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RESUMO 

Foi realizada uma revisão da literatura sobre a bioli:-.:iviação da esfalcrita por i lcidithiohacillus_ com um enfoquc sobre 
a fonnação de uma camada de passivação que possiveltnente se forma sobre este mineral impedindo a continuidade do 
processo. Foi também realizada uma série de ensaios cm bancada, com densidades de polpa mais elevadas do que as 
comumente reportadas na literatura, com objctivo de estimar os efeitos dos fenômenos de passivaç;io na solubili1.aç;io da 
csfalerita. Os ensaios são analisados a partir de pari\mctros tais como grau de c:-.:tração de zinco. evolução do potencial 
de o:-.:idação c velocidade de e:-.:tração. Obteve-se. mais de <JO'% de c:-.:tração de 1.inco. c most rou-sc que o gênero 
Acidithiobacillus é capaz de crescer cm meio contendo elevadas concentrações do metal. 

PALAVRAS-CHAVE: /lcidilhiobacillus, mecanismo dircto c indircto, passivaçilo 

L INTRODUÇÃO 

A escassez crescente de minérios de alguns metais, acompanhada da complc:-.:idadc mineralógica destes. obrigam o sctor 
minero-metalúrgico a buscar alternativas mais baratas, mais eficientes c que preservem o meio-ambiente. A indústria do 
zinco assim como as do cobre, ouro, cobalto entre outros, encontram-se diante deste desafio. Um minério é um material 
não rcnovúvcl que pode ser processado de maneira sustentável com a finalidade do aproveitamento de um ou alguns 
de seus compostos. A biometalurgia pode intervir na fronteira entre materiais potencialmente aprovcit:ívcis c minérios. 
diminuindo o custo de processamento. ou processando materiais considerados anteriormente como estéreis. A indústria do 
cobre utili zn a bioli:-.:iviação em larga escala no Chile. Pcm, Canadá entre outros, no tratamento de minérios considerados 
marginais (com teor cm cobre abai:-.:o do teor de corte). Sendo assim. uma avaliação do potencial da bioo:-.:idaç:io do 1.inco 
pode aumentar as reservas mundiais deste metal. O processamento de minérios marginais de 1.inco seria um av:mço para 
as indústrias do sctor, tendo cm conta que o desenvolvimento da técnica de c:-.:traç;io por so lventes de ;.inco 'iabili1.a a 
obtenção. via lixiviaçilo bacteriana. de soluções suficientemente concentradas p;m1 a clctrodcposição do metal. 

Em geraL os depósitos contendo sulfctos mctMicos são passíveis de serem c:-.:ploraclos utili1.ando-sc dentre outros. da 
biotecnologia visando a resolução de desafios económicos c ambientais atuais. O zinco f~1 1. parte do g111po dos metais cuja 
recuperação via bioo:-.:idação tem-se demonstrada possível (Folwcr. I <J<J<J). ~1ind:1 que cm escala de bancada. justifi cando 
a rcalizaç:1o deste trabalho . 

2. MECANISMOS DE BIOLJXIVIAÇÃO DA ESFALERITA 

A figura I apresenta , de maneira simplificada, as principais reaçõcs comumcntc aceitas como c.\plicação para a li.\i, · iaç~io 

bacteriana da csfalcrita. Estão representados também os mecanismos dirctos c inclirctos. 

A literatura demonstra, para o caso da li:-.:iviação de sulfctos de metais , a importúncia da bactéria .l cidilhiohocillu.l na 
regeneração do íon Fc(lll) , agente o:-.:idantc dos sulfctos (mecanismo indircto) Além disso, também cstú demonstrado seu 
papel como catalisador da o.,idação di reta do íon sulfcto (mecanismo dircto) (Sand. 200 I: Boon. 200 I b ). 

No mecanismo indireto, o microorganismo o:-.:ida o íon ferroso a íon férrico , rcaç:io (O l ). aproveitando-se do clétron 
liberado (como fonte de energia) para acionar todos os mecanismos ncccssúrios a seu metabolismo. 
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Figura I - Mecanismos da bioosidaç;\o da cs falcrit ;l. As elipses simboli;am as rcaçõcs onde intervêm bactérias . 

-+Fc '' +O. + -+H ' ---> -+Fc'' + 2H ,O (O I) 
- -

Na reação de oxidação da esfalerita pelo Fe(Ill), o sulfeto se oxida a sulfato enquanto o íon férrico 
se reduz a íon ferroso. As reações (02) e (03) mostram essa oxidação no caso da esfalerita 

Fc/SO,), + ZnS + ]/2 O,+ Hp ___, 2 FcSO,, + ZnSO, + H,SO,, (02) 

Fc/SO,), + ZnS ___, 2 FcSO, + ZnSO, + so 

E\istcm fluas forma de se osidar o sulfcto de ;.i nco: com demanda (rcação 02) ou não (rcação <n) de 0
2

. Nesta última 
co ndição. ha fornwç;1o de cn\ofrc elementar. Essa duas rcaçõcs definem os mecanismos indirctos (Sand. 200 I). 

Esistc concord<lncia na literatura sobre a formação ele cnsofrc elementar durante a bioli\iviaç;1o. mas nem sempre sobre 
seu mecani smo ele formaç;\o . A csfalcrita é um elos minerais classificados por Tributsch (200 I) como um dos que formam 
cn.-..:ofrc elementar durante a O\idaç;!o. por causa da sua conftguração clctrônica. Neste gmpo. constam os minerais ZnS. 
CdS. PbS c CuS. enquanto que no gmpo elos minerais que O\idam-sc dirctamcntc a su lfato tem-se minerais co mo FcS

2
• 

MoS, c WS,. Hansford c Vargas (200 I) apresentam um modelo, no caso da csfalcrita , no qual o polisulfato. H,S produto 
da o;idaç;1o- do mineral por Fc(lll) . é por sua vez. os i dado novamente pelo Fc(ll I). resultando na precipitação-d~ cmofre 
elementar. Os autores (Hansforcl c Yargas, 200 I) citam uma grande quantidade de cscmplos confirmando que o enxofre 
formado n;lo corresponde ao cn\ofrc original do mineraL mas sim, a um precipitado. Como consrcaçüoücncia da formação 
de cn\ofrc elementar no sistema. pode limitar a transferência de massa c inibir os mecanismos citados acima (rcaçõcs 
02 c tU ). Rodriguc1. (200 I) sugere que esta ca mada de passivação pode ser, no caso da esfalcrita , bastante importante 
pois pode impedir o prosseguimento da rcaçüo de o\idaç;!o. A rcaç;1o (tl-+) mostra como o cnsofrc elementar fonnado 
na rcaçãouação (0] ). simplificada. pois não mostra a etapa de produção de polisulfato. pode ser O\idado. Fowlcr ( 19<J'J) 
c Hsu (I <)<).5) propõem que esse mecanismo seja catalisado pela ação bacteriana enquanto que Sand (20tll) o considera 
puramente químico. Hansford (200 I) não encontrou argumentos nem a favor. nem contra um ou outro postulado. 

(O.f) 

As rcaçõcs (0.5) c (Oó) resumem o mecanismo dircto de O\idação do sulfcto, ou seja. osidação bacteriana por ade rência à 
superfície do mineral. Seguindo Hsu ct ai. (I <)9.5) . o íon sul feto é dirctamcntc O\idado cm íon sulfato. conforme a rcaçüo 
(0.5) 

ZnS + 2 0
2 

____. ZnSO, (0.5) 
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Enquanto que. para Fowlcr ( 1998). o mecanismo dircto é regido pela rcaç;lo (06 ). 

ZnS + H
2
S0

1 
+ 1/2 0

2 
__, ZnSO, + S0 + Hp ( 06) 

Esta rcação (06) pode ocorrer de maneira estritamente química. mas sua cinética é muito lenta 

A fonnaç;lo de um segundo precipitado, ou seja. jarosita. é também um fator importante a ser avaliado c. na medida do 
possíveL controlado. jú que a concentração cm ferro pode ter uma influência significativa sobre os diversos mecanismos 
envolvidos na biolixiviaçüo. As duas principais consrcaç;loiiências da formação de jarosita s;1o a gcraç;1o ele úcido c a 
precipitação do ferro. A prccipitaç;lo ele jarosita é favorecida pela presença de íons como Na'. K'. H p . NH,'. Pb' · entre 
outros. designados como X na rcação (07). 

(07) 

Alguns dos trabalhos cujos resultados estão disponíveis na literatura visaram dctcnninar a importüncia relativa dos 
mecanismos diretos c indirctos. c os fenômenos predominantes como as taxas ele oxiclaçüo química c bacteriana (Fmdcr. 
1998: Boon. 1998 c Tributsch. 200 I). Boon ( 1998) sugere que o ferro férrico controla a cinética elas rcaçõcs c Fm\ ler c 
Crundwcll ( 1998) clcmostram que na biooxiclação da csfalcrita predomina o mecanismo indircto 

Tributsch (200 I) explica com modelos clctroquímicos c Rodríguez (200 I) traçando curvas ele polarização para a 
csfalerita. a fonnação da camada de enxofre elementar descrita pela rcaç<1ouaç;lo (03). Fowlcr c Cmndwcllmostram. cm 
outro trabalho (Fowlcr c CnmdwclL 1999). que a bactéria é capa;. ele oxidar a camada ele enxofre formada pela oxidação 
anacróbica do sulfeto por Fc(III). ajudando assim a dissolução da csfalcrita. Nos experimentos. eles observam. para um 
potencial controlado c mantido fixo. a mesma taxa de oxidaç;lo para ensaios com ou sem bactérias nas primeiras 8 a 
12 horas. o que cstú de acordo com a idéia de que o íon férrico controla a cinética ele oxiclaç;1o ela csfalcrita Após este 
período. as curvas de dissolução passam a apresentar comportamento diferente. Os ensaios contendo bactérias solubilizam 
melhor a csfalcrita. Consiclcranclo-sc que a camada ele enxofre elementar impede a transferência ele massa entre a soluç;1o 
c o mineraL sugere-se que Acidithiobacillus se mostra capaz ele oxidú-la (rcaç<1o 05) N;1o havendo mais passivação elo 
mineraL a oxidação ele ZnS prossegue. Este modelo se encontra bem clcscnvolvido no trabalho ele Cnmclwcll (200 I). Esta 
camada, no entanto. 11.:'1o é totalmente dcstmída na presença da bactéria (Rodriguez. 200 I). Boon sugere também que a 
taxa de oxidação do Fc(ll) é fortemente afetacla pela presença ele so pois. Aciclithiobacillus prefere oxidar o enxofre cm 
detrimento do ferro. Isto pode acontecer até o ponto de se-interromper a oxidaç;1o do ferro. diminuindo cnl<lo a cinética ele 
lixiviação da csfalcrita (Boon. 1998) isto é. a produç;lo química de Fc(II) é muito mais dpicb que a oxiclaç;1o bacteriana 
do mesmo. 

3. METODOLOGIA 

O material utilizado é um concentrado brasileiro de sulfcto de ;.inco (csfalcrita) cujas características cst<1o apresentadas 
na tabela I. 

Tabela I - Amílisc mineralógica c química elo material utilizado 

Mineralogia 'V,, Zn %Cd 'V., Fc Densidade 
Arca :-,upcrllCJal 
(m 21!•) 

Concentrado Esfalerita (ZnS) 
45.38 0.26 1.22 3.49 1.7 MA Minrccordita (CaZn(CO ),) 

LQ 
Esfalcrita 

47.63 0.27 O.CJ4 3.53 3.1 
Sulfato hidratado de Zn 

Antcrionncntc aos ensaios de biolixiviação. o material foi tratado com {Jcido sulfúrico por 3 horas cm pH 1.50 c a 
temperatura ambiente. resultando cm um produto denominado LQ. As anúliscs de densidade do material foram cfctuaclas 
cm um Multipicnômctro a Hélio de marca Quantachromc. c as análises de área superficial cm um rcaçãouipamcnto "High 
Spced Gaz Sorption Analyzcr", modelo NovalOOO. marca Quantachromc. 

O ensaios foram conduzidos cm crlcnmcycr de 250mL. agitados cm agitadores orbitais. a 200 rvm c ú temperatura ele 34 o c 
Para a adaptação da cepa. diferentes densidades de polpa foram utilizadas c as soluções foram analisadas diariamente. 

O meio de cultura da Acidithiobacillus utilizado é o meio TK: 0.5 g/L ele (NH)SO, 0.5 g/L ele MgSO, 7Hp c 0.5 g/L ele 
K

2
HPO.r O pH da polpa foi medido c <üustado diariamente com adição ele úcido sulfúrico concentrado (98'%) ou de NaOH 

2,5M (Equipamento Hanna HI931400). O potencial de oxidação também foi medido diariamente (Equipamento Digirnccl 
DM20). Rcgulanncntc. análises de zinco c ferro foram cfctuadas pelo método de cspcctrofotomctria ele absorç;1o atômica. 
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cm um Equipamento Pc1kim Elmcr Modelo AA nalist 100. 

Foi determinado cm trabalho anterior (Daman. 2002) que o pH ideal de cultivo que se situava cm torno de um Valores 
superiores a este não conclu1.iam a fortes mudanças de comportamento ela bactéria c levavam a precipitação de ferro na 
forma ele jaros ita . Va lores inferiores de pH conduziam ú redução elo metabolismo da cepa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram rcali1adas drias adaptações de Aciclithiobacillus ao meio contendo csfalcrita. Primeiramente a bactéria foi 
co locada cm meio de cultura co ntendo 0.5 grama de LQ cm 100 mi de solução. À medida elo sucesso da adaptaç;lo. a 
clcnsidaclc ela polpa foi aumentada gradativamcntc. 

A seguir s;lo apresentadas as principais observações obtidas: 

Densidade de polpa versus potencial de O:\idação 
Trabalho anterior (Daman. 2002) mostra a importúncia ele adaptar Acid ithiobacillus ao novo substrato (produto LQ) 

E importante notar que enquanto a densidade de polpa aumenta . o potencial de oxidação máximo atingido diminui. como 
mostra a figura 2. Este grúfico foi ob tido a partir dos testes ele adaptação ela bactéria sobre LQ. concent rado de esfalerita 
pre-li:\iviaclo. a pH UW. 

= 600 
'O ·s, 

550 r:: 
~ 
= 500 
E ·x 

450 ·~ 
E 

.s::. 400 w 
0.00% 500% 10 00% 15.00% 

Densidade de polpa ZnS 

Figura 2- Potencialmúximo atingido durante testes a vúrias densidades de polpa. pH= l,80 - (Fc) = 6.40 g/L 

A climinuiç:lo elo potencial. obsc n ada nos ensaios rca li ~:ado s. pode ser explicada pelo fato de a bactéria n<lo conseguir 
O:\ iclar todo o ferro quando h;'Imuito material (ZnS) a se r O:\idado por este (figura 2) . Observou-se também uma climinuiç;lo 
elo potencial de o:\idaç:lo na fa se final elos ensa ios (figura .\). o que pode ser explicado de três formas: i) a ação bacteriana 
é inibida devido a fatores tais co mo alta conccntraç;1o cm zinco. entre 40 c 50 g/L (fi gu ra 5). rcdlll.inclo a rcgcncraç;1o 
elo Fc(l ll ) ii ) bioo:\idaç;lo preferencial do cn:\ofrc cm detrimento daquela elo Fc(lll) ou, iii) formação ele precipitados ele 
jarosita. diminuindo a conccntraç;lo cm Fc( lll) cm solução . 

6CO 

5CO -=;.--2% 

~§ 
4CO ---5?,{. 

Q 2CO 

·tco 
o 

o 
Tempo (di:o) 

Figura 3- Evolução do potencial ele oxidação parn testes rea li zados cm 6 densidades de polpa diferentes (pH= 1.80 
- (Fc) = 6.40 g/L) 

• Extração de zinco 
Na maioria dos ensaios realizados at ingi u-se uma C:\traç:io de 1.inco acima elos 90°1.• para densidades ele polpa aba i:\o de 
1 O'%(\\/\') (figura 4 ). Pa ra densidades de polpa mais elevadas (20'%) a solubi li 1~1Ção do zinco reduz-se a valores próximos 

79 



Daman. 0.: Leiio. V A.: Silva. C A. : Gomes. F J. 

de 40'% (resultado cm rase de confirmaçiio). Observou-se que no inicio dos testes. a \'clocidadc ele solubili1.aç;1o do 1inco 
é indcpcnclcntc ela porcentagem ele sólido no reato r. antingindo apro.\imadamcntc ele I gele Zn/clia/L como o mostra a 
figura 5. 
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Figura 4- E.\traçilo de zinco cm 6 clcnsiclaclcs de polpa diferentes (mcsino ensaio que o ci;J fi gural) 
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Figura 5- solubilização ele 1inco cm 6 clcnsiclaclcs de polpa diferentes (mesmo ensaio que o da figural) 

• Concentração cm Fc(IJJ) 
Os ensaios apresentados nas figuras 4 c 5 foram todos realizados com uma conccntraç;1o cm Fc(ll) inicial igual a().] g/L. 
A figura 3 mostra. através ela medição do Eh. como evolui . para os mesmos ensaios. a rclaçilo entre o íon ferroso c o íon 
férrico cm solução. 

O estudo da figura 5 sugere que quanto mais elevada a porcentagem de sólidos: 
a) mais lentamente evolue o Eh. 
b) menor é o potcncialmúximo atingido. c sobretudo, 
c) mais longo o patamar inicial onde mio h{J variaç<lo do Eh. 

Isto se c.\ plica pelo rato de que um tempo maior é ncccssúrio para a taxa de oxidaç;1o do Fc(ll) (rcaçilo O I) seja superior a 
ta.\a ele redução do Fe(III) (rcaçõcs 02 c Ol ). quando se tem mais material (ZnS) a ser O.\idado. À densidade de polp;1 bai.\a 
(2'%) a produçilo bacteriana de íon férrico . cm pouco tempo tornou-se mais rúpida que o seu consumo. Com densidades 
de polpa alta ( 15%). foram necessários 20 dias para a taxa de oxidaç<lo elo Fc(ll) superar o consumo do Fc(lll) O gr;'1fico 
da figura 5 mostra, no entanto. uma taxa de solubilizaçilo do 1.inco igual (ligeiramente inferior a lg Zn/dia/L) para os dois 
ensaios (a 2'% c 15%). Após os 20 dias. no ensaio a 15'%. tem-se Fc(lll) cm excesso (caractcrúado pela cvoluç;lo do Eh). 
não observa-se no entanto uma maior taxa de solubilização do zinco. Esta obscrvaç;lo é confirmada a partir elo ensaio 
realizado cm densidade de polpa de 2'%: no qual apesar de logo obter-se a oxidaç;lo elo Fc(ll). a ta.\a de solubiliJ.açüo do 
zinco é semelhante úqucla obtida a I 5% de clensicladc ele polpa (figura 5). Estas observações sugerem uma limitaç;!o no 
nível da O.\idação química (parte do mecanismo indircto): mesmo com oxidante cm C.\ccsso. nilo h(Jmclhoria ela cinética 
de solubilização. 

• Ferro 
As figuras 6 c 7 apresentam um ensaio repetido quatro vezes. acompanhados ele um teste ele controle. sem bactéria c 
com adição de timo! (bactericida). As condições do teste são: densidade de polpa de 15'%: pH U\0: !Fc' ' l,,""'1 = 6. 7 g/L. 
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Durante os primeiros 30 dias do ensaio os potenciais de o:-.:idação das polpas foram todos iguais c baixos. No entanto. 
houve maior cxtração nos frascos inoculados (fi gura 7) . O potencial ficou baixo devido ao consumo do ferro oxidado, 
quer seja produ1.ido via bacté ria. ou quimicamente (pelo o:-.:igênio cm meio úcido). como é o caso do ensaio de controle. 
Como a oxidaç<lo química é extremamente lenta. pouco ferro férrico é produ;.ido, c, a o:-.:idação da esfalcrita é lenta no 
ensaio de controle. Após os trinta di as. o potenc ial de oxidação do controle começa a subir. A rcação 03 mostra como 
pode ser formada a camada de enxofre pela oxidaç;1o da csfalcrita com o íon férrico (Rodriguez, 200 I: Tributsch. 200 I) . 
Uma vez formada esta camada. não h;í mais intcrcfunbio de íons entre a solução c o sulfcto . Assim m1o se consome mais 
Fc(lll) que continua sendo produ;.ido quimicamente, c por isso o potencial sobe. Os resultados deste ensaio são coerentes 
com a hipótese de formação de uma camada de enxofre elementar. a qual seria solubilizada pela bactéri a. diminuindo 
os impedimentos cinéticas dccorcntcs da camada de pass ivaç;1o. Como se nota . nos ensa ios contendo a bactéria o grau 
de solubili 1.aç;lo é superior ao do ensaio de controle. A ação da bactéria poderia ter sido cnt;1o no sentido de oxidar o so 
(rcaç;lo 04 ). o que daria suporte ús obsc l\ açõcs de Fowlcr (I 999) c Hsu (1995). 
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~80+-------------------------------------------~ 
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-~40 '-------------------...,=----==~~~ .--------. 

:=:-· .~1:20 ·-----------------:-~="'SIEI'~=-= 
-~·~(I) -t9--------::-:::~~~~õll 
LÜ :.::;:~)+I~~=~~~~~ 
:2&1ti~~~~-=~4--~~--------------------------1 
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220~~~---------------------------------------l 
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Figura 6- Evoluçüo do potencial de oxidação para testes realizados com densidade de polpa de 15% 
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~15"~! 

---e--15 ~~ o:f"ol:ro:le 

Figura 7- Extração do zinco- densidade de polpa de 15'Yo 

O papel do ferro sempre foi muito discutido pois ele é de suma importância nos mecanismos indirctos nos sistemas de 
biooxidação. Como mostram os gdficos das ftguras (> c 7. c seguindo Fowlcr c Cnmdwcll ( 1 999). no caso da biooxidação 
indircta da csfalcrita. sugere-se a formação de uma camada de passivação (supostamente enxofre elementar (Fowlcr. 
1999: Rodriguc; .. 200 I)) . Acidithiobacillus seria capa;. de oxidar esta camada (sugerindo ser a mesma de enxofre c não 
de jarosita. por exemplo). O fato de se ter muito o:-.:idantc (íon férrico) não aumenta a cinética de oxidação. A anúlisc da 
ftgura 4 mostra que. para densidades de polpa relativamente baixas (2'% c 5%). se atinge rapidamente a predominância 
de íons férrico. mas. no entanto. a cinética de lixiviação é a mesma que para os ensaios realizados à densidades de polpa 

maiores. 
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5. CONCLUSÕES 

O potencial da técnica de biooxidação da esfalcrita é demonstrado pois a cinética das rcaçôcs melhora cm presença de 
microorganismos. Rendimentos de cxtração acima de 90'% foram obtidos durante os testes preliminares 

O papel de uma camada de passivação. supostamente de enxofre elementar. é de suma imporlflllcia c sugere-se que ela se 
forma durante a oxidação do sul feto pelo Fc(l 11) como demonstrado cm ensaios com densidade de polpa de 15'%. Sugere
se também que Acidithiobacillus se mostra capa;. de rcdu1.ir o efeito inibidor desta camada. oxidando-a. provavelmente 
A redução da cxtraçilo de zinco para densidades de polpa elevadas pode ser atribuida ú preferência da bactcria cm oxidar 
o enxofre elementar formado c nilo o íon ferroso . 
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