
-354-

THIOBACILLUS FEHROXIDI\~13 NA LIXIVIAÇ/\0 

DE ~H~l~RIO OE CCORE 

José Farias de Oliveira 

Cia. de Pesquisa de Recurs:~s Minerais 

/ 
RESUMO 

A \.l(l.riação da velocidade de lixiviação em decorrência da 

etunção do Thiohncilluf; ferroxidans foi estudada utilizando-se um mi -
nério de cobre de baixo teor. ~ também descrito o método seguido pare. 

:i.oolarnento das bactérias utilizadas no trabalho. 

Foram realizados P.xperimr:ntos de lixiviação em colunas, 

sendo o mj_nerio britado a - 3/411 • Duas colunas foram. inoculadas com o 

Tlüolmc HJ.us frrroxi_dens , sendo o pH da solução lixiviante ajustado 

diariamente para 1.8 e 2.5, respectivamente. Uma terceira coluna onde 

o pH da soluç~o lixiviante ere também conservado em 2.5 foi esterili

zada e rrantida sob controle. A lixiviação foi ncomr-enhada pela anÓli-

++ ++ +++ ... se semanal de concentração dos ions Cu , Fe e Fe 1 nas tres colu -
nos, sendo o ferro dosado por colorimetria utilizando-se um espectro

fotometro de absorção molecular e o cobrr~ dosado çnr absorção atÔmica. 

Os resultados obtioos permitem comparar a velocidade de 

lixivioção puramente qu{mica com aquela obtida através de eção bacte -
rlana. ~ discutido tanném o efeito de diferentes concentrações ácidas. 

SUI>'iv\1\RY 

The role of Thiobecillus ferroxüians on the leaching rate 

of e law grade copper are hes been studied. The method for the ioola-

tion af bacteria has also been described. 

; 
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Coluran leachtng tests were carried out with the ore crushed 

to ..;. 3/4". Two colurnns were inoculeted wi th Thiol'mcillus ferroxi.dnns 

end the pH of the l(~nching solution was kept r:t 1.8 end 2.5. A sterile 

column et pH 2.5 was elso set up as oontrol. The leaching rete was 

++ ++ +++ follcwed by analü.ing Cu , Fe and Fe weckly. 

Aesul ts nhow the effect of a combined biological end che- . 

mical leaching as comparad with a chemical leaching only, 
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pLtceção dpcre~ ;cP. rapidamente R tempernturos acirre de 4QRC e, a 5Q8C 

c!JtB funçno ~ co;npletnrnente inibida. Entre 600 e 8QC!C o limite de re-
3 

si stêncin do T. fnrrnxi ,+,nr. ~ ultraí:k'lssaoo, ocorrendo a morte celular. 

Errbora alguns ions rnctêlicos (t.b, U, Cu, Zn) 1 tenham um 

<s;·oito t6xim em determinv.dos concentrações, atrav~s de um.-"1 adaptação 

gradual da cultur·a, uma tolernncia pode ser desenvolvida. No caSJ do 

,cobre, por exr:'!fllrlo, tem sido p:lss{vel produzir culturas de T. ferrox:t

dftns ativns em mluções contendo até 15 g/1 de cobre. -
2. tAATERIAL E r·.ÉTOOOS 

A bactéria utilizada no presente trabalho foi isolada de 
,. 
aguas prov8n:i.entes de mina de cobre, utilizando-se pare tal um meio 

4 
de cultura (4 ~) modificado a partir do meio de Silverman e Lundgren 

(9 K), cuja composição encontra-se na Tabela I. 

Tabela I - f:'eio de cultura modificndo a rartir cb 

meio de Silverman e Lundaren (1959) 

Componentes 

Substrato: 

(NH ) SO 
4 2 4 

I<Cl 

K H PO 
2 4 

MgS0
4 

• ? H
2

D 

Ca (No
3

)
2 

Fonte de energia: 

g 

3.0 

0.10 

0.5) 

o .ff) 

0.01 

Água destilada 
921 ml 

para 

FeS0
4 

• ? H O 
2 

80 ml de oolução 
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ApÓ.':J ajw;togem do pH p3ra 3.5 o meio era autoclavado a 1!3 

;Jsi durente ;:[) minutos. Em seguida, 100 ml do meio ert:lm colocados em 

; roscas el~lcn~neyers de 250 ml e 5 rnl das amostras de égua ~rem adicio 
' ... 

# 

.telas. Os frascos erern mloo3dos e:n incutJ<'J.cbres orbitais com tempero-

t ura controlada (3.JºC), ficando em observaçõ.o por um perfodo de 28 

dias. 

O r.linério utilizado, contendo um pouco de piri ta, apresen -
tava um tnor de O.s; ~ Cu m forna de sulfetos, predominando a calcopi

ri ta. A nnDstnJ. fo5. bribda a - 3/4" e três colunas de PVC de 3" de 

diâmetro foram pre[:EI!'c>das. A lixiviação foi efetuado a 21JI2C com rolu

ção dilu{t!a. de ácido sulfÚrico, sendo o pH da coluna A ajustado psra 

1.8 e o déls colunas 8 e C para 2.5. As colunas A e B forem inoculadas 

com T. fcrmxi:::'~ns e a coluna. C foi esterilizada com Paracyde. 

A lixiviaçõo era efetuada urre vez por dia atravé"s da per-
# A 

colação da mesr:n solu!;ão atreves da coluna. 1 permitindo-se cerca de lO 

minutos de tempo de contacto, apÓs o que a solução lixiviante era des -
carreaarla em bccher graduado. Diariamente, entes de cada lixivieção , 

o volume e o pH da soluc.:iío eram Ajustndos para os \.Olores iniciais. Pe

riodicamente a soluc;.ão era amostrada pare. dosag·3ffi da mncentração cbs 

++ ++ +++ ions Cu , Fe e Fe • Desta forma, 1 ml de solução era tomado e di-

t , . ++ - ... 
lu~do adequadamente para anal~se. O Cu era dosado por absorç:ao ato-

++ +++ mica e o Fe e Fe 1 por colorimetria em espectrofotometro de ebsol:'-

çno molecular, utilizando-se Dipyridyl como rnagente e'determine.nclo 

se a dEnsicbde ~tica a 522 nm. Ap~s a determinação cb ferro total e 

Fe++ pelo método citado, o Fe+++ era calculado por diferença. 

3. RESULTADOS E DISCUS~O 

Os resul tarlos da lixiviação num per{odo de ?O dias es-tão 

apres;:1ntados ms figwus 1 1 2 e 3. 

Pela fiauro 2 (colura B), observa-Re que até aproxinnda -
mente um perfodo de 23 dias, a velocic:Bde de li'xiviação foi relativa

mente baixa 1 sendo semelhante àquela d3 coluna C (esterilizada). onde 
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Fir~.l- Colunr-> A, inoc~Jlacln cci'll Thi.nhl'1cil1u~ f•"'rro~<i.c!An~~. Evolução da 

t - '"i d F+l- F+++ +t -concpn reçao 1on ca 13' e e e e Cu na soluçao lixiviante. 

pH- 1.8 
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Firt.2 - Coluna 8, inoculada com Thil'bPc:i_Uu•; f~rroxid,ns. Ewluçe.o da 

- • A • d ++ F +++ c ++ 1 - li . . t concentrn';ao ~om_ca e Fe , e e u na so uçe.o x~v:t.an e. 

pH • 2.5 
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Fig, 3 - Coluno C, e :;tnrilizarla com Pnmcyde. Evolução da ooncentr~ 

- . ... . ++ +++ ++ -çoo l.on:t.ca de Fe , 'Fe e Cu ne ooluçno lixiviante. 

pH = 2.5. 
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- t . ,. o :: .. í. xiviAc~r;o ocorre por processo pura~1ente qu1m1co. Apos este pertodo 

I ' b - b t' . ' . ' . I - d F ++ F +++ c.e J.ncu fl>;ao, B ó; a c er1as J.nJ.cJ.am a ox1c oçao o e a e , cujo P.2 

dpr oxidonte exercich m calcopiritll aumenta a velocid:lde de lixivia -

ç· '[<, destn. Quanto e coluna A (fig .1) 1 tem-se desde o infcio q;e a velo

ú ·:Jn.de de lixiviação e.presentA-se relntivamente alta, embora e açoo ba~ 

t:1riane sejr. flinda limitndn. A maior concentração ácida neste caso, re~ 

;. :'l{.;Óvel pelo alto teor em Fe++ em solur:;:ão desde o inicio, não ecarre

tuu, p01~ém urn.:-:1 velocidade de lixiviação muito maior cb que aquela da C,!2 

lun.-1 8 (pH .. 2.5), obtida a partir do momento em q_Je as bactérias ini-

- ++ +·++ ciaram o trabalho de oxidaçao do Fe e Fe • 

f\fão foram feitas determinações do mnsurro de ~cicb, mas d.\;! 

rente as ajustagen s diárias de pH [Jade-se observar o grande consur:n de 

Â.cicb que e.cnrretaria a lixivieção do minério a um pH • 1.8. Os result~ 

<n <:. da coluna 8 (esterilizadn) evidenciom a inviabilidade de lixiviação 

d.3 ~ul fetos de cobre na ausênciA de bo.ctérias, na scondiçÕes de temper!! 

-tura e pressao usadas. 

De um modo geral, o controle da atividade das 
, . 

becter1as, 

~través do estabelecimento de condiçÕes ndequadas de . aeração, tempera

tura e concentração ácida pode ser um fator determinante na lixiviação 

de sul fetos. 

~ 

Os nutrientes essenciais ao desenvolvimento das bacterias, 

tais como: co2, nitrog~nio inorgânico, elementos traços 

do prÓprio minério ou do ar e nenhum esforço precisa, 

ser· feito paro acrescentá-los ao sisterra. 
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