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MICROORGANISMOS NA METALURGIA EXTRATIVA 

A. H. MARTINS 1 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um breve resumo sobre o emprego de micro 
organismos na recuperação de metais e é destinado, principalmen= 
te, àqueles que estão se iniciando na denominada biometalurgia. 

ABSTRACT 

This paper presents a .sbort review about the use of microorganisms 
in the recovery of metals from ores and it is indicated for 
engineers that are beginning in the microbiological ｭ･ｴ｡ｬｬｾＮ＠

1 M.Sc., Engenheiro Metalúrgico. Doutorando do Programa de ｅｮｧｾ＠
nharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ 
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ｍｉｃｒｏｏｒｇｾｎｉｓｍｏｓ＠ NA METAL.URGIA EXTRATIVA 

A. H. Martins (*) 

I. INTRQDUÇI\0 

Com a crescente demanda de metais para os mais diversos 

usos em nossa sociedade cresceu o ｩｮｴ･ｾ･ｳｳ･＠ no desenvolvimento de 

novas e mais seletivas têcnicas de recuperação de metais a partir 
de minêrios de baixo teor, residuos de mineração e rejeitos de 

etapas de processamento mineral. A existência de metais que não 

são encontrados com certa abundância na crosta terrestre e outros 

em ql!e a ocorrência exige que sejam tratados minerais de baixo 

teor, irã evertualmente levar os processos convencionais de mine

ração e extração â impossibilidade de manter um nivel constante 

de produção econõmica no futuro, uma vez que a ｳｩｴｵｾ￣ｯ＠ de ocor

rência de jazimento minerais tenderã, inevitavelmente, para a es

cassez. Quatro alternativas, todas podendo ser concorrentemente 

empregadas, ｳ￣ｾ＠ apresentadas visando a pesquisa e ampliação conti 
nua de suprimentos de metais para a nossa tecnologia: 

(A) Uma maior eficiência na reciclagem e recuperação de metais ｣ｾ＠

mumente em uso, que são atualmente desperdiçados pela ｣ｯｮｴ｡ｭｾ＠

nação com outros refugos nos depõsitos de lixo comercial e do 

mêstico. 

(B) Recuperação de metais localizados em rochas nos diversos ni-
veis da crosta. Em alguns casos, esta proposta irã 

o desenvolvimento de uma nova tecnologia. 

requerer 

(C) Recuperação de metais presentes nos leitos dos mares e ocea

nos. 

(*) M.Sc., Engenheiro Metalúrgico. Doutorando do Programa de En

genharia Metalúrgica e de Materiais da COPPE/UFRJ. 
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{O) S1ntese de materiais alternativos para o uso em substituição 

aos metais essenciais. 

O emprego de microorganismos aos itens (A) e (C) tem si

do alvo de investigações cientificas e este artigo tentarã abor

､｡ｾ＠ algumas das aplicações em potencial. 

O acompanhamento das atividades de microorganismos para 

efetuar a extração de metais a partir de minêrios de baixo teor, 

pode tornar-se crescentemente mais importante ã medida que for ｡ｾ＠

mentando a necessidade de processamento econômico destes jazimen

tos. 

Processos de lixiviação microbiolÕgica sao relativamente 

pouco onerosos para serem implantados e operados, ｰｯ､･ｮ､ｾ＠ ser uti 

lizados como uma alternativa processual ou mesmo como uma etapa 

dentro da planta de processamento mineral de uma industria em con 

junção com outras têcnicas convencionais. Contudo, a recuperação 

de metais a partir de rejeitos talvez nunca se torne um processo 

real devido aos gastos na manutenção de vastas ãreas com o exces

so de material processado e a consciência da sociedarle na preser
vação do ｭ･ｩｯｾ｡ｭ｢ｩ･ｮｴ･Ｎ＠

ａｾｲ･｣ｵｰ･ｲ｡￣ｯ＠ a partir dos leitos oceânicos ou mesmo das 

iguas oceânicas, pode tornar-se realizâvel com a ajuda de proces-

sos de concentração microbiolÕgica, alêm de processos qu1micos 
de extração. As etapas subsequentes na ｰｾｲｩｦｩ｣｡￣ｯ＠ de metais in

cluiria extração por solvente, absorção por resinas trocadoras de 

1ons, precipitação e eletrorecuperação, todas como processos com
plementares ã extração microbiolÕgica. 

Cloud(l) resumiu algumas estimativas das quantidades de 

virios elementos presentes nas iguas oceânicas e mostrou que ape

nas ::. 2,0% da produção qu1mica e mineral do mundo, em 1964, pro

vinha dos oceanos. 
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Para um volume total de mares e oceanos de 2,1 x 10 18 m3 

(as quantidades absolutas de metais solubilizados em toneladas) ê 

dada a seguir uma relação de alguns metais de importância indus

trial: 

TABELA I 

METAL 

Zn 

Ti 

u 

Cu 

Mn 
Ag 

w 
Hg 

QUANTIDADE (TON.) 

1,5 X 10 10 

5,0 X 10 9 

5,0 X 10 9 

5,0 X 10 9 

3,0 X 10 9 

5,0 X 10 8 

1, 5 X 1 0 8 

S,U X 10 7 

Cloud(l I tambêm apontou as dificuldades inerentes ao se 

trabalhar com grandes volumes de ãgua e recuperar economicamente 

materiais espec1ficos de um total de = 5.0 x 10 16 ton. de ｳｵ｢ｳｴ￢ｾ＠

cias dissolvidas nos mares. Um cãlculo especulativo pode ilustrar 

a grandeza, em termos operacionais, do processo e as dificuldades 

envolvidas: mais de 2 x 10 8 litros de ãgua do mar teriam que ser 

processados para uma recuperação de ｾ＠ 2,2 kg de urãnio. Portanto, 

em termos de tecnologia atual, a aplicação de microorganismos no 

processamento mineral deve se restringir ao aproveitamento dos ｪｾ＠

zimentos minerais conhecidos, que devido ao seu baixo teor metill 

co tornam-se inviãveis economicamente para a exploração convencia 

nal. 

II. LIXIVIAÇAO DE MINERAIS POR THIOBACILLI 

O isolamento das bactêrias ferro-oxidadoras, autõtrofas, 

thiobacilli, em ãguas provenientes de minas, por volta de 1940, 

foi seguido por uma sêrie de especulações e rãpida expansão dos 

estudos sobre processos microbiolÕgicos aplicãveis ã 
de minerais. 

lixiviaçãc 

ｾｬ＠
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Antes dos estudos preliminares sobre thiobacilli, vãrias 

outras bactérias ferro-oxidadoras eram conhecidas, algumas das 

quais exibindo fatores autotr6ficosl 2>. Uma delas, gallionel la 

ferruginea, e capaz de crescimento autõtrofo, porém, sua ｡ｴｩｶｩ､ｾﾭ

de e limitada i valores de pH acima de 3,0 em contraste a thioba

cillus ferrooxidans que cresce a valores de pH < 1 ,0. Alem disso, 

o ion férrico produzido pela g. ferruginea estã concencrado em 

incrustações na parede celular externa enquanto t. ferrooxidans 
não forma precipitados em pH baixo nem acumula metais intracelu 

larmente em quantidades apreciãveis. 

As bactérias classificadas como do genero thiobacillus 

são não-patogénicas, em forma de bastão, de 0,5 ｾｭ＠ de largura por 
1,0 ｾｭ＠ de comprimento, oxidam compostos inorgânicos de enxofre e 

podem assimilar o co 2 como fonte de carbono. Muitas espécies de 

thiobacillus sobrevivem pr6ximo ã valores de pH neutro e apenas 
duas espécies têm demonstrado ser ativas abaixo de pH = 2,0: ｴｨｩｾ＠

bacillus ferrooxidans e thiobacillus thiooxidans. Contudo, o úni
co thiobacillus capaz de oxidar o ion ferroso é o ferrooxidans. O 

ion férrico, produto final da oxidação, e um eficiente agente qui 
mico (oxidante) comumente usado em soluções ãcidas. A oxidação do 
ion ferroso em solução ãcida para gerar ion férrico é um processo 
complexo envolvendo métodos fisicos e quimicos. Portanto, a capa

cidade de ｾｸｩ､｡￣ｯ＠ do Fe 2 * e de metais sulfetados em valores de 

pH ãcido, é uma prorriedade importante e desejãvel para a aplica
ção de thiobacillus ferroxidans na lixiviação de metais a partir 
de minérios. 

Com a reação de oxidação do Fe+ 2 catalisada por thioba

cillus ferrooxidans, energia e fornecida para o metabolismo desta 
bactéria. O organismo pode assimilar compostos orgânicos e ê ca

paz de crescimento em alguns .deles. O metabolismo autõtrofo é, ･ｾ＠
tretanto, usualmente deprimido na presença de substratos orgâni
cos. 



140 

A oxidação de ion ferroso por thiobacillus ferrooxidans 

ocorre em soluções dilu1das de ãcido sulfúrico conforme a reação: 

4FeS0 4 + 2H 2so 4 + 02 ｾ＠ 2Fe 2(S0 4)3 + 2H 20 

Fe 2+ ｾ＠ Fe 3+ + e-

A estequiomettia da reação concorda com a equação 
sentada e 7,84 Kcal/mol de Fe 2+ são liberadas a pH = 1,5( 3 ) 

(1) 

( 2) 

apre
dos 

quais não mais que 30/35% são usados pelo organismo para suportar 

o crescimento. Alem disso, 13,7 moles de co 2 são fixados durante 

a oxidação de 1 at-g de Fe2+ com uma geração de 22 x 10 12 organis

mos ou 350 mg em peso de bacterias( 4). 

Thiobacillus ferrooxidans e um microorganismo aerÕbico, 
uma vez que o oxigênio e essencial para sua respiração. O carbono 

e obtido do co 2 e a energia necessária para o seu metabolismo vem 
de reações envolvendo nutrientes inorgânicas como NH:. fosfato, 

sulfato, magnésio e potissio. 

Uma variação no grau ,de inibição da atividade metabÕlica 

e causada por ions inorgânicos em concentrações geralmente eleva

das. A tolerância para muitos ions metilicos pode ser facilmente 
obtida por uma adaptação conveniente e seleção de formas mutantes 

tolerantes. 

Os compostos sulfetados oxidâveis por thiobacillus ferro 
·d h" b · 11 · · 1 s0 s2- s o2- s o2- s o2= ox1 ans e outros t 10 ac1 1 1nc uem , • 2 3 • 4 3 • 4 6 • 

ｳ Ｓ ｯｾＭ e outros polithionatos. 

Os compostos insolúveis necessitam de um contato f1sico 
intimo com os microorganismos para ocorrer a oxidação. Em suspen

sões com minerio, a maioria dos microorganismos deste gênero es
tão aderidos ã superf1cie sÕlida e apenas uns poucos são encontra 

dos "nadando" livremente na suspensão. 



141 

A aderência da bactéria e aparentemente facilitada pela 

redução de fosfolipideos que sao excretados e atuam como agentes 

naturais de adesão. 

O mecanismo pelo qual os organismos atacam o material so 

lido não estã ainda inteiramente definido, contudo. acredita-se 

que esteja envolvida uma reação similar ã de despolarização catõ

dica que ocorre em metais "corroidos" com a ação de micrÕbios. 

De um modo geral, baseado em observações experimentais , 

podemos acrescentar algumas propriedades do processo de lixivia

çao bacteriana: 

(A) as taxas de lixiviação diminuem consideravelmente quando a 

temperatura ultrapa,sa = 40°C devido a queda na atividadP. bac 

teriana. 

(B) a oxidaçãc de sulfetos e favorecida pelo aumento da concentra 

ção de co2. 

(C) algumas substâncias quimicas podem inibir o metabolismo bacte 

riano, deprimindo a taxa de lixiviação. 

(D) ､ｵｲ｡ｮｴｾ＠ a lixiviação (estãgios iniciais) hã um aumento signi

ficativo da população. 

Lixiviação alcalina de minêrios carbonados (*) usando 

thiobacilli e viãvel, mas um suprimP.nto razoãvel de enxôfre ｣ｲｩｵｾ＠
do de compostos inorgânicos ê nccessãrio para a atividade dos 

thiobacilli. Entretanto, um controle para a atividade bacteriana 

nessas condições e problemãtica, uma vez que enxôfre não ê abun

dante em minêrios carbonados e o sistema não alcançaria um estado 

de equilibrio tão facilmente· quanto poderia alcançar se fosse uma 
lixiviação ãcida. 

(*) minérios com carbono associado 
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Em termos de taxa de atividade bacteriana, pode ser pos 

tulado que a oxidação do Fe 2
+ é mais rãpida que a pxidação do en: 

xôfre ou sulfetos insolúveis. Sendo assim, processos tais como a 
dessulfuração de minérios carbvnados usando thiobacilli em meio 

alcalino iria se proceder lentamente, sendo indicado um meio ãci

do para acelerar o processo. Na Tabela II, temos as principais ｣ｾ＠
racteristicas dos diversos thiobacilli conhecidos, em termos de 

tipo, pH e fonte de energia . 

III. LIXIVIAÇAO COM MICROORGANISMOS HETEROTROFICOS 

Durante o ciclo de crescimento, os microorganismos pro

､ｵｺ･ｾ＠ compostos orgãnicos que difundem ou são transportados atra
vés da membrana celular semipermeãvel para o meio extracelular. A 
excreção de ｴ｡ｩ ｾ＠ compostos é um fator normal no metabolismo dos 
microorganismos e são encontrados em ,quantidades muito pequenas. 

Estes produtos metabÕlicos extracelulares incluem ãcidos orgãni

cos que podem dissolver minerais insolúveis. Além desta ação cor
rosiva, alguns compostos podem sequestrar metais de um modo seme

lhante ao dos agentes complexantes tais como o EDTA. As reações 

com metais não fornecem energia para o desenvolvimento dos micro
organismos e são puramente processos quTmicos. Bactérias e fungos 

tem apresentado resultados satisfatõrics na solubilização de co-
bre e titãnio a partir de seus minerais e na liberação de ca 2+, 

Fe 2+, At3+ e outros a partir de fosfatos insolúveis através da 
produção de ãcidos orgãnicos e alguns compostos não identificados, 

ainda. 

Algumas espécies de bacillus solubilizam manganés de 

m1nerais manganosos e outros dissolvem rocha silicatada (intempe

rismo biolÕgico} e areia. Atualmente, microorganismos ｨ･ｴ･ｲｯｴｲￕｦｾ＠

cos não parecem ser indicados para operações industriais porque: 

(A} poucos microorganismos são ativos em concentrações 
de H+. 

elevadas 

l 
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TABELA II -Comparação entre as caracteristicas dos diversos thiobaci11i( 5) 

--
ESPECIE TIPO pH FONTE DE ENERGIA 

Thiooxidans Autitrofo-aerÕbio 0,5 a 6,0 :Z- :0 r-s , s , s 2o
0 Ferrooxidans 11 11 0,5 a 6,0 2+ 2- 2-Fe , S ? S , s 2o3 

Concretivorus 10% H2so 4 
o 2-H2S, S , s 2o3 

Thermitanus 1,2 a 6,4 o 2-
5 ' 5203 

Umbonatus 1\cido 50 

Lobatus Acido 2-
5203 

Crenatus Acido s o2-

Denutriftcans Autõtrofo-anaerÕbio 7,2 a 8,4 
2 3 2 o 2- 2-H25, 5 -, S , 5203 , 5206 

Thiocyanoxidans Autõtrofo-anaerõbio e - o - 2- 2-
aerÕbio 6,8 a 7,6 CN5 , 5 , HS , 5 , 5203 

Inschenetskii Autõtrofo-anaerÕbio 7.0 a 7,2 2- 2- 2-s • 503 • 52o3 
Copro1iticus Autõtr·ofo-aerõbi o 6.1 a 7,6 2-

Ｕ Ｒ Ｐｾ＠
Nove11us Heterotõtrofo-anaerõbio 8,0 a 9,0 s2o3-

Trautiveinie 11 11 7,8 a 8,5 5 o2-2 3 
Neapo1itanus Autõtrofo-aerÕbio 3,0 a 8,5 o 2- 2- 2-S , 5 , s 2o3 , 54o6 
Issatschenkoi 0-10% Nac.e. 5°, 52-, s o2-

o 2- 2 3 2-
Thioparus Autõtrofo-aerÕbio 7,5all,O s • s , ｳ Ｒ ｯｾＭＮ＠ s 4o6 
Desu1fovibrio Su1furicans Heterotõtrofo-anaerÕbio 3,5 a 7,5 2- 2 2-H2s, so 3 , ｳ Ｒ ｯｾＭＬ＠ 54o6 
C1ostridium Nigrificans Heterotõtrofo-anaerõbio 3,5 a 7,5 H25, ｳｯｾＭＮ＠ s 2o3-, Ｕ Ｔ ｯｾＭ

I 

L--
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(B) as necessidades de nutrientes, em termos de ｱｵ｡ｮｴｩ､ｾ､･＠ de su 

primento, são complexas. 

(C) a quantidade de produtos metabólicos extracelular e 
bai xa . 

(D) populações heterotrÕficas podem ser incontrolãveis. 

muito 

Contudo, pesquisadores que estão na vanguarda dos estu
dos de aplicação de microorganismos na industria de processamen

to mineral, revelam que no futuro, novas interações de ｭｩ｣ｲｯｯｲｧｾ＠

nismos heterotrõficos tornarã possivel operações industriais de 

li xivia ção bacteriana. 

IV. RECUPERAÇAO DE METAIS CONCENTRADOS EM CELULAS DE MICROORGA
NISMO 

No inicio deste artigo especulou-se sobre o aproveita

mento dos oceanos como fonte de metais. Pesquisas recentes têm 

mostrado grandes possibilidades para a recuperação de metais de

vido a capacidade de muitos ｾｲｧ｡ｮｩｳｭｯｳ＠ vivos em acumular metais 

a partir de soluções diluidas. Tais organismos são usados como 

agentes "sequestradores" de metais e um exemplo possivel ｾ＠ que 

estã sendo alvo de estudos, e a passagem de ãgua do mar através 

de culturas de bactérias objetivando a concentração de metais 

nos organismos e posterior recuperação. 

O acumulo real e concentração de metais desde soluções 

diluidas por microorganismos, pode ser considerado por dois as

pectos: 

(1) concentração de metais no interior das células (espaço intr! 

celular) como uma consequência do acumulo intracecular de 

metais que são essenciais, ã elevadas concentrações, para o 

metabolismo do microorganismo. 
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(2) o acumulo de metais nas camadas externas das celulas ou sua 

precipitação como uma consequência da atividade metabÕlica 

do microorganismo. 

Certas bactérias possuem uma elevada concentração intra 

celular de potãssio que pode alcançar ate 0,2 M no fluido celu

lar quando a concentração externa e de 2,0 x 10- 3 M. O magnesio 

e o ferro tambem são absorvidos com grande eficiência. 

De um modo geral, pode-se fazer as seguintes observa-

ções: 

todos os microorganismos podem concentrar certos metais em seu 

citoplasma devido a sua atividade metabÕlica. 

certos agentes complexantes são produzidos por alguns microor

ganismos que podem "sequestrar" um ion metilico, concentrar ou 

fixi-lo em ｾｯｬｵ￣ｯＮ＠ Estes agentes podem ser empregados na ex

tração seletiva de metais em soluções di1uidas contendo mistu

ras de muitos ions. Sua aplicação industrial estaria voltada 

para a obtenção de metais importantes ou raros. 

Alguns metais, como por exemplo, chumbo, cãdmio, ferro, 

niquel, aluminio, cobalto, manganês, magnésio, cãlcio e terras 
ｾ＠ ( 6\ 

raras, podem ser acumulados por bactérias, fungos e algas '. 

Um grande numero de metais podem ser acumulados por vi

rios ｯｲｧ｡ｮｩｳｭｯｾ＠ marinhos(?). Por exemplo, pesquisas recentes tam 

mostrado que algumas algas podem concentrar silica, carbonato de 

cãlcio e minerais de magnésio em corais e gastrõpodes, zinco e 

cobre por crustãceos, ouro por esponjas, vanidio, niÕbio, tânta

lo, titânio, cromo e manganês por ascidians e inúmeros metais ｰｾ＠

sados, incluindo mercurio,por moluscos. 
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V. CONCLUSAo 

Nos anos que se seguiria, as descobertas no campo da ｢ｩｾ＠

química e microbiologia, proporcionaria o desenvolvimento da ､･ｮｾＮ＠

minada biometalurgia, que assumi ri seu papel na exploraçio de jaz! 

mentos minerais de baixo teor. O objetivo deste trabalho foi ｡ｰｲｾ＠

sentar um breve resumo sobre o emprego de ｭｩ｣ｲｯｯｲｧ｡ｮｩｳｾｯｳ＠ na ｲ･｣ｾ＠

peraçio de metais e abrir um espaço nas mentes dos metalurgistas 

para a perspectiva de sua aplicaçio. 
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