variação da concentração de ferro total em função da concentração de tensoativo
e do tempo de processo.
Observa-se que não ocorreram diferenças significativas nas concentrações de ferro
nos distintos ensaios, com exceção do ensaio no qual foram adicionados 20 mg/L do
tensoativo, onde, diferenciadamente do constatado para os ensaios realizados com as
demais concentrações do tensoativo, não ocorreu incremento significativo na concentração
de ferro entre o 14º e o 28º dia. Essa tendência corrobora o estudo realizado por Lan, Hu e
Qin (2008), que observaram diminuições nas taxas de oxidação de ferro ao aumentar a
concentração do tensoativo OPD para valores superiores a 100 mg/L.
A Figura 18 mostra os percentuais de extração de cobre aos 14 e 28 dias de
experimento. Quando comparado ao ferro, a solubilização do cobre apresentou
comportamento diferenciado. O percentual máximo de cobre extraído de 64,6% foi
determinado no ensaio conduzido com 5 mg/L do ramnolipídio, no maior tempo de processo.
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Figura 18 - Extração de cobre nos experimentos de biolixiviação em frascos agitados
Convém ressaltar que os processos de lixiviação são corrosivos, sendo aplicados,
por conseguinte, os princípios da eletroquímica. Em amostras que contenham mais de um
sulfeto mineral, certamente estarão envolvidas interações galvânicas entre eles. No caso do
minério primário de cobre em estudo, a pirita está presente, e, por causa do par galvânico
formado com a calcopirita, ela se protege catodicamente, em detrimento da oxidação da
calcopirita. Em linhas gerais, conforme demonstrado em estudos anteriores realizados por
Liu, Li e Zhou (2008) e Suzuki (2001), a presença da pirita favorece a oxidação da
calcopirita.
As Equações 27 e 28 evidenciam que, durante a reação eletroquímica, que ocorre na
superfície da calcopirita, há a liberação de Cu2+ e enxofre elementar enquanto na superfície
da pirita ocorre a redução do oxigênio, que é um dos responsáveis pelo processo oxidativo.

CuFeS 2 → Cu 2 + + Fe 2 + +2 S 0 +4e −

(27)

O 2 +4 H ++4e − → 2 H 2O

(28)
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Alguns estudos demonstram que a interação galvânica entre a pirita e a calcopirita
contribui, significativamente, para a extração de cobre. Nazari e Asselin (2009) estudaram os
resíduos da lixiviação de calcopirita obtidos a partir de experimentos realizados na ausência
e na presença de pirita. Eles observaram que a mobilidade dos átomos presentes na
superfície anódica da calcopirita foram fundamentais para obtenção de percentuais maiores
de extração de cobre, tendo sido alcançada uma eficiência 80% superior ao experimento no
qual não havia a formação do par galvânico (ausência de pirita). O estudo realizado por
Dixon, Mayene e Baxter (2008) corrobora tais resultados e eles afirmam, ainda, que a
interação galvânica é uma das formas mais eficientes de aumentar as taxas de oxidação da
calcopirita.
Adicionalmente, os resultados apresentados nesta dissertação evidenciam que há
um conjunto de fatores envolvidos na dissolução da calcopirita. Contudo, a ação dos microorganismos é de suma importância, visto que, além da possibilidade de ataque direto à
superfície mineral, eles atuam como catalisadores das reações químicas oxidantes que
ocorrem, naturalmente, mesmo na ausência dos micro-organismos, fato que pode ser
observado no resultado de extração de cobre obtido no controle abiótico.
Considerando os dados obtidos, foi empregado o programa computacional Statistica
9.0 (StatSoft) que permitiu a realização das comparações das médias de extração de cobre
em cada ensaio, levando em consideração suas réplicas. A partir dos resultados obtidos no
teste de Levene (Tabela 7), observa-se que as variâncias não diferem, significativamente,
pois o valor de p é de 0,785855, ou seja maior que 0,05, o que indica que não há evidências
suficientes para rejeitar H0. Assim sendo, conclui-se que as variâncias são homogêneas;
logo, os dados podem ser submetidos a uma comparação entre médias que foi realizada
pelo Método da Mínima Diferença Significativa de Fischer (LSD).
Tabela 7. Resultados do Teste de Levene para verificação da homogeneidade das
variâncias
MS Efeito
Ext. de Cu (%)

0,179125

MS
Erro
0,502036

F

p

0,356796

0,785855

A Tabela 8, a seguir, mostra os resultados obtidos na análise pelo Método da Mínima
Diferença Significativa de Fischer. Esses dados podem ser observados, graficamente, na
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Figura 19. A análise mostra, claramente, que há uma diferença estatisticamente significativa
entre os tratamentos.
Tabela 8. Mínima Diferença significativa (LSD) de Fisher
Tensoativo

{1}

{2}

{3}

{4}

(mg/l)

57.327

64.603

54.080

48.303

0,000417

0,032810

0,000096

0,000032

0,000001

0
5

0,000417

10

0,032810

0,000032

20

0,000096

0,000001

0,001793
0,001793

Figura 19 - Extração de cobre nos experimentos de biolixiviação. Análise pelo Método da
Diferença Mínima Significativa de Fisher (LSD).
Lan, Hu e Qin (2008) testaram distintas concentrações do tensoativo ortofenilenodiamina (OPD) em experimentos de biolixiviação de marmatita (ZnFeS). Eles
utilizaram as bactérias A. ferrooxidans, A. thiooxidans e L. ferrooxidans e obtiveram
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melhores resultados de extração de zinco ao adicionar 50 mg/L de OPD. O aumento da
concentração do tensoativo diminuiu a taxa de oxidação de ferro, principalmente em
concentrações superiores a 100 mg/L, levando à conclusão que a adição de OPD, em baixa
concentração, acelera a dissolução da marmatita. Um dado importante que os autores
observaram foi a contribuição do OPD na redução dos valores de pH do meio de cultivo
quando comparada ao frasco no qual não foi adicionado o tensoativo, atribuído às melhorias
na taxa de oxidação do enxofre com consequente geração de ácido sulfúrico no sistema
reacional.
Além de atuar na redução da tensão superficial da fase líquida, promovendo uma
melhoria nas taxas de lixiviação, devido ao maior contato entre a solução lixiviante e a
superfície do mineral, a ação do tensoativo se estende à liberação do enxofre elementar
(So), resultado da oxidação parcial dos íons sulfetos (S2-). Diversos estudos (SHI e FANG,
2004; DREISINGER, 2006; HALINEN et al., 2009; AGNEW e WELHAM, 2005; CÓRDOBA et
al., 2008) evidenciaram a formação do enxofre elementar durante a oxidação de sulfetos
minerais, ocorrendo, subsequentemente, à formação de uma camada passivadora que
impede o acesso dos agentes oxidantes cuja função, nos sistemas de biolixiviação, é
promover a dissolução do mineral (micro-organismos, Fe3+ na presença de íons H+). A
problemática fica, ainda, mais evidente no caso específico da calcopirita, pois, por ser o
mais refratário dos sulfetos minerais, qualquer alteração que ocorra no sistema reacional,
quando da sua lixiviação, pode interferir nas taxas de extração de cobre. O tensoativo
promove um incremento na biodisponibilidade de enxofre elementar (SEIDEL et al., 2000),
pois apresenta uma porção polar (hidrofílica) e outra apolar (hidrofóbica), sendo capaz de
promover a dispersão de substâncias apolares (NITSCHKE e PASTORE, 2002), como, por
exemplo, o enxofre elementar, em meio líquido através da formação de micelas. Dessa
forma, a adição do tensoativo, desde que em concentrações adequadas, propicia a
continuidade do processo oxidativo dos íons sulfeto, bem como do enxofre elementar a íons
sulfato.
Adicionalmente, ao comparar o consumo de ácido nos ensaios, calculado a partir do
volume de ácido sulfúrico reposto quando das correções ácidas, observa-se mais um
benefício da adição de 5 mg/L de tensoativo. As médias obtidas foram 39,53; 26,56; 30,0 e
28,91 kg de ácido sulfúrico por tonelada de minério primário de cobre para 0; 5; 10 e 20
mg/L de tensoativo, respectivamente.
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5.4. Avaliação do comportamento da calcopirita na presença de tensoativo
Face aos distintos percentuais de extração de cobre obtidos nos experimentos de
biolixiviação, procurou-se um esclarecimento adicional através do estudo do comportamento
da calcopirita na presença de uma lixívia real, proveniente da biolixiviação in vitro de minério
primário de cobre, na presença das mesmas concentrações de tensoativo utilizadas nos
experimentos de biolixiviação (0 a 100 mg/l).
O valor de Eh da lixívia utilizada na medição do potencial do eletrodo de calcopirita
foi de 0,625 V vs. EPH, valor relativamente elevado, corroborando a característica oxidante
desse meio aquoso. A pilha que representa a medida do potencial do eletrodo de calcopirita
é mostrada na Equação 29, a seguir:

Hg

Hg 2 Cl 2 ( s ) Cl
(l )

−
( aq )

Cu (2aq+ , 2, 25 mM ) ; Fe(2aq+ , xmM ) Fe(3aq+ , ymM ) ; H (+aq ,15 mM ) CuFeS 2 ( s )

(29)

Muitos estudos têm sido realizados sobre a oxidação da calcopirita pelos íons
férricos, em meio ácido, que pode ser representada pela Equação 30 (WARREN et al.,
1992).

CuFeS 2 + 4 Fe 3+ → Cu 2+ 5 Fe 2+ + 2 S 0

(30)

Essa reação global de lixiviação pode ser representada em termos de duas semireações:
Reação anódica: CuFeS 2 → Cu 2+ Fe 2+ + 2 S 0 + 4e

(31)

3+

(32)

Reação Catódica: 4 Fe +4e → 4Fe

2+

A Figura 20 mostra o resultado das medições do potencial do eletrodo de calcopirita,
em contato com os íons presentes na solução lixiviante e tensoativo, sobrepostos aos
percentuais de extração de cobre.
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Figura 20. Extração de cobre e medidas do potencial do eletrodo de calcopirita nos
experimentos de biolixiviação vs. concentração do tensoativo.
O que pode ser depreendido dessas medidas é que, ao comparar o potencial do
eletrodo de calcopirita, na lixívia isenta de tensoativo, com as demais medidas, ocorre um
pequeno aumento desse potencial quando da adição de 5 mg/L do tensoativo. Essa
concentração torna a superfície da calcopirita mais hidrofílica e, consequentemente, mais
susceptível ao ataque microbiano e à ação dos íons férricos e íons hidrogênio na sua
dissolução. Esse efeito é, ainda, observado quando da adição de 10 mg/L do tensoativo,
embora em menor escala. Entretanto, com o aumento gradativo dessa concentração o
potencial do eletrodo decresce, proporcionalmente, à adição crescente desse tensoativo
indicando, claramente, um mascaramento de sítios ativos da calcopirita pelo acúmulo de
camadas sucessivas do tensoativo. O efeito da diminuição da atividade superficial da
calcopirita pela adição crescente do tensoativo pode ser corroborado pelos respectivos
valores decrescentes de extração de cobre.
Com base no exposto, apesar dos resultados indicarem o efeito positivo da adição de
5 mg/L do tensoativo em estudo na extração do cobre, faz-se necessário o estudo de
concentrações variadas para otimizar o processo.
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6. CONCLUSÕES
A partir da análise dos resultados conclui-se que:
9 A amostra mineral em estudo é bastante heterogênea, caracterizada pela presença
de diversas espécies minerais que compõem a ganga do minério, o que implica na
necessidade de controle constante do pH na etapa inicial da biolixiviação pela adição
de ácido a fim de garantir a atividade microbiana;
9 Concentrações de tensoativo de até 100 mg/L não impediram o crescimento dos
cultivos, provocando, somente, uma extensão no tempo de geração para todas as
linhagens;
9 As linhagens de A. ferrooxidans, de A. thiooxidans e de L. ferrooxidans se mostraram
capazes de promover a dissolução da calcopirita presente no minério primário de
cobre em estudo, mesmo na presença do tensoativo de origem microbiana;
9 Nos experimentos de biolixivação, os parâmetros pH, Eh e concentração de ferro na
presença do tensoativo e de células não apresentaram diferenças significativas em
relação aos tratamentos sem a adição do referido agente;
9 Os valores de pH mostraram, em todos os ensaios, uma tendência a se elevar,
devido ao consumo de ácido pelos minerais constituintes da ganga do minério. Foi
necessário, até o 19º dia de experimento, realizar ajustes de pH através da adição de
ácido sulfúrico;
9 A concentração de tensoativo que promoveu o melhor resultado foi de 5 mg/L de
ramnolipídeo, com a qual foi obtido uma extração de 64,6% ao final de 28 dias de
experimento conduzido na presença de um consórcio microbiano constituído de
concentrações de 106 células/mL de cada uma das três linhagens;
9 O aumento gradativo da concentração de tensoativo promoveu reduções no
potencial da calcopirita indicando que ocorreu o mascaramento de sítios ativos desse
mineral pelo acúmulo do tensoativo na superfície do minério.
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7. SUGESTÕES

Baseando-se nos resultados obtidos, sugere-se para estudos posteriores:
9

Fazer curvas de polarização com a calcopirita, na presença de distintas
concentrações do tensoativo;

9 Estudar o comportamento das bactérias lixiviantes frente a outros tipos de
tensoativos biológicos;
9 Realização de experimentos em coluna, utilizando faixas granulométricas maiores,
visando reproduzir o que ocorre em escala industrial;
9 Realizar experimentos, nos moldes praticados nesse trabalho com diferentes tipos
de tensoativos sintéticos, visando realizar comparações quanto ao efeito da carga
iônica.
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