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RESUMO

O objetivo deste trabalho, foi desenvolver um programa de

lixiviaçao bacteriana de minérios de urânio, constituído por três

pontos fundamentais: a) isolamento e purificação de Tkiobãcilltu |e4

Aooxidaiu (e também Tkiobacilliu tkiooxidatu"); b) estudos f isiológji

cos de crescisento e de metabolismo respiratório da espécie T. fe*-

jtooxidAtui c) lixiviação do urânio de dois tipos distintos de miné-

rio, pela ação do T. (tKKooxidaiu, em escalas de laboratório, semi-

piloto e piloto.

Utilizando-se amostras líquidas ou sólidas» de diferentes

minas contendo minerais sulfetados, conseguiu-se purificar treze iso

lados de T. it.KKoexida.na e oito isolados de T. thiooxidans. Estes

isolados foram identificados por testes fisiológicos* de utilização

de compostos inorgânicos como fonte de energia para crescimento epe

los padrões de crescimento colonial em meio sólido.

Nos ensaios de crescimento, constatou-se a utilização de

Fe *, S° e $2®3~ P**05 isolados de T. ^tKKooxidanò, como substrato

energético oxidável. Como era esperado, T. thiooxidaru utilizou so-

mente S° e S2O3".

Nos ensaios de respirometria, utilizou-se suspensões celu

lares em repouso de T. itKKooxidani. Foram constatadas diferenças sig

nificativas entre quatro isolados distintos de T. ii\iooxídan&,quan

to as taxas de respiração celular sob condições diferentes de con

centração de substrato (Fe ) e de metais tóxicos (U, Mo e Hg) e em

diferentes valores de pH. As diferenças observadas nos parâmetros

cinéticos avaliados, sugerem uma variabilidade genética natural en-

tre os isolados.



Os estudos de biolixiviaçío dos minérios de urânio, fo-

ram realizados em frascos agitados, em colunas de percolaçio (labo-

ratório e semipiloto) e em pilhas de lixiviação estática (piloto).A

potencialidaee dos dois minérios avaliados frente a técnica bacte-

riana, foi inicialmente evidenciada nos ensaios em frascos. Devido

n presença de pirita (FeS>) nas duas amostras de minério, houve pro

dução de H2SO4 e Fe pela atividade oxidativa bacteriana. Esses

dois componentes,determinaram maiores rendimentos de extração de uri

nio (e o molibdênio associado), e menores consumos de ácido sulfüri

co nos frascos contendo bactérias,em comparação aos frascos esteri

lizados como controle. Resultados semelhantes foram obtidos nos en-

saios de lixiviação estática em colunas de percolação, ainda em es-

cala de laboratório.

Em função desses resultados positivos, prosseguiu-se nos

estudos Tealizando-se experimentos em escalas ampliadas. Em escala

semipiloto usou-se colunas de percolação e, em piloto, pilhas de li

xiviação estática. Em ambos, foram obtidos resultados compatíveis

com os dos outros ensaios.

Os promissores resultados de processo alcançados, além da

experiência adquirida em operações de lixiviação em pilhas, a mesma

utilizada em escala industrial, acenam com possibilidades reais, pa

ra uma eventual aplicação da lixiviação bacteriana em escala de pro

dução, dos minérios uraníferos estudados.



ABSTRACT

The purpose of this work, was to develop a bacterial

leaching progra» for uraniin ores, under three basic points: a) iso

lation and purification of Tklobacllluu ttmooxldam, as well Thio-

baclllui thlooxldami b) physiological studies of growth and res-

piratory •etabolisa of T. itwooxldam; c) uraniua leaching fro» two

types of ore by T. ithiooxldaiu action, on laboratory, seaipilot and

pilot scales.

Thirteen cultures of T. £e\\o oxidam and eight cultures

of T. thlo oxidam were purified fro» solid or liquid samples, col*

lected at different nines containing sulfide Minerals. These cultu-

res were identified, using physiological tests of inorganic con-

pounds utilization as energy source for growth and by colonial

growth pattern on solid nediun.

The utilization of Fe , S° and S2Oj as oxidizable ener

getic substrates by all T. jeuooxidam cultures, was detected in

growth tests. As expected, the cultures of T. thlooxlda.no were able

to utilize only S° and S2O3~.

Resting cell suspensions of T. biK\ooxldan& cultures were

utilized in respiratory experiments. Significative differences in

the respiratory rates were observed among four T. ÍZKKO oxidam cul-

tures, under different conditions of substrate concentration (Fe * ) ,

pH and toxic metal concentration (U, No and Hg). The differences

observed in the kinetic parameters, suggests a natural genetic vari

ability among these cultures.

The bacterial leaching studies, were carried out in shake

flasks, percolation column (laboratory and semipilot) and in heap



leaching (pilot). The potential of the two ores studied in relation

to bacterial action, was first showed in shake flask experiments.

The production of H2SO. and Fe
 + was a result of the bacterial

activity on both ore samples containing pyrite (FeS2). These two

bacterial products, resulted in a higheT uranium and molybdenum ex-

traction and a lower sulfuric acid consumption compared to the steri^

lized treatments. Similar results were obtained in percolation co-

lumn at the same scale (lab).

As consequence of these positive results, scale up of the

process was carried out. Percolation columns and heap leaching were

used in semipilot and pilot scale, respectively. In both scales,

comparable results to the lab assays were obtained.

The promissing process results and the experience acquired

in heap leaching operations (this technique is used in industrial

scale), showed real possibilities for an eventual application of the

bacterial leaching for the uranium ores studied in this work, in a

production scale.
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!. INTRODUÇÃO

Mineral pode ser definido como um elemento químico ou uma

substância inorgânica de composição química definida, encontrada na

turalmente na crosta terrestre. Por outro lado, entende-se minério

como um ou mais minerais associados, que sob certas condições po

dem ser processados, objetivando a recuperação de um ou mais elemen

tos ou substâncias (metálicas ou não metálicas) de interesse econô-

mico. A definição de economicidade da exploração de uma jazida mine

ral, baseia-se fundamentalmente no teor e quantidade do elemento de

interesse, e no custo dos processos envolvidos para sua extração do

minério.

Ao longo dos anos, o homem vem utilizando os bens mine-

rias nas mais variadas atividades exercidas em nosso planeta pela es_

pécie humana. Sabe-se que a cerca de 20 mil anos atras, o homem já

praticava uma metalurgia rudimentar. Na chamada idade do bronze, já

se produzia uma liga de cobre e estanho. Calcula-se que os egípi-

cios usavam aproximadamente 30 bens minerais. Hoje são utilizados

cerca de 300 bens minerais, dos quais 50 são metais.

Com o avanço tecnológico, metais raros como urânio,

tõrio, germãnio, nióbio e muitos outros, tornaram-se materiais im-

portantes devido suas utilizações em vários segmentos da tecnolo

gia de ponta (eletrônica, óptica, energia atômica, e t c ) .

Devido a busca incessante e da descoberta de novas aplica

ções, o aumento da demanda mundial desses bens é praticamente inev_i

tável. Dessa ação, resulta um progressivo esgotamento das reservas

minerais contendo altos teores dos metais de interesse econômico.



salientando-se que tais recursos são, obviamente, não renováveis. Po

de-se citar como exenplo o caso do minério de cobre. Até o final do

século passado, considerava-se econômico a exploração de um minério

que apresentasse um teor de cobre da ordem de 101. Na década de 20

já se processava minério de cobre contendo de 1 a 21 do metal. Para

isso novas técnicas foram então desenvolvidas. Atualmente utilizan-

do-se técnicas de concentração prévia, utiliza-se minérios contendo

cerca de 0,31 do referido metal. Abaixo desse valor, a recuperação

do cobre pelos métodos convencionais € praticamente inviável sob o

ponto de vista econômico. Pelo método pirometalúrgico convencional,

somente minérios de altos teores ou concentrados prévios são apro

veitáveis, devido ao alto custo dessa técnica em função dos gastos

excessivos de energia.

Dessa forma, torna-se imperioso o desenvolvimento de meto

dos alternativos para o tratamento de minérios contendo baixos teo-

res do metal de interesse. 0 uso de técnicas hidrometalurgicas vem

merecendo crescente atenção dos técnicos e empresários do setor mi-

neiro-metalurgico. Nesses processos, soluções ácidas (ou básicas)

oxidantes são contactadas com o material mineral, causando a solubi

lização do metal desejado, o qual é então recuperado da solução.

Dentre esses processos hidrometalúrgicos, a utilização de

microrganismos para promover a solubilização de metais - lixiviação

bacteriana ou biometalurgia como atualmente é denominada - apresen-

ta-se como uma alternativa promissora não só para recuperação de co

bre.como também para uma série de outros metais de interesse econô-

mico.

Essa potencialidade decorre de uma série de fatores, den-

tre os quais podem ser citados:



1. economia dos insunos utilizados num processo hidronetalurgico con-

vencional, (ácido e agentes oxidantes), pois a própria bactéria

produz tais insumos.

2. baixo requerimento de energia, se comparado a ua processo piron£

talúrgico e mesmo a um processo hidrometalúrgico sob agitação

(lixiviação ácida agitada).

3. baixo investimento de capital inicial e mesmo baixo custo opera-

cional, devido â simplicidade das instalações.

4. reduzida necessidade de mão-de-obra especializada na operação.

5. não poluição atmosférica pois não ocorre emissão de SO» como na

pirometalurgia. Como se sabe o SO, é agente causador da "chuva

ácida".

Além do aproveitamento de rejeitos minerais (minérios de

baixos teores) a lixiviação de metais por bactérias pode ser ainda

uma alternativa para o aproveitamento de jazidas de pequeno porte,

ou de localização adversa, isto é, muito longe de centros com infra

estrutura adequada.

Atualmente a lixivaçao bacteriana é aplicada em escala in

dustrial para recuperação de cobre e urânio em vários países, desta

cando-se E.U.A., Canadá, África do Sul, URSS, Espanha, México, Bul-

gária, Chile e Peru. Destaca-se que cerca de 181 da produção do co-

bre no final dos anos 70 nos E.U.A. (^200.000 t) foi obtida através

dessa técnica (Tabela 1).

Em função de toda essa potencialidade, inúmeras patentes

industriais tem sido requeridas. TUOVINEN e NICHOLAS (1975) apresen

tam e discutem uma série dessas patentes na área biometalúrgica, es_

sencialmente na lixivaçao de cobre e de urânio.



TABELA 1 - Produção de cobre nos E.U.A. eu 1978

Companhia

Kennecott

Phelps-Dodge

Duval

Anamax Mining

Asarco

Cities Service

Corpus Mines

Inspiration Copper

Produção
concentração

287.200

283.600

112.300

67.200

85.780

72.800

61.600

20.700

991.180

deCu (t)
lixiviação

88.200

34.550

10.200

35.810

10.720

7.750

12.150

18.000

217.380

t do total de Cu
por lixiviação

23.5

10,8

8.3

34,8

11,1

9,6

46,5

46,5

18,0

Dados apresentados por A.E. Torna (New México Institute of Mining
- E.U.A.) na "Reunion Tecnológica sobre lixiviacion bacteriana",
realizada na Universidade Católica de Valparaiso, Chile, de 22 a
26-07-1985.



O processo operacional da biometalurgia é conduzido de

forma quase rudimentar, aproveitando-se a ação natural de bactérias

já presentes nos minérios apropriados» isto é, aqueles que apresen-

ta» em sua constituição mineralógica, formas reduzidas de enxofre e

ferro, sendo que a pirita (FeS.) é o principal substrato mineral

utilizado pelas bactérias. Destaca-se que a principal espécie bacte

riana envolvida na solubilização de metais de seus minerais, é o

Thiobacilluò liKKooxldan*, apesar do envolvimento de outras espé-

cies, como será visto posteriormente.

Resumidamente o processo consiste na deposição de grandes

quantidades de minério sobre uma base impermeabilizada, seguida de

uma irrigação na superfície da pilha formada, com uma solução de áci

do sulfúrico (pH t3,0). Essa solução, coletada após a percolação pe

Io minério, é reciclada constantemente pela pilha, ocasionando uma

intensificação da atividade bacteriana no substrato mineral referi-

do acima (pirita). Dessa ação, resulta uma elevação da acidez e do

poder oxidante da solução, pela produção biológica de ácido sulfúri

co e do íon Fe , com a conseqüente solubilização do metal desejado.

Após essa etapa, o metal é extraído da solução por processos conven

cionais. Um esquema do processo operacional, pode ser visto na figu

ra 1.

Existem várias características da bactéria T. itKKooxidanò

que a tornam um interessante nicrorganismo para estudos básicos de

fisiologia, bioquímica e genética, bem como para desenvolvimento de

processos industriais em atividades hidrometalúrgicas:

1. crescimento em condições ambientais extremas, sobretudo elevada

acidez e altas concentrações de metais.
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FIGURA 1 - Esquema básico do processo de lixiviação bacteTiana de

metais em pilhas.



2. crescimento autotrofico (fixação de CO^ atmosférico) proporciona

do pela energia liberada da oxidação de coaipostos inorgânicos, co

•o o ion ferroso e formas reduzidas de enxofre.

3. significativa resistência a concentrações elevadas de metais po-

tencialmente tóxicos, provavelmente condicionada por genes pias»

diais.

4. capacidade de solubilizar metais de interesse econômico, devido

ao seu metabolismo oxidativo que produz eficientes agentes da l_i

xjviação ácida de metais (ion férrico e ácido sulfúrico).

Inúmeros estudos de laboratório tem demonstrado que além

do cobre e urânio, outros metais podem ser solubilizados de seus mi

merais, pela atividade de lixiviação bacteriana. Podem ser citados

metais de interesse econômico, tais como ouro, prata, zinco, ní-

quel, etc.

Sob o nome de "Biometalurgia" ou "Biogeotecnologia", são

englobados ainda outros processos baseados na atividade geoquímica

dos microrganismos. A nível de laboratório, já se estuda em vários

países a participação microbiana na dessulfurizaçâo do carvão, obje

tivando minimizar o teor de enxofre do mesmo, para que durante sua

utilização industrial, ocorra uma redução na emissão de SO- para at̂

mosfera. Além desse, podem ainda ser citados outros tipos de ativi-

dade natural microbiana, com potencial para se tornarem processos in

dustriais: redução de sulfato por bactérias para produção de enxo

fre, remoção de metais pesados de efluentes industriais por biomas-

sa de microrganismos, solubilízação de rochas fosfáticas por fun-

gos, etc.

No Brasil, as pesquisas em biometalurgia podem ainda ser

consideradas incipientes. Apesar de alguns indícios promissores, co



•o seri discutido posteriormente, pouco tea sido feito nesse setor

em nosso país. Iniciativas para o desenvolvimento da biometalurgia,

sobretudo a lixiviaçio de Betais por bactéria, deve* ser estimula-

das, pois a pesquisa nessa área é bastante atrativa para o Brasil e

para os países em desenvolvimento em geral,por uma série de razões:

o estágio de conhecimento a nível mundial ainda não é muito avança-

do; nenhuma necessidade de sofisticação de equipamentos e materiais

utilizados nesse tipo de trabalho; metodologia operacional bastante

simples, a nível de processo industrial; a especificidade de cada

minério, isto é, o seu aproveitamento depende de um processo desen-

volvido localmente (DAGNINO. 1985; GENTINA e ACEVEDO, 1985).

Esses são alguns fatores que associados a necessidade de

se desenvolver métodos alternativos para o tratamento de minérios

de baixo teor, justificam a implantação e consolidação de pesquisas

nessa área.



II, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

II.1. HISTÓRICO

A recuperação do cobre de efluentes naturais de ninas, is

to é, do cobre lixiviado naturalmente do minério, foi provavelmente

praticada de forma intensa na região mediterrânea a cerca de 1000

anos A.C. (BRIERLEY, 1982). Segundo MURR (1980), os fenícios, roma-

nos e espanhóis jí observavam e utilizavam esse processo natural pa

ra recuperar o cobre nessa época.

A utilização sistemática do processo natural de lixivia

ção do cobre, foi iniciada no final do século XV no norte da Hun-

gria. KARAVAIKO £ GROUDEV (1985) comentam que em 1566 um ciclo com-

pleto de lixiviação e recuperação do cobre foi desenvolvido no mes-

mo local, utilizando-se um sistema de irrigação.

Por volta de 1700, o método de lixiviação natural do co

bre em pilhas (grandes montes de minérios) foi estabelecido nas mi-

nas do rio Tinto na Espanha (TAYLOR Ç WHELAN, 1942) e ainda é

aplicado até hoje. Conforme citações de KARAVAIKO $ GROUDEV (198S),

Aplicações similares da lixiviação natural de cobre foram desenvol-

vidas na Alemanha e URSS no final do século passado.

Desde o início da aplicação sistemática da lixiviação de

minérios de baixo teor de cobre nos Estados Unidos da América, ocoir

rido em 1914 (ARGALL, 1963), essa prática tem se propagado em esta-

dos do sudoeste americano. Existem operações em Nevada, Utah, Monta

na, Arizona e Novo México. Posteriormente, outros países começaram

a utilizar essa técnica para recuperar cobre de minérios de baixo

teor: Peru, Africa, Australia, Japão, Bulgária, Iugoslávia, etc. A
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aplicação dessa técnica para recuperação de urânio de minério de

baixo teor, foi posteriormente utilizada no Canada, Africa do Sul,

Portugal e também nos E.U.A. (KARAVAIKO f> GROUDEV, 1985).

Apesar de ser una prática antiga e bastante utilizada, a

participação ativa de nicrorganismos no processo de lixiviação na-

tural, era totalnente desconhecida até a ben pouco tempo. A partici-

pação de microrganismos na formação e degradação de depósitos mine-

rais, a geomicrobiologia, é um estudo relativamente recente.

No final do século passado, o cientista russo Winogradsky,

apôs una série de estudos, formulou o conceito de litotrofia. Segun

do esse princípio, certas bactérias obtém energia da oxidação de

substratos inorgânicos para fixar o CO. atmosférico. Os estudos de

Winogradsky com a bactéria Be.ggia.toa sp., permitiram demonstrar que

essa bactéria oxida H-S a enxofre elementar, como forma de obter

energia para seu crescimento (EHRLICH, 1981).

Em 1902, Nathanshon cultivou uma bactéria em um meio mine

ral contendo tiossulfato de sódio como fonte energética. Dois anos

•ais tarde o microbiologista alemão Beijerinck caracterizou essa bac

teria como sendo ThiobaUUtu thlopauu (VISHNIAC Ç SANTER. 1957).

Uma das primeiras evidências da utilização de sulfetos me

tãlicos como fonte de energia para o crescimento de bactéria foi eis

tabelecida por RUDOLFS 6 HELBRONNER (1922). Nesse trabalho foi de

monstrada a oxidação do sul feto de zinco e da pirita (FeS?) por mi-

crorganisnos oxidantes de enxofre, porém não identificados.

Nesse mesmo ano, WAKSMAN & JOFFE (1922) conseguiram iso-

lar e purificar uma bactéria que rapidamente oxidava enxofre elemen

tar ao ácido sulfúrico. Foi utilizada uma mistura de enxofre, rocha

fosfática e solo em água e o pH inicial de 6,2 caiu â 1,8 em trinta
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dias. Utilizando essa suspensio como inôculo de um meio sintético

estritamente mineral contendo enxofre como fonte de energia, e atra

vés de repiques sucessivos* conseguiu-se a purificação da espécie

que eles denominara» TklobacilluA tklooxidam. Nessas condições, o

pH do aeio de cultura decresceu ate aproximadamente 0,5.

Paralelamente a essas descobertas, um problema sério de

poluição ambiental nas proximidades de minas de carvão começava a

despertar a atenção de pesquisadores, sobretudo nos E.U.A. Águas

efluentes dessas minas, e águas pluviais que percolavam pelos gran-

des montes de rejeitos contendo pirita, apresentavam alta acidez e

significativas concentrações de elementos metálicos. Foi estimado

em 1932, que cerca de 3.000.000 t de ácido sulfúrico foram lançadas

no rio Ohio (Pennsylvania, E.U.A.), através da drenagem de minas de

carvão dessa região norteamericana (PARAB tt atli, 1972). Na década

de 40,estudos realizados por pesquisadores do "U.S. Bureau of Nines'!

revelaram que bactérias oxidantes do enxofre estavam presentes nes-

ses efluentes ácidos e que a oxidação do íon ferroso queocoTria nas

águas ácidas de minas era muito mais rápida, se comparada a uma oxî

dação puramente química.

No final dos anos 40, COLMER % HINKLE (1947) evidenciaram

claramente a participação de microrganismos na oxidação do Ion fer-

roso presente nos efluentes ácidos de minas abandonadas. Dessa oxi_

dação resulta a formação do Ion férrico que nas condições desses

efluentes (pH 2,0 -3,0) precipita na forma de hidróxido de ferro

(FeOH3),o qual apresenta uma cor marron avermelhado. Em seus expert

mentos preliminares, esses autores constataram que se deixassem in-

cubando um frasco contendo água ácida recém coletada (ainda sem pre

cipitados), após uma semana ocorria a formação do precipitado mar-
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. Utilizando vários agentes bactericidas (formol. fenol, mercú-

rio) e também esterilizando a água ácida por filtração em membrana,

a formação do íon fêrrico não ocorria, mesmo apôs vários meses de

incubaçío.

P Em continuidade a esses estudos. COLMER tt alii (1950) e

• TEMPLE I COLHER (1951) conseguirás isolar e purificar a bactéria

responsável pela.produção do lon férrico e também da acidez doseflu

entes de sinas de carvão nos E.U.A. Nesse ultimo trabalho o nome

específico Tkloba.cj.llu.* itiKo oxidam foi sugerido» pois foi demons-

í trada a capacidade da bactéria em oxidar fonas reduzidas de enxo

fre (Thiobacilttu} e do ferro {itutooxidaitA'). Posteriormente, LEATHEN

tt alii. (1956) isolaram uma bactéria com características básicas se

melhantes ao Thiobatilliu iti*ooxida.ru. Como eles não conseguiram

demonstrar a oxidação do enxofre por esse isolado, foi sugerido o

nome ftviobaciltiu itKKooxida.nl. Logo após.KINSEL (1960) isola uma

cultura e sugere o nome TtiKobacilliu Aul£ooxidam, pois a mesma

apresentou capacidade de oxidar tanto o ferro quanto o enxofre.

Entretanto, conforme estudos minuciosos de HÚTCHINSON tt

alii (1969) e de KELLY « TUOVINEN (1972), essas designações foram

virtualmente abandonadas, pois esses autores não detectaram diferen

ças entre esses isolados e o Thiobacilltu iiiiooxidani. Dessa for-

ma, apesar de ambos os nomes terem sido utilizados nas décadas de

50 e 60 por vários autores, hoje somente se utiliza Thiobadltuò btK-

Kooxidanò para designar as bactérias que utilizam formas reduzidas

de ferro e enxofre como fontes de energia.

Durante a década de 50 e início dos anos 60, foram publi-

cados vários trabalhos, reportando o isolamento dessa espécie de

águas ácidas de minas contendo sulfeto de cobre (BRYNER % JAMESON,



I960; CORRICK « SUTTON, 1961; RAZZEL « TRUSSELL. 1963). Nesses tra-

balhos foi evidenciada a ação oxidativa da bactéria sobre o sulfeto

de cobre e assim definitivamente correlacionada a ativa participa-

ção bacteriana na "lixiviação natural" do cobre.

Assim, o período de 1947 a 1960 se caracterizou pelasprin

cipais descobertas e também pelos primeiros estudos básicos da fi-

siologia das bactérias que atuam no processo de biolixiviação de me

tais.
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II.2. AS BACTÉRIAS DO PROCESSO

Além do T. liwiooxída.nt>, que conforme salientado e a prin

cipal bactéria do processo de biolixiviação de metais, o Thiobacit-

Itu tkiooxida.nl é também uma espécie que sempre está presente num an

biente de biolixiviação, e cuja participação no processo esta sufi-

cientemente demonstrada. Entretanto»tem sido verificada a presença

de outros tipos de microrganismos em pilhas de lixiviaçao de metais,

alguns dos quais também participando do processo.

GROUDEV tt alii (1978), investigando durante vários anos a

microflora existente em uma pilha de lixiviaçao bacteriana, contendo

cerca de 30 milhões de toneladas de minério sulfetado de cobre (Bul

gãria) , detectaram a presença dos seguintes mi cror gani SIDOS: bacté-

rias do gênero Thiobacilltu (T. ie.iKooxida.no, T. thiooxidanò, T.

thiopaiiu, T. dinitKiiica.nl)} bactérias do enxofre (sulfo-bactérias

incolores, verdes e púrpura); bactérias do ferro [GaJtdonttla e leg

totkxix); bactérias redutoras de sulfato [VtiiutlovibKio); bacté-

rias heterotróficas [Bacillui, Vòtudomonai, Ca.ulobcLC.tii); algunstipos

de fungos \Clado*po*ium, Vinicillium, Khodotofwla, etc.); nicroal-

gas iUlothnix); protozoários {Amoeba, Buglcna, lu&upia) e uma alga

verde {Hoimidium).

Obviamente, a população microbiana existente em um am

biente mineral é extremamente variável, em função da própria varia-

ção dos minerais presentes e das diferentes condições ecológicas do

local. Mesmo presentes nesse ambiente de condições relativamente ex

tremas (alta acidez e presença de metais tóxicos), a participação

ativa da maioria desses microrganismos no processo de lixiviaçao não

tem sido demonstrada.
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Além do T. ie.nooxida.nl e T. thioxidam, poucas outras es_

pécies ten a capacidade de utilizar sulfetos como fonte de energia

para seu crescimento, tendo assim, alguma participação na lixivia

io de metais. BALASHOVA tt alii (1974) isolaram Ltptoòpiiitlum itK

/tooxidam de depósito de cobre na Armênia (URSS) e demonstraram sua

capacidade de crescer utilizando somente Fe + solúvel como fonte de

energia, oxidando-o a Fe *.

Tendo sido demonstrada também,a oxidação de sulfeto meta*

lico por espécies termõfilas do gênero ThiobaciltuA, as quais dife-

rem profundamente do T. itKKooxidanh quanto a temperatura de cresci

mento (50 -60°C) e a composição de DNA (I G • C). Tais espécies fo-

ram isoladas de pilhas de lixiviação, onde a temperatura no inte-

rior atinge até 80-90°C, e de fontes termais sulfurosas (BRIERLEY

Ç LeROUX, 1977; BRIERLEY Ç LOCKHOOD, 1977; BRIERLEY, 1977; BRIERLEY

| BRIERLEY, 1978; MARSH % NORRIS, 1983).

Tem sido demonstrada ainda, a presença em sistemas de lixi

viação, de bactérias acidõfilas e termõfilas extremas. BROCK tt

alii (1972) isolaram e caracterizaram a espécie Sutiotobiu ácido cal

daiiuò, a qual oxida compostos reduzidos de enxofre e ferro em tem-

peraturas ao redor de 80°C e a pH em torno de 1,0.

Sobre a presença ativa ou não de microrganismos nos sistje

mas naturais de lixiviação ou ainda em condições de laboratório,

existem várias revisões que discutem exaustivamente o assunto. Po-

dem ser destacadas: TUOVINEN Ç KELLY (1974c), BRIERLEY (1978); LUND-

GREN 5 SILVER (1980); KELLY e* alii (1981); HARRISON, Jr. (1984);

EHRLICH (1986).

Como jã salientado anteriormente, a espécie T. 4e.KA.ooxi

dam ê uma das principais bactérias envolvidas na solubilização áci
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6a de aetais contidos em ainérios. Dessa fona e dentro do próprio

objetivo do presente trabalho, serão apresentadas a seguir, as c±

racterísticas básicas dessa espécie bacteriana.
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II.3. Tkiobacilliu itKKooxidani

II.3.1. Características fisiológicas básicas

T. £ÍKKO oxidam é uma espécie não patogênica que se apre-

senta como pequenos bastonetes Gram-negativos, com dimensões médias

de 0,5 a 0,8 um de largura por 0,9 a 1,5 um de comprimento e sua re

produção é por divisão binaria simples (PIVOVAROVA f, GOLOVACHEVA,

1985). A presença de um flagelo polar,que confere a propriedade de

•otilidade à espécie foi demonstrada (VISHINIAC, 1974), DiSPIRITO

tt alii (1982) demonstraram também a presença de flagelo e de "pelos"

(fimbrias) em T. itKKooxidani.

A faixa de temperatura de seu crescimento situa-se entre

5o a 40°C, sendo que em torno de 30°C está a temperatura ótima de

crescimento (LANDESMAN tt alii, 1966). A espécie é aerõbica estri-

ta e o pH ótimo de crescimento é aproximadamente 2,0, ocorrendo po-

rém, crescimento numa faixa de 1,2 a 4,0 (GOLOM2IK (, IVANOV, 1965;

TUOVINEN Ç KELLY, 1972; PIVOVAROVA I GOLOVACHEVA, 1985). Diversos

estudos tem mostrado um tempo de geração médio de 4 a 7 horas, de-

pendendo das condições de cultivo desse microrganismo (McGORAN e£

*IU, 1969; SHAFIA Ç WILKINSON, 1969; TUOVINEN § KELLY, 1973a; MANDL,

1984; LUNDGREN e* alii, 1986).

T. iiKH.ooxida.ni utiliza somente substratos inorgânicos pa

ra o seu crescimento, conforme amplamente demonstrado (SILVERMAN %

LUDGREN, 1959a; UNZ 5 LUNDGREN, 1961; RAWLINGS, 1981). Basicamente

a bactéria ne .«ssita de suprimentos de nitrogênio, fósforo e magné-

sio (BECK | SHAFIA, 1964; HOWARD I LUNDGREN, 1970; TUOVINEN $ KELLY,

1972; TUOVINEN e* *tü, 1979) e um substrato oxidável, que pode ser
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o í°n Fe * na fOTm* d« sulfato ferroso, enxofre eleventar, tiosulfa

to ou ainda um sulfeto Metálico, como por exemplo a pirita (FeS2).

Conforme demonstrara* CORRICK Ç SUTTON (1961) e LUNDGREN

et tLtU (1964), sais de nitrito e aminoácidos (TUOVINEN tt alUt

1979) não são utilizados como fonte de nitrogênio. Aaônio, como sul̂

fato, é a forma facilmente assimilada de nitrogênio, porém sais de

nitrato também podem ser utilizadas por T. £ two oxidam (STEVENS (

TUOVINEN, 1986). MacINTOSH (1971) investigou a capacidade de fixa

çâo do N2 atmosférico por T. itKKooxidaiu e obteve resultados posi-

tivos. Nais recentemente, STEVEN tt aLLl (1986), demonstraram a

capacidade dessa espécie crescer sem adição de nitrogênio no meio

de cultura, porém em uma taxa muito menor do que na presença desse

elemento. Foi detectada inclusive, atividade da enzima nitrato redu

tase. Apesar desses estudos, dados mais conclusivos seriam nece£

sários para se considerar o T. itKKooxldant como um fixador típico

de nitrogênio atmosférico.

0 isolamento dessa espécie é conseguido com uma certa fa-

cilidade, utilizando-se amostras (sólidas ou líquidas) provenientes

de minas contendo minério sulfetado. Normalmente utiliza-se efluen

tes dessas ninas, os quais já se apresentam ácidos devido â própria

atividade da bactéria nos sulfetos presentes.

Dessa forma, consegue-se um rápido enriquecimento da espé

cie, por redução de outras eventualmente presentes, inoculando-se

essas amostras em meios seletivos e realizando-se transferências su

cessivas nesses meios. Após algumas passagens, a presença do T. £e*

KOoxidam no meio, é praticamente exclusiva. Um dos meios mais uti-

lizados nos estudos com essa bactéria é o chamado meio "9K", desen-

volvido por SILVERMAN % LUNDGREN (1959a). Outro meio também utiliza



It

do é o aeio "T * K'\ desenvolvido por TUOVINEN < KELLY (1973a). que

se diferencia do primeiro na concentração do Fe * (%9 g/l no **9K" e

*6 g/l no "T 5 K" e dos outros nutrientes (N, P e Mg), bea como no

pH inicial do aeio: 2,8 no «eio "9K" e 1,3 no "T « K".

Vários outros tipos de aeios taabéa foras desenvolvidos

por outros pesquisadores, porém as diferenças são apenas nas concen

trações de nutrientes (ea alguns casos eliainação de algua) e no pH

inicial (TEMPLE 6 COLMER, 1951; BECK 6 ELSDEN, 1958; BECK, I960;

CORRICK 5 SUTTON, 1961; UNZ $ LUNDGREN, 1961).

Se por. ua lado o cultivo ea aeio líquido é siaples, a

obtenção de colônias ea aeio sólido requer cuidados especiais. £

praticamente descartado o uso de agar coaua coao agente soli-

dificante do meio de cultura, pois a presença no agar de açúcares

solúveis, normalmente a galactose, inibe o crescimento da espécie.

Apesar de alguns trabalhos indicarem o uso de agar coao agente soli

dificante (COLMER tt alii, 1950; LEATHEN et aLü, 1956), foi demons

trado por TUOVINEN $ KELLY (1973a) que soaente tipos purificados de

agar permitem o cresciaento do T. itfi\ooxldan&. Nesse trabalho, so-

aente em agarose e "Japanese agar" (ultra puros),os autores obtive-

ram um crescimento colonial significativo. Outros tipos testadoscoa

resultados positivos fora» "OXOID-L28" (MANNING, 1975) e "BAPCO

agar" e carragenato (outro tipo de gelatina de algas marinhas),

conforme demonstrado por MISHRA e-t «iLll (1983).

Outra alternativa para solidificação de meio de cultura

para T. le.ixooxida.no, ê o gel de ácido silícico. Esse ácido pode ser

obtido pela passagem de uma solução de sílicato de sódio em uma re-

sina catíônica forte. Os íons Na* são trocados COR O H* da resina,

eluindo dessa forma o ácido silícico. Vários trabalhos apresentam téc
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micas sinpl^s baseadas nesse princípio* para obtenção do gel de áci

4o silícico (KINGSBURY t BARGHOORN, 1954; ROSLYCKY. 1972; THATCHER

| WEAVER, 1974). Especificamente para cultivo de T. {tKKooxidanè em

gel de ácido silícico, destaca-se a metodologia de GOODMAN tt alii

(1980).

T. itKKooxidam é uma bactéria quimiolitotrofica. Isto é,

a energia necessária para o seu crescimento é obtida pela oxidação

de substratos inorgânicos, a qual é utilizada para fixação do CO,

atmosférico. Apesar de alguns trabalhos indicarem uma possível uti-

lização de substrato orgânico para seu crescimento, tornando-a as-

sim uma autotrófica facultativa (SHAFIA ( WILKINSON, Jr., 1969; TA-

BITA S LUNDGREN, 1971; TUOVINEN f, NICHOLAS, 197S; TUOVINEN % KELLY,

1978), um minucioso trabalho de HARRISON Jr., et atü (1980) mostrou a

presença de uma bactéria heterotrófica acidõfila como ura contaminan

te quase serapre presente, nas culturas "puras" de T. £tKKooxidan&.

Logo em seguida esse mesmo autor (HARRISON Jr., 1981) isolou, purificou

e caracterizou esse contamin8nte heterotrõfico como Acidiphilium

ciyptum, o qual utiliza compostos orgânicos liberados no meio de

cultura pelo metabolismo do T. ^tKKooxidanò.

Entretanto, BARROS tt alü (1984) demonstraram inequívoca
2+mente crescimento mixotrofico (Fe • glicose) de uma linhagem deT.

itKKooxidanò. Foi demonstrada a ausência de A. cKyptum da cultura,

conforme indicado pelo conteúdo em i molar do DNA (G • C), especí-

fico do T. itKKooxidanA.

Independente desses estudos, que mostram a possibilidade

de heterotrofia e mixotrofia em algumas linhagens deT. itKKooxidan*,

é importante destacar novamente, que em condições naturais (porexera

pio em uma pilha de lixiviaçâo) e que na maioria das culturas dessa

bactéria,estudada por inúmeros pesquisadores, a autotrofia é uma
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4efiniçio da espécie e a inibiçio do crescimento por compostos orgi

nicos (açúcares, aminoácidos, ácidos orgânicos) € praticamente aceji

ta como uma característica geral em T. itnio oxida.no (GALE ( BECK,

1967; MATIN, 1978).

Por outro lado, una característica fisiológica marcante

nessa espécie, é a sua generalizada resistência a altas concentra-

ções de íons Metálicos, aspecto esse de elevado interesse prático no

processo biometalúrgico. De acordo com as revisões de BRIERLEY

(1978), LUNDGREN $ SILVER (1980) e HUTCHINS it alii (1986), T. {eA-

tooxidan* apresenta resistência ao alumínio (0.37M), zinco (0.15M),

cobalto (0.17N), manganês (0.18M), cobre (0.16M), cromo (0.1M) c uri

nio (0.01M). Por outro lado, existem elementos que são tóxicos ao

T. IZKKOoxida.no, mesmo em baixas concentrações. São os casos da pra

ta (10"5M), mercúrio (10~4M) e molibdênio (10"3M). Anions de sele-

nio, telúrio e arsênio são também inibidores em concentrações rela-

tivamente baixas (tio M).

£ interessante notar que o íon ferroso (Fe + ) , substrato

para o crescimento da bactéria, e o íon férrico (Fe *) produto da

oxidação bacteriana, podem ser inibidores do T. 6e,tifiooxidaru, depen

dendo de suas concentrações, conforme demonstrado por WONG et alli

(1974), KELLY % JONES (1978) e JONES % KELLY (1983).

A rigor, essa quase generalizada resistência a metais em

T. itKKooxidant, ê mais ou menos lógica, pois no próprio ambiente na

tural onde essa espécie vive, a presença de metais dissolvidos é uma

constante. Assim, a seleção de tipos resistentes aconteceu ao longo

da evolução da espécie. Os mecanismos dessa resistência em espécies

do gênero, bem como no próprio T. itKKooxida.no não são muito conhe-

cidos. Acredita-se que genes presentes em plasmídios (a ser discuti.
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o no item II.3.4.) são os codificadores dessa resistência (CHAKRA-

BARTY, 1978; DAVIDSON § SUMMERS, 1983; HUTCHINS U alii , 1986),pois

em bactérias heterotróficas, a correlação entre genes plasmidiais e

resistência a metais tóxicos tem sido bem demonstrada (HEDGES $

BAUMBERG, 1973; SUMMERS $ JACOBY, 1977; TETAZ § LUKE, 1983). Entre

alguns mecanismos fisiológicos relacionados ã resistência a metais

tóxicos (concentração intracelular e inativação do metal, redução da

absorção do metal a nível de parede celular, etc.), a met ilação, e

conseqüente volatilização do metal, é um mecanismo demonstrado em T.

ttVLOOxidan*. OLSON U alii (1981, 1982) e BOOTH 5 WILLIAMS (1984),

estudando a toxicidade do mercúrio nessa espécie, demonstraram de

forma inequívoca esse mecanismo, porém sem correlacionar com a pos-

sível codificação por plasmídios. Boas revisões sobre possíveis me-

canismos envolvidos na resistência ã metais, são as de SUMMERS 5

SILVER (1978) e ROBINSON $ TUOVINEN (1984).

II.3.2. Oxidação do Fe e fixação do CO- atmosférico

A energia necessária para os processos bioquímicos e fi

siolõgicos do T. 6e.XA.ooxida.ni vem da oxidação do íon Fe (e outros

substratos que serão vistos posteriormente), segundo a seguinte

equação geral:

4FeSO4 • 0 2 + 2H2SO4 > 2Fe2(SO4)3 • 2H2O (1)

Como resultado de cerca de 30 anos de pesquisa, existe una_

nimidade com relação a estequiometria dessa reação, sobretudo em r£



«çio ao oxigênio consumido em função do Íon Fe oxidado. Medindo-

-se experimentalmente o consumo de oxigênio durante a oxidação do

ee2
+ p O r suspensões celulares lavadas ("resting cells"), pela téc-

* nica manométrica de Warburg (BECK 5 ELSDEN, 1958; SILVERMAN $ LUND-

GREN, 1959) ou por eletrodo-íon-específico para 02 (DiSPIRITO $ TUO

VINEN, 1982a,b), esses autores obtiveram cerca de 95t da quantidade

teórica de 02 esperada pela reação (1).

Os elétrons transferidos na reação de oxidação do Fe *,li

be ram a energia para fosforilação do ADP, sendo o 02 o aceptor fi-

nal dos elétrons, conforme as reações abaixo:

2Fe2+ > 2Fe3+ + 2e~ (2)

ADP • Pi > ATP (3)

02 • 2H* • 2e" > H20 (4)

A taxa de oxidação do íon ferroso é bem rápida. Baseando-

-se em 250 umol a 500 umol de Fe oxidado, os valores de oxigênio

consumido atingem 2.000 a 6.000 vi de O2.h .mg proteína total'

(LUNDGREN o.t atei, 1986). Apesar dessas taxas serem relativamente

elevadas, a quantidade de energia liberada na oxidação do Fe é

baixa. TUOVINEN 6 KELLY (1972) calcularam que em ótimas condições,

2+
cerca de apenas 7 KCal/mol Fe oxidado sao produzidos. Como para

formação de ATP a partir de ADP + Pi são necesárias cerca de 14

KCal, é preciso <

de 1 mol de ATP.

KCal, é preciso então,serem oxidados 2 moles de Fe + para formação

2+

Assim, grandes quantidades de Fe tem que ser processa-

das, para fornecer um suprimento adequado de energia (ATP) para fixa

ção do CO- atmosférico e demais metabolismos celulares. LUNDGREN zt
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6 2*

(1986) estimaram que cerca de 2,8x10 átomos de Fe são oxi-

dados por segundo por célula, admitindo-se igual atividade de todas

as células de uma cultura.

Os principais componentes que transferem os elétrons dos

substratos oxidados,na cadeia respiratória dessa bactéria estão pr«i

ticanente elucidados, conforme um sumário apresentado por INGLEDEW

(1986). 0 sistema ferro-oxidase é um complexo enzimático situado na

membrana da célula (PECK, 1968; INGLEDEW Ç COBLEY, 1980; SUGIO e£

alii, 1981). Esse sistema é composto por quatro proteínas: citocro-

mo a_L, dois citocromos tipo c e rusticianina, uma proteína contendo

cobre como grupo prostético. Essa é uma proteína de peso molecular

baixo (16.300), situada no periplasma (espaço entre parede celular

e membrana) e é o aceptor inicial dos elétrons do substrato oxidá-

vel, no caso o íon ferroso (COBLEY § HADDOCK, 1975; COX % BOXER,
1978).

Segundo INGLEDEW tt alii (1977), o sistema de captação e

transferência de elétrons durante a oxidação do íon ferroso, pode

ser representado conforme o seguinte esquema:

2Fe2-»

2Fe*

2H1

Parede

celular

Periplasma Membrana Citoplasraa

25.
ADP + Pi

-»2H

onde: R > Rusticianina; £ • citocromos c/, £*citocromo a,.



Dessa forma, a seqüência de elétrons seria:

e" —>Rusticianina — > cit.ci —>cit.c > cit.a — 5

(INGEDEW % COBLEY. 1980).

Em T. te.KX.ooxida.ne não há prótons associados ã fonte ener
— 2*gética oxidãvel (Fe ). Conforme a equação (4), existe a necessidade

de H para redução do O2 e para estabelecer um gradiente elétrico

através da membrana; de fato, existe ess^ gradiente, o qual determi

na um potencial elétrico suficiente (*v250 mV) para permitir a forma

ção do ATP. Além disso, H é necessário também para redução de nu

cleotídeos de pirimidinas (NAD e NADP), os quais são necessários pa-

ra fixação do CX>2 atmosférico (ALEEM Ç LEES, 1963; APEL ( DUGAN.

1978). Como o pH ótimo de crescimento do T. {e*ftooxidanò é em torno

de 2,0 e o pH inferno celular situa-se próximo à neutralidade (t6,5),

esse ApH confere o gradiente de membrana, e consequentemente, o po-

tencial elétrico requerido na formação do ATP (COBLEY $ COX, 1983),

bem como o suprimento necessário de H .para a redução do 0- e do

NAD e NADP. Segundo APEL I DUGAN (1978), isso pode explicar a natu-

reza acidofílica obrigatória do T. itKKooxidanò .

Segundo LUNDGREN t> SILVER (1980), as reações de redução

de NAD e NADP são:

NAD4 • 2e" • 2H* • 2ATP — > NADH • H+ • 2ADP • Pi (5)

NADH • H* • NADP* — > NAD* • NADPH + H* (6)

Assim, as reações de fixação do CO2 atmosférico por T.

estão acopladas ã produção de energia da oxidaçao do

Fe * e de outros compostos oxidáveis. 0 passo da fixação do CO^ at*

mosférico t o ciclo de Calvin ("reductive pentose phosphate"), que



indue duas características reações enzimáticas: a) fosforilaçio da

ribulose-S-fosfato catalisada pela fosforibulose quinase para produ

çio da ribulose 1,5 difosfato e b) reaçio de uma molécula de CO- co«

uaa molécula de ribulose 1,5 difosfato sediada pela ribulose difos-

fato carboxilase (RuDPase), para formação de 2 moléculas de 3-fosfo

glicerato, e finalmente glicose. Dessa fo^ma o C02 é entio incorpo-

rado pelo T. £tKKo oxidam para construçío de suas biomoléculas. Inú

meros autores tea estudado a fixação do CO- por T. je**ooxida.no de£

tacando-se BECK % SHAFIA (1964), DIN e* atii (1967), GALE $ BECK

(1967), TUOVINEN fi KELLY (1972, 1973a. 1974b).

II.3.3. Oxidaçio de outros substratos

Como já salientado anteriormente, T. i^KKooxidam obtéa

energia para seu crescimento, através de reações de oxidaçao de subs

tratos inorgânicos. Além de utilizar o íon ferroso (jã discutido),

compostos inorgânicos de enxofre também são oxidados por essa bacté

ria.

Enxofre elementar (S°), tiosulfato (S2Oj ) e tetrationato

(S.06~) são utilizados como fonte energética para o crescimento de

T. ltiiooxida.nl. A maioria das pesquisas sobre a bioquímica da oxi-

daçao do enxofre e seus compostos reduzidos, tem sido feita com ou»

trás espécies do gênero Thiobacilluò. Entretanto, mesmo havendo pou

co estudos em T. £tMooxidam que demonstram mecanismos semelhantes

nessa espécie, é razoável imaginar que tal mecanismo deve, com H

geira variações, ser comum âs espécies do gênero.
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TUOVINEN (1977), SILVER (1978) e KELLY (1982, 1985) apre-

sentam excelentes revisões sobre o metabolismo oxidativo dos compos_

tos inorgânicos de enxofre em ThiobacilLu.6. Dos resultados obtidos

por inúmeros pesquisadores, pode-se generalizar que o sul fito (SOf~)

é uma molécula intermediária chave no metabolismo. Os substratos ei
o 2 — 2 — 2—

tados, S , S2Oj" e S^O^" , são oxidados a S03", o qual é posterior-

mente oxidado ao produto final, soj~ (LUNDGREN § SILVER, 1980).

Conforme destacado por KELLY $, TUOVINEN (1975) as seguin-

tes reações expressam a utilização dos compostos inorgânicos de en-

xofre por ThiobacitLL:

Na2S2°3 +

K2S3°6 +

2K2S4O6 •

2S° • 3O2

2O2

2O2

7O2

+ 2H

+ H20 >

+ 2H20 >

+ 6H20 >

0
2U

a2 4

K2SO4 •

2K2SO4

2H2SO4

+ H2SO4

2H2SO4

• 6H2SO4

(7)

(8)

(9)

(10)

Como pode ser visto, todas as reações são geradoras de

ácido sulfurico. Em termos práticos, a reação (10) é de grande im-

portância em uma pilha de lixiviação, uma vez que durante a oxidj»

ção dos sulfetos metálicos (a ser visto posteriormente), o enxofre

(S°) é formado. Dessa forma, haverá disponibilidade de substrato pti

ra formação de H2SO4, importante agente na dissolução dos minerais

presentes na pilha.

A energia para fixação do C02 atmosférico e conseqüente

crescimento do Thiobacilll ê produzida pela oxidação desses compos-

tos, pela interação de uma série de enzimas: oxidases do enxofre,

sulfeto, tiossulfato e sulfito, rodanese, ADP sulfurilase, APS redu

tase, adenilato quinase, etc. (TUOVINEN e* alii, 1976; TANO § LUND
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6REN, 1978; McKELLAR tt alii, 1980; LU 6 KELLY, 1983; LU e<

2985). A presença de transportadores de elétrons (citocromos) no sis

tema oxidativo dos compostos inorgânicos de enxofre dos Thiobacilli,

também está suficientemente demonstrada (COOK 5 UMBREIT, 1963; LON-

DON, 1963; LU 5 KELLY, 1984a,b).

Além desses compostos inorgânicos do enxofre, um aspecto

relevante do metabolismo do T. iznnooxida.nl no que se refere â sua

importância biotecnolõgica, é a sua capacidade de oxidar sulfetosme

talicos insolúveis. Basicamente a ação bacteriana nos substratos mi_

nerais oxidáveis, como por exemplo a pirita (FeS2), resulta na pro-

dução de dois eficientes agentes da lixiviação ácida de metais: ãci_

do sulfúrico e íons férrico (Fe + ) ; em outras palavras, uma solução

ácida de sulfato férrico (SILVERMAN, 1967; NAPIER ** ****, 1968;

ATKINS, 1978; YAKHONTOVA U alii, 1980; KELLER e MURR, 1982; VÜORI-

NEN ct alii, 1983; MAHAPATRA tt alii, 1985). As reações abaixo mos-

tram esse processo oxidativo do T. itKiooxidanh sobre a pirita:

FeS • 3*sO2 + H20 bacteria > FeS0^ + ^SQA (11)

2FeSO4 + H02 • H2SO4 bactéria > ¥e^so^^ + H ^ (12)

0 sulfato férrico produzido pela reação (12) tem uma ação

fortemente oxidativa sobre a pirita e sulfetos metálicos em geral.

Assim:

FeS2 + Fe2(SO4)3 q"""ica > 3FeSO4 + 2S
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O sulfato ferroso produzido na reação (13) énovamente ^

bacterianamente a sulfato férrico conforme a reação (11) e o

enxofre é também oxidado pela bacteria â ácido sulfúrico, conforme

a equação (10), vista anteriormente.

Desde o isolamento do T. faKKooxidani, inúmeros trabalhos

tem demonstrado a oxidação da pirita por essa espécie bacteriana (SIL

VERMAN U alii, 1961; HILTUNEN tt atii, 1981; WAKAO tt alii, 1982).

Deve-se salientar que essa propriedade oxidativa, determinou uma sé

rie de estudos propondo um processo biotecnológico específico para

remoção do enxofre pirítico do carvão. Apesar de não ser ainda apli_

cado em escala comercial, existe uma grande potencialidade para sua

utilização conforme demonstrado por KARGI (1982), ANDREWS % NACZUGA

(1984), MYERSON $ KLINE (1984) e ANDREW it atii (1988).

Além do exemplo clássico da oxidação da pirita, tem sido

evidenciado que o T. he.niooxida.ni> obtém energia a partir da oxida_

ção de outros sulfetos metálicos. TORMA § SAKAGUCHI (1978) investi-

gando a oxidação de vários sulfetos metálicos por T. ^intiooxida.no,

demonstraram essa capacidade e até estabeleceram uma ordem na taxa

de oxidação: NiS > CoS > ZnS > CdS > CuS > Cu2S.

Além desse trabalho, outros autores tem investigado e com

provado a ação oxidativa do T. liniooxidatu em CoS (GROUDEV, 1981a;

SUGIO it alii, 1984), em sulfetos de cobre como CuFeS^C^S e CuS

(SAKAGUCHI § SILVER, 1976; SAKAGUCHI it alii, 1976; GROUDEV § GEN-

CHEV, 1978; YUKAWA it alii, 1978), em ZnS (GORMELY it alii, 1975),

NiS (GROUDEV, 1982), PbS (TORMA § SUBRAMANIAN, 1974) e AsFeS2 (GROU

DEV, 1981b).

Sob a ação do T. ^tKH.ooxidanò,o sulfeto metálico involúvel

transforma-se em sulfato solúvel do metal específico. A oxidação da
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covelita (CuS) por exemplo, pode ser expressa pela seguinte reação:

CuS • 2O2 > CuSO4 (14)

Esse metabolismo oxidativo bacteriano pode ser expresso

de forma generalizada pela seguinte reação:

MS • 2O2 > MS04 (15),

onde M e u * metal bivalente.

Finalmente,vale destacar que além desses sulfetos, o T.

^tKKooxidant pode utilizar energia proveniente da oxidação do íon

uranoso (U +) ao íon uranila (U * ) . Obviamente sob o ponto de vista

aplicado, tal metabolismo não apresenta um grande significado. Isto

porque, essa atividade é extremamente baixa, como tem sido revelada

pela utilização de métodos muito sensíveis e em condições experimen

tais rigorosas, pois o ion Fe (oxidante do U* ) deve estar comply

tamente eliminado do meio de reação. Dessa forma, SOLJANTO 6 TUOVI-

NEN (1980), utilizaram microcalorimetria e demonstraram que o calor

liberado na oxidação do U era devido a presença de suspensões de

células lavadas de T. itfULOOxida.nl. Na ausência de células ou em

presença de células mortas,tal calor não foi detectado. Posterior-

mente, uma série de experimentos de respirometria,também com suspen

soes lavadas de T. Itiiooxidam, evidenciou a oxidação bacteriana do

Íon U4* (DiSPIRITO 6 TUOVINEN, 1980, 1982a,b).
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II.3.4. Estudos genéticos

Apesar de haver um razoável acúmulo de conhecimento sobre

a fisiologia e bioquímica do T. itKKooxidané, poucos trabalhos tem

sido realizados objetivando-se ua melhoramento do processo de lixi

viação, pela manipulação genética do microrganismo. Os sistemas de

lixiviação, como será discutido posteriormente, operam de forma tão

aberta, que prioritariamente desenvolvem-se populações naturais de

microrganismos.

Como previamente citado (TUOVINEN § KELLY, 1972), o am-

biente natural de lixiviação por sua própria natureza, é um potente

agente para selecionar não só espécies, mas também linhagens mais

eficientes nessas.condições ambientais rigorosas (alta acidez, con-

centrações elevadas de metais, e t c ) . Assim, inocular uma pilha com

uma linhagem "melhorada" geneticamente, provavelmente seria um pro-

cedimento com poucas chances de resultado positivo.

Além desse aspecto, as dificuldades de cultivo dessa espé

cie em meio de cultura sólido, como já salientado, determinaram du-

rante muitos anos um desinteresse por estudos sobre a genética do

T. ^tKKooxidant,. Como é perfeitamente sabido, o cultivo de microrga

nismos em meio sólido é fundamental para realização desses estudos.

Entretanto, conforme destacado por CHAKRABARTY (1978) e

CRIPPS (1980), e também conforme será discutido posteriormente, um

nível tecnológico mais elevado do processo, deverá ser requerido em

um futuro relativamente próximo. Isso se deve ao fato que o aprovei,

tamento de concentrados sulfetados (e não mais minério de baixo teor)

ou de materiais contendo metais valiosos (ouro, por exemplo), deve-

rá ser feito em bio-reatores, em sistemas operacionais contínuos.Co



32

ao tais sistemas exiges controles rigorosos, obviamente linhagens bac

terianas melhoradas geneticamente poderão (e deverão) ser usadas.

A princípio, algumas linhas podem ser identificadas coiaoob

jetivos básicos de um programa de melhoramento genético: taxas mais

elevadas de oxidação dos substratos sulfetados, maior resistência a

•etais tóxicos e maior resistência a níveis mais elevados de acidez,

são algumas linhas que poderão determinar maior produtividade da li

xiviação bacteriana. Mesmo não tendo atingido ainda esse estagio tec

nológico mais elevado, é de fundamental importância que trabalhos

nessa área sejam realizados, para que os conhecimentos gerados sir-

vam de base científica para futuras aplicações práticas.

Em função de toda essa potencialidade tecnológica e tam

bem do próprio conhecimento científico do sistema genético dessa in

teressante espécie bacteriana, sobretudo sua alta resistência a me-

tais tóxicos, nota-se um crescente interesse na genética molecular

do T. uiH.Kooxida.n6.

Entretanto, antes de se discutir esses estudos, deve-se co

meçar mencionando os estudos pioneiros de genética de T. &in>iooxí

da.no, realizados por V.I. Groudeva e seus colaboradores na Bulgária,

no final da década passada.

Curvas de sobrevivência a agentes mutagênicos e posterior

mente, indução de linhagens mutantes em relação a níveis de ativida

de oxidatíva do Ion Fe * e do S°, foram realizadas utilizando-se ra

diação U.V. (GROUDEVA e* atü, 1978a,b), etilenimina (GROUDEVA et

aUí, 1978c) nitrosoguanidina (GROUDEVA e* alií, 1980). Nesses tra-

balhos foi obtida uma variabilidade induzida que variou de 20a 1801

em relação a atividade oxidativa da linhagem selvagem. Variabilida-

de genética natural,também foi detectada em diversos isolados do T.



itM.xooxida.iu em relação a resistência a ions cobre (GROUDEVA tt*Lüt

1981). DiSPIRITO ( TUOVINEN (1982b) examinara» 13 linhagens de T.

ítfLKOOxidanh isoladas da nina de urânio Agnev Lake (Canada) e cons-

tatara* também,una grande variabilidade entre os isolados eu rela

çio i resistência ao urânio e ao tório.e ã parâmetros cinéticos (KB

e Vnax).

Outro trabalho interessante sobre variabilidade genética

natural na espécie, foi desenvolvido por HARRISON Jr. (1982). Dive rs ida

de genônica (7 grupos de honologia de DNA) e fisiológica fora» de

tectadas entre 23 linhagens de T. i two oxidam procedentes de va-

rias partes do mundo.

Em ternos práticos, GROUDEV (1980a,b) testou 134 linhagens

de T. ie.iA.0oxidam procedentes de várias ninas da Bulgária, con re-

lação à suas atividades de lixiviação de esfalerita (ZnS) e coveli-

ta (CuS). Foi encontrada também,uma significativa variabilidade ge-

nética entre as linhagens testadas. Ainda en relação a potencialida

de de utilização de linhagens nais eficientes (ou selecionadas natu

ralnente ou induzidas por mutação) en processos de lixiviação, GROU

DEVA 5 GROÜDEV (1980a,b), apresentan resultados experinentais inte-

ressantes: en experinentos de lixiviação de calcopirita (CuFeS,) en

frascos agitados, uma linhagen selvagem (V-12) lixiviou 9,41 do co-

bre em 10 dias enquanto que un mutante derivado da mesma linhagen

(V-12-22) lixiviou nas mesmas condições 42,5V.

Todas essas informações não deixam dúvidas, conforme des-

tacado inicialmente, quando â potencialidade do melhoramento genétí

co no sentido de tornar mais eficiente o processo de lixiviação. De

ve-se, entretanto, citar novamente que essa aplicação só é compreen

sível em um sistema operacional controlado, e não em uma operação

quase aleatória de lixiviação em pilhas.
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Logo apôs a publicação desses priseiros trabalhos, MAO it

tlii (1980) em ua estudo pioneiro, deras o "tiro de partida" no de-

senvolvimento da genética Molecular do T. £ two oxidam. COMO ua pre

lúdio para caracterização de aspectos genéticos, da expressão de va-

rias propriedades interessantes dessa espécie bacteriana, esse estu

do descreve ua procediaento pratico para detectar e isolar DNA plas_

aidial. Coao já havia sido sugerido (CHAKRABARTY, 1978; SUMMERS *

SILVER, 1978; KELLY it alii, 1979), uaa das características aais in

teressantes nessa espécie e que pode ser codificada por genes plas-

aidiais, é a sua generalizada resistência a aetais.

Posteriormente,MARTIN tt alii (1981) deterainaraa opadrão

plasaidial ea 15 linhagens de T. £e**ooxidara de diversas procedên-

cias. Somente em 4 linhagens,nenhum plasmídio foi detectado e nas

demais, diferenças na coaposição de plasmídios de cada linhagea fo-

ram observadas. Destaca-se que uaa das linhagens apresentou 5

plasmídios diferentes. Entretanto, a presença desses plasaídios não

foi correlacionada com a resistência a aetais, ou a outra caracterís_

tica qualquer. TUOVINEN tt alii (1981) taabéa descreveraa a presen-

ça de plasmídios»ea T.iiKKooxidanb isolado da mina de urânio Agnew

Lake no Canada, sea contudo demonstrar sua correlação com a resi£

tência aos altos teores de urânio desses licores.

Depois da publicação desses trabalhos,mais voltados para o

estabelecimento de metodologia e para a detecção de plasmídios na

espécie, HOLMES tt alii (1983) e RAWLINGS tt alií (1983), apresenta-

ram mapas de restrição de plasmídios isolados de diferentes linha-

gens de T. iiniooxidani, bem como marcadores genéticos nessas linha

gens (resistência a metais e a antibióticos). Com relação â resis-

tência a antibióticos,deve-se destacar que alguns antibióticos per-
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de» sua atividade no meio de cultivo 9K (pH i2,5), COMO foi o caso

de cloranfenicol (RAWLINGS tt atilt 1983). Entretanto, outros anti-

bióticos testados (rifamicina, ampicilina, e t c ) , mostraram-se es-

táveis nesse meio ácido (testes con bactérias heterotróficas acido-

fílicas em meio ácido e nio ácido).

Dessa forma, Marcadores genéticos em plasmídios de T. £e*

KO oxidam já sio conhecidos, o que é de fundamental importância pa-

ra a execução de estudos de recombinaçio genética nessa espécie.

Dentro dessa linha de pesquisa RAWLINGS zt alii (1984a,b)

conseguira» clonar um plasmídio de T. £tAKo oxidam em plasmídio de

E. coti (pBR 325), sendo que o recombinante obtido mostrou replica-

çio em E. coli, usando a origem de replicação localizado no piasmí-

dio do T. &i>nio oxidam. Dessa forma foi possível demonstrar a ex-

pressão de um gene de bactéria autotrófica (T. buixo oxidam) em uma

heterotrõfica (E. toll). Paralelamente, HOLMES e* alii (1984) e D0-

LAN $ TUOVINEN (1985) conseguiram clonar plasmídios de outras linha

gens de T. io.KKooxidani, em E. coti, utilizando como vetores o pBR

322 e o pUC8.

Apesar desses trabalhos evidenciarem uma grande possibiH

dade desses plasmídios conterem os genes para resistência a metais

e substâncias tóxicas, eles são ainda considerados crípticos, pois

não se conseguiu demonstrar resistência a esses inibidores nas H

nhagens de E. coli transformadas (WOODS Ç RAWLINGS, 1985). Discus-

sões recentes sobre a genética molecular de T. ^ÍKXOoxidam são en-

contradas nos capítulos VI e VII do Biotechnology and Bioengineering

Symposium N* 16 (1986). Mais recentemente ainda, outros tipos de es_

tudos de genética molecular (determinação de seqüências repetidas de

DNA e de seqüências de inserção), tem sido publicados (YATES I HOL-

MES, 1987; SCHRADER % HOLMES, 1988; YATES tt alilt 1988).
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Como pôde ser notado, os estudos ea genética básica e ao-

lecular com T. le.KK00xida.n0 apesar de relativamente recentes (8 -10

anos), estão caminhando rapidamente para sua consolidação. Isto,

sem dúvida, além de permitir a aquisição de conhecimentos básicos dos

aicrorganismos quimiolitotróficos acidofílicos, poderá determinar um

novo perfil tecnológico na biometalurgia, pois linhagens bacteria-

nas mais eficientes poderão ser isoladas ou mesmo "construídas".
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& II. 4. A BIOLIXIVIAÇAO DE METAIS

II.4.1. Mecanismo da lixiviação bacteriana

Como já destacado anteriormente, metais podem ser solubi-

lizados de seus minerais, pela atividade metabólica da bactéria T.

Numa visão geral, o processo de lixiviação bacteriana de

netais consiste de uma série de reações bioquímicas e químicas, que

solubilizarão o metal de forma direta, quando a própria bactéria ata

ca o sulfeto, ou de forma indireta, quando os produtos do metabolis_

no bacteriano atuam sobre o sulfeto metálico.

Existia até a pouco tempo, alguma controvérsia sobre esse

mecanismo direto de oxidação dos sulfetos metálicos, pela bactéria.

No caso da FeS- por exemplo, acreditava-se que ocorria uma oxidação

puramente química no início, formando o FeSO., conforme a reação

(11); o sulfato ferroso solúvel formado era então oxidado a sulfato

férrico pela bactéria. Esse produto, conforme já salientado, tem um

eficiente poder lixiviante sobre sulfetos em geral, incluindo a pró

pria pirita (ver reações 12 e 13). Dessa forma fechava-se o ciclo.

Em função desse mecanismo que de fato realmente ocorre, acreditava-

-se que a lixiviação bacteriana era um processo fundamentalmente in

direto.

Entretanto, inúmeras pesquisas confirmam que na verdade

os dois mecanismos oxidativos (direto e indireto) ocorrem simultânea

mente em um sistema de lixiviação. Além dos trabalhos já citados no

item II.3.3, devem ser mencionados os estudos de GAIDARJIEV it alíí

(1975), GROUDEV (1979) e KELLY U alii (1979). Embora o mecanismo di.
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Bt- reto de ataque bacteriano ao sulfeto é inferido de observações mi-

croscópicas da adsorção da bactéria ao sulfeto (LUNDGREN § TANO,

1978; BERRY Ç MURR, 1978; KINGMA tt alU, 1980; MURR Ç MEHTA, 1982;

RODRIGUEZ-LEIVA Ç TR1BUTSCH, 1988),podendo Ser visualizada nicrosco

picamente a corrosão do sulfeto nesses pontos de adsorção bacteria-

na, a melhor evidência do ataque direto vem de estudos com sulfetos

sintéticos, livres de ferro (ferroso ou férrico) e com suspensões

celulares lavadas (TORNA, 1971). Nesse trabalho fica evidenciado o

consumo de oxigênio por T. iitixo oxidam (respiração) e a solubiliza

ção do sulfeto metálico.

Além do clássico exemplo da oxidação bacteriana da pirita,

já apresentado nas reações (11), (12) e (13), a oxidação direta da

calcopirita (CuFeS2), um dos principais minerais de cobre, pode ser

resumida conforme a reação abaixo:

2CuFeS2 + 8»sO2 + H2SO4 > CuS04 + Fe2(SO4)3 + H20 (16)

Da mesma forma que no caso da piTita, o sulfato férrico

produzido na reação (16), tem uma eficiente ação oxidativa sobre a

calcopirita, solubilizando mais cobre (na forma de CuS04), conforme

a reação abaixo;

CuFeS2 • 2Fe2(SO4)3 > CuSO4 + 5FeSO4 • 2S (17)

Além do cobre, nota-se a formação de FeSO4 e S°,os quais são oxida-

dos bacterianamente à sulfato férrico e ácido sulfurico, respectiva

mente (ver reações 12 e 10).

As reações (16) e (17) ilustram respectivamente, os meca-

nismos direto e indireto da lixiviação bacteriana de metais. No ca-
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so específico do urânio, pode-se considerar como significativo em.

termos práticos, apenas o mecanismo indireto de lixiviaçio. Normal-

«ente os minérios de urânio não existes como sulfetos; eles estão

•eralmente na foraia de um oxido insolúvel, sendo que o elemento apre

senta-se en seu estado reduzido U +. Entretanto,se a pirita esti-

ver associada ao minério, fato relativamente comum, acarreta a ação

da bactéria sobre esse sulfeto, gerando o íon Fe * e H2SO., como já

foi visto. Assim, esses produtos determinarão a solubilizaçio indi-

reta do mineral de urânio, conforme a reação abaixo:

U0 2 • Fe2(SO4)3 > UO2SO4 + 2FeS04 (18)

Novamente o sulfato ferroso (Fe *) formado será reoxidado bacteria-

namente â sulfato férrico (Fe + ) , estabelecendo dessa forma um ei

cio, conforme esquema abaixo:

y4+ química ^ y6+

(insolúvel) (solúvel)

Cobre e urânio são os metais que tem sido recuperados in-

dustrialmente pela técnica da lixiviação bacteriana, conforme já sa

lientado. Dos outros metais citados como potencialmente recuperáveis

pela biometalurgia (Zn, Cd, Ni, e t c ) , o ouro é o que vem merecen-

do maior atenção dos pesquisadores; unidades piloto já em operação
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t» países C M O Africa do Sul, Canadá, E.U.A. e URSS, evidencias cia

ramente esse crescente interesse (ATTIA tt alil% 1984; CASSA ( AN

DRADE, 198S; GILBERT tt alii , 1988).

COMO exemplo de mecanismo de lixiviação, o caso do ouro dî

fere na sua concepção do mecanismo direto da lixiviaçio do cobre e

do indireto do urânio. Na verdade a biolixiviação do ouro não é pro

priamente uma "biolixiviação", Mas si», ua pré-tratamento de nine

rais que conte» ouro. Em certos Minérios o ouro pode estar retido eM

uaa rede cristalina de sul fetos (pirita ou arsenopirita). Nessas

condições, o Método convencional de recuperação do ouro por coMple-

xação COM cianeto torna-se pouco eficiente. Uma forma de eliminar o

sulfeto é proceder a queima ("roasting") deste a altas temperaturas.

ASSÍM,o ouro Metálico torna-se exposto e passível de conplexação pe

Io cianeto.

A alternativa biometalúrgica baseia na oxidação do sulfe-

to pelo T. IIKKOoxidam, transformando-o em produtos solúveis, con-

forme amplamente discutido. Dessa forma,o ouro torna-se também ex

posto, possibilitando o acesso do mesmo agente complexante (ciane-

to), sem a necessidade de gastos excessivos de energia para a quei-

ma do sulfeto e sem a emissão de SO- (um poluente) para a atmosfera

(LIVESEY-GOLDBLATT tt aUl, 1983).

II.4.2. Desenvolvimento experimental do processo

Até a definitiva demonstração do envolvimento de microrga

nismos e em especial do T. ktMooxida.no, na solubílização de metais

dos seus minérios, o processo era conduzido de forma totalmente em-
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pírica. Com a descoberta da participação bacteriana, começou o de

senvolvimento de pesquisas objetivando sistematizar e, consequente-

mente, otimizar o processo.

Mesmo considerando que as operações em escala industrial

para lixiviar cobre e urânio,são conduzidas ainda de forma rudimen-

tar em pilhas, existe toda uma metodologia não só para avaliar em

laboratório a potencialidade de um minério, como também para melho-

rar o rendimento de uma pilha de lixíviação. Assim, para construir

e operar uma unidade desse tipo, é necessário um mínia» de conheci-

mento das condições de lixiviação do minério. Esse conhecimento éde

fundamental importância,não só parao aproveitamento de rejeitos min£

rais de baixo teor jã retirados de uma mina em atividade, como tam-

bém para planejar a operação paralela da lixiviação bacteriana den-

tro de um novo projeto mineral.

Baseando-se em inúmeros trabalhos experimentais, BRUYNES-

TEYN 6 DUNCAN (1977) e BRUYNESTEYN $ HACKL (1985), sintetizaram os

passos básicos na condução de um programa de estudos para aplicação

da lixiviação bacteriana a um determinado minério. Em linhas gerais

esses passos envolvem uma fase preliminar de avaliação, na qual são

feitos testes de consumo e produção de ácido pela amostra, testes

de lixiviação agitada em frascos e testes de lixiviação por percol£

ção em colunas.

Utilizando-se uma amostra representativa do minério (1-2

Kg), essa série de testes permitirá uma avaliação do potencial da

lixiviação bacteriana. Em frascos, geralmente se utiliza pequenas

quantidades de minério finamente moido (10 -30 g) em contato com so

luções lixiviantes contendo as bactérias. Obviamente inúmeras varia

veis são estudadas (pH, temperatura, necessidade de nutrientes, etc),
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objetivando-se estabelecer a condição ótima. Se os resultados desse'

tipo de ensaio em condições ótimas, não forem significativos em re-

lação a controles esterilizados, pode-se chegar rapidamente á con

clusão que o minério não apresenta potencialidade para o tratamento

biometalúrgico. Ao contrário, passa-se aos testes seguintes de lixi^

viação por percolação em colunas.

Nesses testes,500 a 1000 g de minério apresentando uma gra_

nulometria mais elevada ( l/Z'- 1/4") são colocadas em colunas (PVC ou

vidro) e a solução lixiviante é percolada e constantemente recicla-

da pelo minério (figura 2). A avaliação dos resultados desses en-

saios, já em condições menos favoráveis ao desenvolvimento bacteria

no, determinará o prosseguimento ou não do programa experimental.

Apôs essa primeira fase de testes, a segunda etapa envol-

ve um teste em escala ampliada, também em coluna, no qual massas

maiores de minérios (0,5 - 2 t) são processadas também por percola-

ção. Nesse caso, a granulometria do minério já representa aquela em

que eventualmente o processo será conduzido no próprio local da mi-

na, isto é, material acima de 1", ou mais. Esse teste tenta repre

sentar adequadamente as condições de uma seção da pilha de lixivia-

ção (MURR | BRIERLEY, 1978; SANMUGASUNDERAM, 1985).

Como já destacado (ver figura 1) o processo de lixiviação

é praticado de forma quase rudimentar. Entretanto deve-se distinguir

dois tipos básicos: "heap leaching" (lixiviação em pilhas) e "dump

leaching" (lixiviação em montes), termos comumente empregados nabio

metalurgia. O primeiro refere-se basicamente a um processo mais con

trolado, desde a preparação do pátio de lixiviação mais rigorosa,

passando pela britagem do minério e montagem de pilhas mais homogê-

neas, até a reutilização do pátio impermeabilizado para operação de

L
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FIGURA 2 - Montagem básica para ensaios de 3ixiviação bacteriana

em colunas.
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novas pilhas. Trata-se de um minério que, apesar de não ser utiliza

do no processo convencional (baixo teor), apresenta um teor do me

tal que justifica economicamente toda essa atividade que envolve eus

tos adicionais (CLANCY $ RITCHIE, 1975; POTTER, 1981).

No segundo caso ("dump leaching"), trata-se de um minério

de mais baixo teor ainda. Assim, nem esses custos adicionais será

compensado pelo valor do metal recuperado. Nesse caso, o material é

depositado em um "bota-fora", como atividade inevitável em uma mina

a céu aberto, para então ser lixiviado bacterianamente. Grandes mon

tes são construídos (milhões de toneladas) e não mais removidos do Io

cal (WOODCOCK, 1967; BRUYNESTEYN $ COPPER, 1974).

Deve ser mencionado ainda a lixiviação in éltu, na qual

após um desmonte interno da mina, soluções contendo bactérias são in

jetadas no interior e depois bombeadas à superfície para recupera^

çâo do metal lixiviado (BURTON tt alü. 1983).

Em termos de processo operacional, deve ser destacado que

além desses três tipos hoje praticados, a lixiviação em tanques ou

bio-reatores está cada vez mais próxima de sua aplicação industrial.

Além do ouro, a utilização de sulfetos metálicos previamente concen

trados poderá em um futuro próximo, ser a matéria prima do processo

nesses sistemas muito mais controlados (LAURENCE 6 BRUYNESTEYN,

1983).

Independente do tipo de processo e da escala de trabalho,

diversos fatores como já salientado, influem no processo. Podem ser

destacados o tipo de sulfeto metálico (SAKAGUCHI e.t alií, 1976), o

pH (ROY Ç MISHRA, 1981), o potencial de õxído-redução-Eh (GUAY 6

SILVER, 1981), a temperatura (LANDESMANN it atíi , 1966) a granulome

tria do minério (EHRLICH § FOX, 1967), a disponibilidade de 0 2 e
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CO. (TORNA tt alii, 1973; PUGH e< alii, 1984), além de outras de na

tureza tecnológica,tais como dimensões da pilha (sobretudo altura),

permeabilidade, composição total do minério (argilas, areias, etc.)<

taxa de percolação, grau de compactação, regime de chuvas, etc. As

revisões de BRIERLEY (1978), MURR (1980) e de LUNDGREN h SILVER

(1980), abordam com detalhes esses fatores, bem como os métodos deapli

cação industrial da técnica bacteriana de lixiviação de metais.
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II.4.3. Lixiviaçao bacteriana de urânio

Minerais de urânio não existem na forma de sul feto. Nor-

malmente eles ocorrem como oxidos insolúveis, sendo auraninita (U0-)

o mineral de urânio melhor conhecido. Outros minerais primários de

urânio podem ser citados: petchblenda (UO,), bacquerelita (2U0,*3H-O),

cofinita (U(SiO4)1,x IOH]X), uranofano (CaO»2UO3-2SiO2*6H2O), e t c .

(ZAJIC, 1969).

Nesses minerais,o urânio se apresenta na forma reduzida,

normalmente U *, mas podem ser facilmente oxidados sob várias condi^

ções, ao seu estado hexavalente solúvel (U ) . No estado oxidado, o

urânio é facilmente lixiviado por ácidos contendo algum agente oxi-

dante. 0 íon fêrrico (Fe +) é um dos oxidantes mais eficientes para

solubilizar o urânio, e, em função disso, tem sido largamente

•«ido e;n processos industriais de lixiviaçao de minérios de urânio.

Nesses procesos, utiliza-se na verdade, agentes oxidantes

do ion ferroso (Fe +) que sempre está presente no minério na for-

ma de oxido de ferro. Vários oxidantes podem ser utilizados: clora-

to de sódio, ácido psrclórico,.permanganato de potássio, diõxido de

manganês, etc. Um dos mais comuns e mais baratos é o oxido de man-

ganês (pirolusita) que oxida o ferro conforme a equação abaixo:

2Fe2+ + MnO2 + 4H* > 2Fe3+ • Mn2+ + 2H2O (19)

0 íon férrico então formado,oxida o urânio tetravalente:

U02 + 2Fe
3+ > U0 2 + • 2Fe2+ (20)
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A adição de ácido sulfurico no processo,resulta na-forma-

ção do sulfato de uranila solúvel U0- SO..

Para que ocorra a lixiviação bacteriana de minérios deurâ

nio, a condição fundamentalé a presença de pirita associada ao miné-

rio. Mesmo considerando que o T. biin.ooxida.nb oxida U * •• U con-

forme já discutido (DiSPIRITO 5 TUOVINEN, 1980, 1982a,b), a solubi-

lizaçâo do urânio por essa rota bioquímica, sob o ponto de vista prá

tico.não tem nenhum significado.

Assim,é necessária a presença de pirita para que a partir

desta, ocorra a produção bacteriana do ácido sulfurico e do ion fér

rico, conforme já mostrado pelas reações (11) e (12), e, consequen-

temente ocorra a lixiviação indireta do urânio dos seus minerais

(reação 20).

Um dos primeiros indícios dessa solubilização,vem de ob

servações feitas no início dos anos 50 na planta de tratamento deini

nério de urânio de Urgeirica, Portugal. Constatou-se que ocorria uma

significativa lixiviação "natural" do elemento, nos montes de miné-

rios estocados para o tratamento convencional. Os responsáveis pela

planta, constataram a presença ativa de T. biinooxidanò devido ao al_

to teor de pirita do minério (LOWSON, 1975). Durante os anos 60, a

extração de urânio por T. ie.fiKooxida.no foi aplicada no Canadá (FIS-

HER, 1966; MacGREGOR, 1966; HARRISON U alii, 1969), nos E.U.A.

(MASHBIR, 1964) e na URSS (BRIERLEY, 1978) através da lixiviação in

Aitu e da lixiviação em pilhas.

Devido ao aumento da demanda mundial de urânio na década

de 70, em função da expansão das instalações nucleares geradoras de

energia, houve um crescente interesse no aproveitamento dos miné-

rios de baixo teor de urânio (< 0,05$). Nessa época a International
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Atomic Energy Agency (IAEA), apoiou financeiramente uma série de pro

jetos relacionados à biometalurgia do urânio. Foram realizados vá-

rios estudos, desde a identificação da microflora presente nos mine

rios e licores de lixiviação, e isolamento e caracterização fisiolô

gico de T. itKKoox.ida.no desses materiais,até o dese olvimento de

testes aplicados de lixiviação à minérios uraníferos de baixos teo-

res (TU0VINEN.1974; MARJANOVIC, 1975; CZEGLEDI. 1978).

A exemplo da biometalurgia do cobre, diversos fatores in-

fluenciam as taxas de extração do urânio em um processo de biolixi-

viação. Obviamente o tipo de minério e sua composição mineralógica

estão entre os principais fatores. A granulometria da amostra mine-

ral e adição de nutrientes para ajudar no desenvolvimento bacteria-

no.são outros fatores que também determinam respostas diferentes no

processo. DWIVEDY e.t alii (1972), BHURAT e* alii (1973) e KULSHRESIHA

tt alii (1973), trabalhando com 3 tipos de minérios de urânio da In

dia, encontraram diferentes níveis de solubilização de urânio. 0

efeito da adição de nutrientes do meio 9K e de granulometria dife-

rentes da amostra em estudo, também pôde ser detectado. A adição de

nutrientes reduziu o período de máxima lixiviação,de cerca de 60

dias para 30 dias nos três minérios. A solubilização de urânio nos

testes bacterianos em relação a controles esterilizados,aumentou de

60 para 721 (minério de Bhatin) de 62,6 para 94,21 (minério de Ke

ruadungri) e de 58,3 para 77,41 (minério de Narwapahar), mostrando

uma significativa variação em função do tipo de minério.

GUAY e SILVER (1977) realizando experimento contínuos de

biolixiviação em reatores,obtiveram altas taxas de extração de urâ-

nio pela simples variação da agitação (aeração) do sistema. Além

de minérios de baixo teor em urânio, alguns trabalhos foram desen
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volvidos objetivando aproveitar resíduos minerais provenientes de

tratamentos convencionais de lixiviação. BARBIC tt atii (1976) con-

seguira» extrair pela biolixiviação, cerca de 601 de urânio de um

resíduo de usa planta de tratamento convencional da Iugoslávia, o

qual já tinha sido lixiviado em 201 do urânio do teor original.

Conforme discutido, T. it**ooxidam tem a capacidade de

oxidar pirita presente em minérios uraníferos e, indiretamente,cau-

sar a solubilização do urânio pelos produtos formados, Fe * e H.SO.

(TUOVINEN, 1972; GAY e SILVER, 1980). Entretanto, mesmo em minérios

que não contenham esse sulfeto.a biometalurgia pode ser uma alterna

tiva*desde que exista uma disponibilidade de pirita para ser incor-

porada ao minério ou, então, servir de substrato para produção bio-

lógica do agente lixiviante, solução ácida de sulfato férrico. TUO-

VINEN tt atii (1983) demonstraram essa potencialidade, estudando a

ação de solução ácida de sulfato firrico (pH ti,8 e Fe * «3 g/l) ob

tida pela atividade oxidativa do T. feKKooxidaiu em pirita. Nesse

trabalho, 4 amostras de minério de urânio da Finlândia foram test£

das e também constatou-se variação nos rendimentos de extração de

urânio (de 59 a 1001).

Em recente revisão, TUOVINEN (1985) discute vários aspec-

tos bíotecnolõgicos sobre a solubilização de minérios de urânio e

McCREADY (1986) apresenta um exemplo de aplicação da biometalurgia

do urânio em escala de produção na "Denison Mines" (Canadá) através

da técnica in-situ; nesse projeto existe uma interessante interação

entre empresa - instituto tecnológico e universidade. Boas discus-

sões sobre aspectos técnico -econômicos e de políticas governamen-

tais, em relação â potencialidade da biometalurgia em geral e em es

pecial de minérios de urânio, podem ser ainda encontradas nos traba-

lhos de BRUYNESTEYN (1985), CAMPBELL (1985) e de LAKSHMANAN (1985).
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II.5. A BIOMETALURGIA NO BRASIL

O interesse em nosso país pela recuperação de metais deini

nérios de baixos teores por bactérias e, em geral, pela interação

entre microrganismos e minerais, começou no início dos anos 70. Al-

gumas investigações preliminares sobre a biolixiviação de minérios

de baixo teor de cobre, de deposito localizados no Rio Grande do

Sul e na Bahia, foram apresentadas nessa época em um congresso de

processos hidrometalúrgicos realizado no Rio de Janeiro (NAVARRA,

1973; PIATNICKIS, 1973). Nesses trabalhos,os autores já destacavam

a potencialidade da aplicação de processos biornetalürgicos,como uma

alternativa para recuperação de cobre de minérios marginais, visto

que o Brasil era, e ainda é, um importador desse metal.

Nessa mesma época,o Instituto de Pesquisas Tecnológicas

(IPT-SP) iniciava um programa de estudos na área. O comportamento

do minério de baixo teor de cobre da mina de Camaquã (RS), foi estu

dado pela técnica de colunas de percolação (VAISBICH tt alii,

1979) e em fermentadores (VAISBICH, 1984). Mesmo mostrando resulta-

dos promissores, não foi feita uma mudança de escala e esses estu

dos infelizmente foram interrompidos em 1985. Entretanto o IPT vem

atualmente, reativando essa linha de pesquisa em seu Agrupamento de

Biotecnologia. Outros estudos envolvendo a interação mineral-micro^

ganismos, como por exemplo a solubilização de molibdênio por T. £e\

Kooxidanò (RIBEIRO it alii, 1976) e alterações em rochas com a solu

bilização de ferro por A. niatu (RIBEIRO zt alii, 1977), foram tam-

bém realizados nesse período, £ interessante destacar ainda, que all

guns pedidos de privilégio de invenção sobre processo envolvendo nú

crorganismos e minerais,foram solicitados ao Instituto Nacional de
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Propriedade Industrial - MIC (GUEDES, 1978; CRAMPTON, 1979; PENG $

CARVALHO, 1980).

Desde 1980,0 Centro de Tecnologia Mineral (CETEM-RJ) e a

Escola de Química da UFRJ,tem estudado aspectos da lixiviaçio bacte

riana de minério sulfetado de cobre da Caraiba Metais (BA), e obtido

resultados promissores, sob o ponto de vista de aplicação industrial

(MARTINS 5 EL-NAGAR, 1982; ANDRADE, 1984). Mais recentemente, o Cen

tro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED - BA), iniciou um programa

de estudos objetivando o aproveitamento de minérios de baixo teor

de cobre da mina da Caraiba (BA) e também de pequenos depósitos de

cobre que ocorrem na mesma região da Bahia (MARQUES, 1988). Ainda

em relação aocobre, o Instituto de Química da UNESP (Araraquara-SP) ,

também vem desenvolvendo estudos de biolixiviação do minério da Ca-

raiòa Metais, em colaboração com o CEPED (NOVO § GARCIA Jr., 1988;

além de estudos básicos com o T. liKn.ooxida.ru (TAKAGI 5 GARCIA Jr.,

1988).

Em relação a biometalurgia do urânio em nosso país, deve-

-se destacar um programa pioneiro a nível de América Latina, desen-

volvido desde 1979 pela antiga "Empresas Nucleares Brasileiras",

atualmente Urânio do Brasil S/A. Devido ao fato do urânio ser consi_

derado material estratégico e o programa ser desenvolvido em uma em

presa, pouca divulgação foi feita sobre os resultados do referido

programa. Entretanto alguns tópicos foram comunicados em congressos

(GARCIA Jr. 6 BRITO, 1984; GARCIA Jr., 1985a,b; além de ter sido re

querido um pedido de privilégio de invenção (GARCIA Jr., 1984). Em

função de alterações estruturais e sérios problemas financeiros que

não só essa empresa estatal, mas de um modo geral toda a máquina ad

ministrativa federal vem sofrendo, esse trabalho foi circunstancia^
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mente paralisado a exenplo de outras atividades do prograna nuclear

brasileiro.

Um outro trabalho interessante que vem sendo desenvolvido

pela Mineração Morro Velho S/A (Nova Lima - NG) desde 1985, relacio

na-se ao aproveitamento de rejeitos da mineração de ouro dessa com-

panhia. Conforme informações de um pesquisador da empresa, o ouro

desses rejeitos está ocluso em cristais de arseno-pirita e o pré-

-tratamento bacteriano para liberação do ouro vem apresentando re-

sultados promissores em escala piloto (R.S. Liberato, comunicação

pessoal).

Assim, em linhas gerais, começa-se a notar um crescente

interesse pela área em nosso país. Como pode ser visto pela tabela

2, alguns centros, além dos já mencionados, estão iniciando ou mes-

mo dando prosseguimento, a programas na área biometalúrgica.
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TABELA 2 - Exemplos de entidades envolvidas ou implantando estudos
em bionetalurgia no Brasil.

ENTIDADES ATIVIDADES ESCALA

CETB4 (Centro de Tecnologia
Mineral-RJ) e EQ-UFRJ

IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas - SP)

CEPED (Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento - BA)

IPH (Instituto de Pesquisas
Hidráulicas - URFS - RS)

IQ (Instituto de Química -
-UFESP - SP)

Laboratório de Processos
(CNEN - Poços de Caldas-MG,
Ex-NUCLEBRAS)

FAC (Fac. Ciências Agronô
aicas - UNESP)

CETEC (Centro Tecnológico-MG)
eUFMG

UFOP (Ouro Preto - MG)

QUIMBRASIL - SP

Mineração Morro Velho (Nova
Lima - MG)

GENPES (PETROBRAS-RJ) e
ÜFFluminense

- Lixiviaçio de cobre e ouro
- Dessulfurização de carvão

- Lixiviaçio de cobre e ouro
- Fisiologia de T. £eAJtooxÃ.dané

- Lixiviaçio de cobre

- Dessulfurizaçío de carvão

- Lixiviação de cobre

- Fisiologia e Genética de T.

- Lixiviação de urânio
(em reativação)

- Solubilização de fosfato
por fungos

- Biodetoxificação de Metais
pesados

- Isolamento de T.

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Laboratório

Piloto

Laboratório
e testes de
campo

Laboratório

Laboratório

Redução de sulfato por micror Laboratório
ganismos
Utilização de enxofre residual
para produção de H2SO4

Lixiviação de ouro Laboratório
micropiloto

Lixiviação de xisto Laboratório
Redução de sulfato por micror
ganismos.



fe III. OBJETIVOS

O presente trabalho reúne os dados de desenvolvimento ex-

perimental do programa de Biometalurgia do urânio, implantado no La

• boratório de Processos de Poços de Caldas - MG, da extinta Empresas

Nucleares Brasileiras S/A, hoje vinculado i Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN), o qual teve por objetivo central, a utiliza

ção do processo de lixiviação bacteriana para aproveitamento de mi-

nérios contendo baixo teor de urânio.

No sentido de fornecer uma base de conhecimentos para o

referido desenvolvimento aplicado e também para suprir uma lacuna

existente nessa área em nosso país, foram também traçados objetivos

envolvendo aspectos puramente microbiológicos. Assim, o conhecimen-

to de aspectos básicos do T. itKKooxidanò poderá servir de uma base

para eventuais aplicações de biometalurgia em condições muito mais

controladas, conforme já discutido em capítulos anteriores.

Assim, pode-se identificar os seguintes objetivos especí-

ficos deste trabalho:

1. Isolar a espécie T. itKKooxidanò de efluentes de minas de urânio

e de carvão, de águas de drenagem de rejeitos minerais dessas mi

nas e dos próprios minérios. Utilizando-se as mesmas amostras,

objetivou-se também isolar T. thiooxidanò apenas para se conse

guir cepas dessa espécie, para eventuais estudos posteriores de

sua participação no processo de lixiviação

2. Purificar os isolados, no sentido de se investigar preliminarmen

te a varibilidade genética entre aqueles de T. itKKooxidanò.

3. Estudar parâmetros fisiológicos básicos de crescimento do T. itK

Kooxidanò'- definição de metodologia para avaliação de crescimento,

tipos de substratos e de nutrientes que são utilizados, influên-

cia de metais no crescimento, etc.
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4. Estudar alguns parâmetros cinéticos básicos (Km e Vmax) com sus-

pensões celulares em repouso, através da técnica de respirome-

tria: oxidação do Fe + sob a influência de alguns metais tóxicos

e em diferentes valores de pH.

5. Determinar a potencialidade de dois tipos de minérios uraníferos

frente à técnica de lixiviação bacteriana através de:

a) ensaios de lixiviação agitada em frascos

b) ensaios de lixiviação estática em colunas de percolação.

6) "Scale-up" dos ensaios para desenvolvimento de lixiviação estãti

ca em colunas de percolação em escala micropiloto.

7. "Scale-up" dos ensaios para planejamento, montagem e operação de

duas unidades piloto de lixiviação bacteriana em pilhas.
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS

IV.1. ISOLAMENTO £ PURIFICAÇÃO DE T. liHKooxidanò e T. thlo

oxidam.

IV.1.1. Coleta de amostras

Como já destacado anteriormente, bactérias do gênero £

bacillus, sobretudo as espécies T. liKKooxidanh e T. thi o oxidam,

estão sempre presentes em ambientes contendo algum mineral sulfeta-

do, sobretudo a pirita. Dessa forma, um primeiro passo que determi-

na uma alta probabilidade de se encontrar essas espécies, é a cole-

ta de efluentes naturais ácidos de minas, de águas de drenagem de

pátios de estocagem de minérios ou de rejeitos,e ainda, de soluções

produzidas por um processo hidrometalúrgico, como por exemplo a li-

xiviação estática ácida de minérios.

Já direcionada pela caracterização mineralogica, a qual

indica a presença de algum sulfetc metálico no minério, a coleta da

amostra líquida ou mesmo solida, foi precedida por uma rápida veri-

ficação qualitativa de seu pH, com o auxílio de um simples papel in

dicador. Aquelas que apresentaram resposta ácida (pH < 3,5) foram S£

lecionadas para a coleta.

Uma outra característica indicativa da possível presença

de T. ILKKOoxidam, é a aparência visual da amostra a ser seleciona

da. Sobretudo em minas onde o minério ou rejeitos contendo pirita,

são estocados a céu aberto, como é o caso de minas de carvão, os

efluentes naturais produzidos por chuvas que percolam pelo material

estocado, geralmente apresentam uma intensa cor marrom-aver-

melhada,devido às concentrações elevadas de Fe em meio ácido.
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Considerando então, a presença de pirita no local,associa

da a uma resposta qualitativa ácida do efluente (pelo papel indica-

dor), e alem disso, uma indicação visual da presença do íon Fe

coletou-se várias amostras líquidas e sólidas de diferentes pontos

no local da mina.

Foram escolhidos as seguintes minas para coleta de amos_

trás:

a) Mina de urânio a céu aberto de Poços de Caldas - MG (Urânio do

Brasil S/A).

b) Mina de urânio subterrânea de Figueira - PR (Urânio do Brasil S/A).

c) Mina de carvão subterrânea da Companhia Carbonífera Cambui, Fi-

gueira - PR.

d) Mina de carvão a céu aberto da Companhia Carbonífera Próspera, Si-

derópolis - SC.

As amostras foram coletadas em frascos esterilizados e en

viadas ao laboratório para serem inoculadas nos meios de culturas

apropriados.

IV.1.2. Meios de cultura

IV. 1.2.1. Meio para T. itKKooxida.no

MEIO 9K

Um dos meios mais utilizados ainda hoje e que foi utiliza

do no presente trabalho foi o meio "9K-Fe2+ " . (SILVERMAN Ç LUND-

GREN, 1959a). Sua composição e modo de preparo são os que se segem:
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^ SOLUÇÃO A

(NH4)2SO4 - 3.0 g

K2HPO4 - - — 0,5 g

MgSO47H2O 0.5 g

KC1 — — - 0,1 g

Ca(NO3)24H2O - - - 0,014 g

H2O destilada - 700 ml

Acertar o pH para 2,8 com IUSOJ

SOLUÇÃO B

FeSO47H2O - - - 44.8 g

H2O destilada - 300 ml

Acertar o pH para 2,8 com H2SO4

• Os sais da solução A são dissolvidos separadamente e após

ajuste de volume e do pH, a solução é autoclavada a 120°C por 20 mi

nutos. A solução B é esterilizada separadamente nas mesmas condi-

ções. No presente trabalho, a solução B foi esterilizada por filtra

ção em membrana Millipore, para evitar alguma oxidação do íon Fe

que ocorre durante a autoclavagem.

As soluções A e B são estocadas separadamente a 5°C e mis_

turadas na proporção 7:3, respectivamente, no momento do uso.

MEIO 9K-AGAROSE

0 meio 9K foi preparado como descrito no item anterior,

porém com o dobro da concentração dos sais.
i

r

L , ...
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A agarose (narca BRL, grau eletroforético), foi preparada

separadamente das soluções do meio 9K, dissolvendo-a a quente em

água destilada, na concentração de 0,91 (m/V). Após esterilização

em autoclave a 120°C por 20 minutos, deixou-se resfriar a solução

até t>50°C, misturou-se em partes iguais com a solução do meio 9K e

distribuiu-se rapidamente em placas de Preti previamente esteriliza

das.

Esse procedimento é necessário, pois se a solução de aga-

rose ainda quente, for misturada com o meio 9K, cujo pH é 2,8, não

ocorrerá a formação do gel devido à hidrólise provocada pelo ácido.

A concentração final da agarose no meio de cultura é de

0,451 (m/V).

MEIO 9K-SÍLICA

O ácido silícico relativamente concentrado forma um gel

bastante estável. Neste trabalho, foi utilizado o método descrito

por GOODMAN it alii (1980), com pequenas modificações, o qual é de£

crito abaixo:

preparou-se uma solução de silicato de sódio (NaSiO* • 5H2O), dissol^

vendo-se ã quente, 174,26 g do sal em 500 ml de H20 destilada.

Para a obtenção do ácido silícico utilizou-se uma resina

catiônica forte marca Amberlite, tipo IR-120 da Rhom and Haas. A re

sina foi colocada em uma coluna de vidro de 80 cm de comprimento por

S cm de diâmetro e a seguir condicionada para a forma H (a forma

original é Na ) pela passagem de HC1 2N. Após o condicionamento in-

dicado pelo pH do efluente, o qual deve ser igual ao do influente,

lavou-se o Cl' presente na resina, pela passagem de H-0 destilada

i
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até a prova negativa do Cl" no efluente com AgNOj, (reação positi-

va: precipitado branco).

Passou-se a soluçio de silicato de sódio, recolhendo-se as

frações do ácido silícico de pH < 3,0. Deve-se acompanhar com aten-

ção o fim da corrida, indicado por uma rápida elevação do pH do

efluente, pois se isto ocorrer, o silicato precipitará no interior

da resina, danificando-a. Assim, é fundamental parar imediatamente

a alimentação do silicato de sódio, iniciando a lavagem da resina

com H2O destilada.

0 ácido silícico obtido, foi então misturado em partes

iguais cora o meio de cultura 9K (2x concentrado), agitado vigorosa-

mente e distribuído em placas de Petri. Cerca de 24 horas após a

mistura obteve-se a formação do gel. Para acelerar o processo de ge

lificação, pode-se colocar as placas em estufas com aeração forçada

a 60-70°C, obtendo-se a solidificação após aproximadamente 6 horas.

A seguir as placas foram esterilizadas em U.V. por 1 hora.

A regeneração da resina para sua forma H foi efetuada p£

Io mesmo processo inicial, isto é, após a etapa de lavagem com H-O

destilada, passou-se HC1 2N.

MEIO "TK"

Um outro meio de cultura que é bastante utilizado em pes-

quisas com T. itKKOoxida.no e que foi usado em alguns experimentos do

presente trabalho, é o de TUOVINEN & KELLY (1973) que será chamado

de meio "TK". Além da composição, sua diferença fundamental do meio

"9K" é o pH abaixo de 2,0. Nessas condições, praticamente não há
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formação de precipitados de ferro durante o crescimento bacteriano,

fato normal no meio 9K. Sua composição e seu modo de preparo são dijs

cutidos abaixo:

SOLUÇÃO A

(NH4)2SO4 - - 0,5 g

K2HPO4 - - - 0,5 g

MgSO4 • 7H2O - 0,5 g

H20 destilada 1000 ml

SOLUÇÃO B

FeSO4 • 7H2O - 167 g

H20 destilada — — 1000 ml

Dissolve - se separadamente os sais da solução A, ajusta-se

o pH para 1,8 com H2SO4 concentrado e autoclava-se a 120°C por 20 ini

nutos. A solução B, é esterilizada por filtração em membrana Milli-

pore, após o ajuste da acidez para pH 1,8 com H2SO4 concentrado. As

soluções são estocadas separadamente em geladeira (*4°C) e no roomen

to do uso, utiliza-se uma proporção de 4:1, respectivamente da solu

çio A e B.

IV.1.2.2. Meio para T. thiooxida.no

Com relação a essa espécie bacteriana, existem também vá*

rios tipos de meios de cultura apropriados para o isolamento e cul-

tivo dessa bactéria.
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Neste trabalho utilizou-se o meio 9K (jí descrito anteri-

ormente), substituindo-se a fonte de energia fornecida pelo íon fej_

roso (Fe * ) , por enxofre sublimado. Dessa forma o seio para T. tkio_

oxidam ("9K-S°") tea a seguinte composição e modo de preparo: uti-

liza-se uma solução de sais idêntica aquela do meio 9K, porém para

um volume de 1000 ml, ajustando-se a acidez com H^SOj, para um pH

1*3,0. Como fonte de energia utiliza-se enxofre sublimado a II (a/v).

0 enxofre é colocado em frascos separados e esterilizado

em autoclave a 110°C por 1 hora. Após a esterilização, e no momento

do uso, coloca-se cuidadosamente o volume correspondente da solução

A (já estéril) nos frascos contendo o enxofre. Utilizou-se rotinei-

ramente neste trabalho, 1 g de enxofre para 100 ml de meio.

Ao contrário da espécie T. fan.nooxidanit T. thlooxidam

não apresenta inibição de crescimento quando cultivado em meio sóli^

do contendo agar como agente solidificante. Dessa forma, para a pu-

rificação dessa espécie, utilizou-se o aeio ATCC 238, que apresenta

tiosulfato como fonte de energia (n* de referência, 238 do "Catalo-

que of Strains I, 14 edition. The American Type Culture Collection,

1980, Rockville, MA, USA"):

NH4C12 0,1 g

MgCl2 0,1 g

CaCl2 0,1 g

Na2S2O3 • 5H2O - 0,5 g

H20 destilada 1000 ml

Agar 15 g



Dissolve-se os sais ea SOO ai da água destilada, ajusta-

-se o pH ea 4,2 coa HC1 e esteriliza-se em autoclave a 120°C por 20

ainutos. Dissolve-se separadamente o agar no restante da Igua desti^

lada, e esteriliza-se nas mesmas condições. Após a esterilização, eŝ

pera-se a solução de ágar resfriar até ± 50°C, misturando-se ea se-

guida coa a solução ácida de sais. Esse resfriamento prévio do agar

é fundaaental para evitar a sua hidrólise. Após a aistura das duas

soluções, distribue-se o aeio imediatamente em placas ou tubos es-

terilizados previaaente.
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IV.1.3. Procedimento prático

Apesar das condições altamente seletivas do ambiente ea

que essas bactérias se desenvolvem, outros microrganismos podem ser

encontrados nas amostras coletadas para o trabalho. Assim, antes do

plaqueamento em meio sólido para obtenção de colônias isoladas, uti

lizou-se a técnica de enriquecimento por diluição, para enriqueci

sento das espécies desejadas e, conseqüentemente, extinção por re

dução das outras eventuais espécies de microrganismos presentes nas

amostras utilizadas.

Em linhas gerais, o procedimento adotado foi o seguinte:

frascos Erlenmeyer de 250 ml contendo 100 ml de meio "9K - Fe + " ou

de "9K-S 0", foram inoculados em condições assépticas convencio-

nais, com 5,0 ml ou 1,0 g (para material solido) das amostras sele-

cionadas. A seguir os frascos foram colocados em mesa agitadora

(«\»200 rpm), à temperatura de 30°C.

Após um período de 5 a 10 dias no caso de T. ^zKKooxldanò

e de 15 a 20 dias no caso de T. thiooxidaiu, alíquotas de 5 ml das

culturas foram transferidas para novos frascos contendo os respecti

vos meios. Esse período de incubação foi definido em função do com-
2+portamento da amostra inoculada. No caso do meio "9K - Fe " , foi

feita uma avaliação visual para verificar indício de crescimento do
2+T. btMooxida.no-' a mudança da cor verde-claro (Fe ) do meio antes

do inóculo, para vermelho-tijolo (Fe ). Para verificar atividade de

oxidação no "9K-S0" (pelo T. thíooxldanò ou mesmo pelo T. lw.nooxi-

dani), além da visualização de turbidez (o meio é cristalino no iní

cio), foi feita também medida de pH; quando esse se tornava menor

que 1,0 (3,0 no início), admitia-se, a atividade bacteriana. Em to-



dos os ensaios, foram preparados frascos controles com os meios este

rilizados e não inoculados, para permitir um fácil reconhecimento da

atividade das duas espécies em isolamento.

Esse procedimento .foi repetido 5 vezes sucessivamente, an

tes de se purificar as espécies desejadas,pelo plaqueamento em meio

solido e isolamento de colônias individualizadas. Normalmente ao fi

nal dessas passagens, conseguè-se um enriquecimento quase total dejs

sas espécies.

Para o plaqueamento em meio solido, procedeu-se a diluji

ção em série até 10~ , em tubos de ensaio contendo solução sulfúri-

ca à pH 2,8 esterilizada. Alíquotas de 0,1 ml de cada diluição fo-

ram semeadas em placas contendo os meios sólidos, já descritos ante

riormente, e incubadas em estufa a 30°C por um período de 10 a 15

dias, necessário para a visualização das colônias.

Após essa etapa, algumas colônias obtidas (i 10) em cada

meio sólido, foram transferidas para os respectivos meios líquidos.

Após crescimento nestes, revelado pela oxidação do Fe * e do S° con

forme os critérios já apresentados, procedeu-se a um novo plaqueamen

to. Uma vez obtidas novas colônias, repetiu-se o inóculo em meio l_í

quido. Esse procedimento foi realizado 5 vezes, a fim de se garan

tir a purificação das culturas bacterianas. A repetição do mesmo ti

po único de colônias, garantiu essa purificação.



IV.2. ALGUNS ESTUDOS FISIOLÓGICOS BÁSICOS

IV.2.1. Oxidação de diferentes substratos pelos isolados ob

tidos.

Após essa etapa, de purificação em meio sólido, testou-se

a capacidade oxidativa de cada isolado bacteriano en 3 tipos de subs

tratos oxidãveis: Fe *, S° e S2O3~, respectivamente neios "9K-Fe *",

"9K-S°" e ATCC-238.

Preparou-se os meios de cultura como descrito anteriormen

te e inoculou-se (51 v/v] cada frasco teste (2 repetições contendo

100 ml de meio/frasco) com os isolados obtidos no meio "9K-Fe *" (T.

tiKKooxidanh) ou com aqueles obtidos em meio "9K-S°" (T. HUooxidan&)

para se confirmar as espécies isoladas, por esse critério fisiológi^

co.

Os frascos foram incubados sob agitação a 30°C e a avalia

ção foi feita após 5 dias de incubação (meio 9K-Fe ), 10 dias (meio

9K-S0) e 15 dias (meio ATCC-238). Para o meio "9K-Fe2*" determinou-

-se a porcentagem de oxidação do Fe *, titulando-se o Fe * residual

com dicromato de potássio. Para o meio "9K-S0", determinou-se o pH

e para o meio ATCC-238 determinou-se a porcentagem de oxidação do
2- 2- -

^2°3 P e l a dosagem do S^O* remanescente. Os detalhes dessas técni-

cas serão discutidos na seção "determinações analíticas".

IV.2.2. Efeito da temperatura e agitação no crescimento

de T. btuno oxídanb.

Após a purificação dos isolados obtidos, utilizou-se 2

destes para verificar o efeito da temperatura e da agitação no
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crescimento das culturas. Três frascos Erlenmeyer-250 ml/tratamento

/cultura, contendo 100 ai de meio 9K, foram inoculados com 51 (v/v)

com as respectivas culturas e incubadas nas seguintes condições:

A. Efeito da temperatura

1O°C, 20°C e 30°C, sob agitação constante (^200 rpm)

B. Efeito da agitação

- agitado constantemente (t200 rpm)

- não agitado

• ambos ã 30°C.

0 crescimento foi verificado pela oxidação do Fe +, dosan

do-se o Fe residual em alíquotas de 1 ml retiradas assepticaroente

dos frascos em incubaçao. Os testes foram encerrados quando não mais

se detectou Fe em soluçãc.

IV.2.3. Crescimento do T. £iKA.ooxidan&

Rotineiramente determina-se a porcentagem de oxidação do

Fe para avaliar o crescimento dessa espécie em meio de cultura.

Objetivando-se quantificar essa oxidação em termos de número de cé-

lulas associada a própria taxa de oxidação e ã turbidez da suspen

são, realizou-se experimentos de avaliação de crescimento em meio

líquido de 9K - Fe * e em meio sólido 9K —Agarose, determinando-

-se nos mesmos, a absorbância da suspensão e o número de colônias, res»

pectivamente. Foram empregados quatro isolados de T. itiiooxidam

nestas avaliações.

Os ensaios foram realizados da seguinte forma: frascos Er

lenmeyer de 250 ml contendo 100 ml de meio 9K-Fe , foram inoculados

(51 v/v) com o respectivo isolado, após a cultura ter atingido a fa



se estacionaria de crescimento (2 repetições/isolado). Periodicamen

te retirou-se assepticamente 1 ml do cultivo para determinação do

Fe presente, 1 ai para diluição sucessiva em série (tubos COB 9

•1 de H20 pH 2,8) para plaqueamento em meio sólido (3 placas/dilui-

ção) e 2 Ml para determinação da absorbância. Os frascos foram incu

bados a 30°C sob agitação constante e as placas foram incubadas em

estufa também a 50°C; as contagens foram feitas apôs 14 dias de crês

cimento.

Determinação da absorbância» Diferentemente do que ocorre

com outras espécies bacterianas, o crescimento do T. £iKKooxida.nè

em meio liquido é acompanhado pela mudança da cor do meio de verde-

-claro a vermelho-tijolo, conforme já discutido. Dessa forma, a sim

pies determinação da absorbância da suspensão seria impraticável,

pois além da turbidez causada pela multiplicação celular, haveria

também o registro da intensidade da cor. Assim, foi necessário um

procedimento para eliminação dessa cor, baseando-se no método de

MANDL (1984) com pequenas modificações. A solução descorante foi pre

parada com 9 ml de H,PO. concentrado, 1 ml de t^SO^ concentrado e

90 ml de H-0 destilada; 1 ml dessa solução foi adicionado a 2 ml co

letados da cultura em crescimento, provocando o rápido desapareci-

mento da cor. A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 450

nm.

IV.2.4. Efeito do urânio no crescimento de T. bzn.nooxida.n6.

Como os isolados de T. liKKooxídaru foram obtidos de amos_

trás naturais provenientes de minas de urânio e de carvão, as quais

apresentam diferentes teores desse elemento (no caso das amostras

de minas de carvão, esse teor é zero"), procurou-se avaliar a respoj»



#• 69

ta dos isolados frente a diferentes concentrações desse metal tóxi-

co. Nesse ensaio, foi avaliada o efeito do metal, no crescimento das

culturas, indicado pela oxidação do íon Fe , conforme já descrito.

Utilizou-se 3 frascos/cultura/concentração de urânio, inoculados com

51 (v/v) com a respectiva cultura e mantidos sob agitação constante

a 30°C.

0 metal foi adicionado sob a forma de UO^CNO.)^ • 6H-0 nas

seguintes concentrações finais em mM de urânio no meio de cultura:

0, 2, 4, 6 e 8. Para evitar uma possível precipitação do urânio, re

duziu-se a concentração de KH2PO4 do meio 9K para 0,1 g/l ao invés

de 0,5 g/l como no meio original. Em testes prévios, constatou-se

que nessa concentração reduzida de KH2PO4, o crescimento do T. ̂ CA-

Kooxidanò não é afetado. As soluções contendo urânio foram prepara-

das no mesmo pH do meio de cultura, esterilizadas em autoclave a

120° por 20 minutos e adicionadas ao meio no início do ensaio.



¥ 70

IV.3. ALGUNS ESTUDOS RESPIROMÉTRICOS EM T. liKKooxidanò

Como a oxidaçao do Fe pelo T. £e.KKooxidanò está acopla-

da ao consumo de (̂  na estequiometria 4Fe + :10-, conforme visto na

equação (1), utilizou-se a técnica manométrica de Warburg' para de-

terminar as cinéticas de oxidaçao do Fe +,pelo consumo do O, por su£

pensões celulares lavadas ("resting cells"), isto é, desacopladas de

crescimento, de 4 diferentes isolados de T. le.KKooxida.no.

Objetivou-se estudar em um sistema mais controlado que e,s

tudos de crescimento, uma possível variabilidade genética entre os

isolados de amostras diferenciadas,rm relação â parâmetros cinéti-

cos (Km e Vmax) e ao efeito do pH e de metais pesados no metabo-

lismo oxidativo do T. 4e.KK00xida.no.

IV.3.1. Preparo das suspensões celulares lavadas

Os isolados foram cultivados em recipientes plásticos con

tendo 10 litros de meio "T $ K", sob aeração forçada pela injeção

de ar comprimido esterilizado,pela sua passagem em um frasco conten

do lã de vidro previamente esterilizada.

Após o crescimento da cultura, foi feita inicialmente uma

filtração em papel de filtro comum, para eliminar precipitados de

ferro formados durante o crescimento da bactéria. A seguir filtrou-

-se a suspensão em membrana Millipore (0,45 ym),para separar as célu-

1. "Manometric Techniques" - Umbreít, Burris Ç Stauffer; Burgess Pu
bushing Company, 4 Edition.
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las do meio de cultura oxidado. Ressuspendeu-se as células em H 0

pH 1,8, obtendo-se um concentrado de células de aproximadamente SOO

ml.

A lavagem final da suspensão foi feita por centrifugação â

baixa velocidade (cerca de 500 rpm), para eliminar precipitados re-

manescentes, e em velocidade mais elevada (8000 rpm) para deposição

das células. Foram feitas 3 lavagens sucessivas, sempre a 4°C e por

30 minutos, em centrífuga refrigerada marca MLK-ZENTRITUGENBAU EN-

GELSDORF, modelo K-70 (Berlin-RDA). As células, após essas lavagens,

foram ressuspendidas em um volume final de 50 ml em H2O pH 1,8.

Quando não utilizadas imediatamente, as suspensões celulares foram

estocadas em refrigerador a 4°C no máximo por 15 dias, sem perda si

nificativa de suas atividades. A figura 3, mostra um diagrama que

resume o procedimento adotado para obtenção das suspensões celula-

res lavadas de T. 6e.ifi.oox4.dano.

A unidade utilizada para expressar a concentração celular

dos isolados foi nitrogênio total, determinado pelo método micro-

-Kjeldahl.

IV.3.2. Efeito da concentração do substrato (Fe )

concentração de Fe em mM: 2; 4; 6; 8; 10: 20; 40; 80; 120; 180;

240.

volume da suspensão celular: 0,5 ml (volume final no frasco»3,2 ml)

pH 1,8, pela adição de H2SO4 1M

o substrato

FeSO4 . 7H2O.

o substrato Fe foi utilizado em todos os ensaios na forma de
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1
CULTURA
ESTOQUE

AERACAO

FORCADA

INÕCULO

MEIO DE
CULTURA
(10 l)

I CRESCIMENTO (2-3 DIAS)

FILTRACAO
EM PAPEL

PRECIPITADOS
GROSSOS

SOLUÇÃO
CLARIFICADA

DESCARTE

FILTRACAO
MEMBRANA

SUSPENSÃO
CONCENTRADA

(500 ml)

CENTRIFUGA-
CAO E LAVA
GEM

i

SUSPENSÃO
LAVADA
(50 ml)

PRECIPITADOS
FINOS

M DESCAI

DOSAGEM DE
NITROGÊNIO

TOTAL

REFRIGERADOR
ESTOQUE

ENSAIOS

FIGURA 3 - Seqüência da preparativa das suspensões de células lava-
das de Thiobacilluò biinooxida.no.



IV.3.3. Efeito do pH

pH: 0,9; 1,2; 1,8; 2,3 (pela adiçlo de H2SO4 1M)

concentração do Fe +: 120 mM

volume da suspensão: 0,5 ml (volume final no frasco =3,2 ml)

IV.3.4. Efeito de metais pesados

Metal concentração (mM) compostos adicionados (PA)

urânio 0, 2, 4, 6, 8 UO 2(NO 3) 2 • 6H2O

molibdênio 0, 1, 2, 3, 4 Na2Mo04 • 2H2O

mercúrio 0; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 HgCl2

- concentração de Fe 120 mM

- pH = 1,8, pela adição de H2SO4 1M

- volume suspensão: o,5 ml (volume final no frasco « 3,2 ml.

Desenvolvimento experimental - A suspensão celular foi co

locada sempre no compartimento principal do frasco de Warburg e a

solução contendo o substrato (Fe +) no braço lateral. Nos ensaios

com metais pesados, a solução contendo o metal foi colocada junto

com a suspensão. No poço central do frasco, foi colocado papel de

filtro embebido cora 0,1 ml de uma solução de KOH 201 para retenção

do C02.0 volume final do sistema de reação foi sempre de 3,1 ml, per

fazendo um volume total ocupado de 3,2 ml, incluindo 0,1 ml do KCH.

Apôs a montagem dos conjuntos frascos-manômetros, estes

foram colocados no banho a 30°C e deixados 10 minutos sob agitação

i aproximadamente 100 batidas/minuto para equilibrar o sistema. Após
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' esse peTÍodo iniciou-se as leituras do consuao de oxigênio, os quais

foram feitas de 10 eu 10 minutos até os 30 minutos iniciais e de-

pois de 15 em 15 até 150 minutos, quando encerrou-se os ensaios.

Em paralelo foram feitos dois tipos de controle: a) endó-

geno, somente contendo a suspensão bacteriana sem substrato, para

se verificar uma possível respiração na ausência do substrato e b)

controle da oxidação química do Fe , pela adição do substrato sem

a suspensão bacteriana. Em ambos os casos não se detectou nenhum con

sumo de oxigênio.

As taxas respiratórias foram calculadas da faixa linear

das curvas de consumo de oxigênio x tempo. Calculou-se o quociente

respiratório de cada isolado de T. itKiooxidani para a concentração

de 120 mM de Fe , o qual é* expresso como a quantidade de oxigênio

consumido em 1 hora por mg de nitrogênio total da suspensão bacteria^

na ( < * 0 >
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IV.4 LIXIVIAÇAO DE MINÉRIO DE URÂNIO POR T.

IV.4.1. Amostras minerais utilizadas

Em todos os experimentos de lixivação realizados, inclusi_

ve nas operações em escala piloto, foram utilizados dois tipos de

minérios uraníferos de propriedade das Empresas Nucleares Brasilei-

ras S/A (atualmente Indústrias Nucleares do Brasil S/A): Minério de

Figueira - PR. e Minério de Poços de Caldas - MG.

IV.4.1.1. Minério de Figueira - PR.

Esse minério é proveniente da jazida de Figueira, locali-

dade situada na região nordeste do Estado do Paraná e distante cer-

ca de 150 Km de Londrina e a 300 Km de Curitiba. Deve-se ressaltar

que tal jazida ainda não é explorada industrialmente.

Sua litologia básica compreende arenito, siltito e carvão.

Como constituintes minerais predominantes podem ser destacados o

quartzo (SiO2) , feldspatfr (KAlSijOg), caolinita [Al4Si4010(GH)83 gip-

sita e piríta (FeS,). Esta última está presente de forma finamente

disseminada nas três litologias, porém com grande predominância na

fração carvão.

0 urânio apresenta-se principalmente sob a forma mineral

de uraninita (U02) e uranocircita [Ba(UO2)2(PO4)2 »10H20]. Outros

elementos presentes de forma significativa no minério são o molibdê

nio e o arsénio, zinco e chumbo, estes sob a forma de sulfeto.

Ocorrem ainda vestígios de selênio.vanádio, germânio e ní

quel, além, é claro, dos elementos de maior presença,como pode ser

visto na tabela 3.
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TABELA 3 - Composição química para os elementos

de maior interesse, do minério uraní

fero de Figueira - PR, utilizado nos

estudos de lixiviaçao bacteriana.

COMPONENTES

Ü3°8

Mo03

Sulfeto (S2~)

Stotal

TEORES ( 1 )

0

0

6

3

5

.08

.05

,91

,84

,11
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Para a execução dos estudos básicos de lixiviação bacte-

riana desse minério, uma amostra de aproximadamente 8 t foi reti-

rada da galeria de desenvolvimento exploratório da mina subterrânea

e enviada ao laboratório. Esse material,contento blocos de até 30

cm (granulometria conhecida como "run of mine"), foi convenientemen

te preparado, conforme esquema da figura 4, para realização dos en

saios em escala de bancada (lixiviação agitada em frascos e estáti-

ca em colunas de percolação) e em escala semipiloto, também em colu

nas de percolação. Para a realização do ensaio piloto, através da 1 î

xiviação estática em pilhas, foram utilizadas 890 t de minérios de

composição mineralógica e química semelhante à amostra utilizada nos

testes de laboratório; o ensaio piloto foi realizado no próprio lo-

cal da mina, conforme será visto posteriormente.

IV.4.1.2. Minério de baixo teor de urânio de Poços de Caldas

- MG.

0 minério utilizado no estudo faz parte dos corpos minera

lizados da jazida de urânio de Poços de Caldas, situada no municí

pio de Caldas, região sul do Estado de Minas Gerais. Essa jazida é

explorada comercialmente no Complexo Mínero-Industrial de Poços de

Caldas pela extinta Empresas Nucleares Brasileira S/A (NUCLEBRÂS),

atualmente denominada Indústrias Nucleares do Brasil S/A.

Ao contrário do minério de Figueira, utilizou-se nos en

saios de lixiviação,material classificado como marginal, isto é, nú

nério contendo baixo teor de urânio. Devido ao teor reduzido de ur£

nio, esse minério não é aproveitado pelo método convencional de li-

xiviação ácida agitada, utilizado na usina.
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MINÉRIO
"run of nine"

(8 t)

TESTEMUNHOS
(3 t)

TESTEMUNHOS
(900 Kg)

HOMOGENEIZAÇÃO

i

BRITAGEM E HO-
MOGENEIZAÇÃO
< 2" (4 t)

BRITAGEM E HO-
MOGENEIZAÇÃO
< 1/4" (1 t)

TESTEMUNHOS

44 Kg

TESTEMUNHOS
(500 g)

TESTE
SEMI-PILOTO

(4 t)

TESTES EM COLU-
NAS BANCADA
(50 Kg)

MOAGEM E HOMO-
GENEIZAÇÃO
< 100 mesh
(50 Kg)

MOAGEM E HOMO-
GENEIZAÇÃO
< 200 mesh

d Kg)

TESTES EM FRAS-
COS BANCADA

(5 Kg)

ANALISE
QUÍMICA
(500 g)

FIGURA 4 - Esquema do método de preparação da amostra do mine

rio de Figueira - PR, para realização dos ensaios

de lixiviaçao bacteriana em escala de bancada e se

mipiloto.
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Mineralogicamente esse Material é constituído de feldspa-

to alcalino sericita (em parte produto de alteração na nefelina) e

de pirita finamente disseminada pelo minério. 0 material faz parte

de um pacote de tinguaitos/fonolitos de cor cinza claro, devido à

presença de argila branca (caolinita). Outros minerais presentes são

a muscovita, goethita e galena (PbS). 0 urânio se apresenta princi-

palmente na forma de uraninita (UP,) e alguns traços de uranofana

(CaO • 2UO2 • 2SiO- • 6H_0). Além do urânio, também estão presentes ou

tros elementos de interesse como o zircônio e o molibdênio. A cons-

tituição química para os elementos de maior interesse é mostrada na

tabela 4.

Devido à proximidade (cerca de 15 Km) da mina com o labo-

ratório onde os testes iniciais foram realizados (Laboratório de Pro

cessos, atualmente sob responsabilidade da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear - CNEN), optou-se pela realização do ensaio piloto (li-

xiviação em pilha) em área exclusiva do próprio laboratório.

Assim, foi enviada ao laboratório uma amostra de 370 t do

referido minério, a qual foi convenientemente preparada para reali-

zação de todos os testes, conforme o esquema da figura 5.

IV.4.2. Ensaios em frascos agitados

Conforme já destacado anteriormente, esse tipo de ensaio

tem por finalidade verificar de forma simples e relativamente rápi-

da, a potencialidade de uma amostra mineral frente â técnica de li-

xiviação bacteríana.

Baseando-se na literatura disponível e em inúmeros testes

exploratórios com os referidos minérios, conseguiu-se estabelecer
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TABELA 4 - Composição química para os elementos

de maior interesse, da amostra de mi

nério de baixo teor de urânio da ja-

zida de Poços de Caldas -MG, utiliza

da nos estudos de lixiviaçao bacte-

riana.

COMPONENTES TEORES (l)

U3°8 °'032

0,021

3,47

Sulfeto (S2") 1,96

Stotal 2'48
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TESTEMUNHO
(8 t)

TESTEMUNHO
(900 Kg)

TESTEMUNHO
(44 Kg)

TESTEMUNHO

500 Kg

MINÉRIO
"run of mine"

(370 t)

AMOSTRAGEM RE
PRESENTATIVA
POR LOTE RECE
BI DO

i

AMOSTRA REPRE
SENTATIVA ~
(10 t)

f

BRITAGEM E HO
GENEIZAÇÃO
<5" (10 t)

BRITAGEM E HO
GENEIZAÇÂO
<l/4" (1 t)

MOAGEM E HOMO
GENEI ZACAO"

<100mesh(50 Kg)

i

MOAGEM E HOMO
GENEI ZAÇAO"
< 200 mesh

d Kg)

•

TESTE PILOTO
EM PILHA

360 t

TESTE SEMI-
PILOTO
d t)

TESTES EM CO
LUNAS/BANCA"
DA 50 K

TESTES EM
FRASCOS/BAN-
CADA (5 Kg)

ANALISE

QUÍMICA

(500 g)

FIGURA 5 - Esquema do método de preparação da amostra do minério

de baixo teor de urânio de Poços de Caldas -MG, para

realização dos ensaios de lixiviação bacteriana em es_

cala da bancada, semipiloto e piloto.
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uma metodologia básica para a realização desse estudo de avaliação.

com os dois tipos de minérios citados. As condições básicas estabe-

lecidas para todos os ensaios foram:

a) tipo de frascos: Erlenmeyer de 250 ml

b) massa de minério: 30 g/frasco

c) granulometria do minério: 1001 inferior ã 100 mesh

d) volume de solução lixiviante: 120 ml/frasco

e) inõculo: 51 v/v com T. ^zftfiooxidanA previamente isolado do res-

pectivo minério

f) incubação: sob agitação constante (200 rpm) em mesa agitadora

marca EQUILABOR (Piracicaba - SP), em sala com temperatura con

trolada (28 - 30°C).

Dois tipos de solução lixiviante foram usadas nos testes,

objetivando-se avaliar o comportamento bacteriano na ausência e na

presença de meio de cultura:

a) meio de cultura 9K (sem adição de Fe *) ao pH 2,8

b) água acidifiçada ao pH 2,8 com H-S0.1N

Objetivando-se avaliar a resposta do minério na presença

de bactérias (inoculadas e naturais do minério) e na ausência de£

tas, foram estabelecidos os seguintes tratamentos básicos:

a) frascos inoculadoscom a respectiva cultura ativa (inoculado)

b) frascos inoculados, porém com adição de formaldeido concentrado

[S% v/v) para esterilização do conjunto (controle químico)

c) frascos não inoculados e não esterilizados (atividade bacteriana

natural).

i

ill
II •-;

i

í
\
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Procedimento experimental. Antes de se efetuar os trata-

mentos indicados, os conjuntos foram mantidos nas condições básicas

para se efetuar as correções do pH da polpa (minério • solução lixi_

viante) para 2,8 com I^SO.IN (pH ótimo para o desenvolvimento bact£

riano). Quando o pH se estabilizou em torno desse valor (sem altera

ção significativa em 2 a 3 dias), encerrou-se essa fase de estabili_

zação do pH. Foi feita uma amostragem da solução para se avaliar a

solubilização do urânio somente pela adição de ácido, e a seguir

efetuou-se os tratamentos. 0 volume de ácido utilizado nas correções

foi devidamente registrado, para se calcular o consumo deste em re-

lação ã massa de minério (parâmetro importante em um processo de li_

xiviação ácida).

Amostragens. No início do ensaio.os frascos foram pesa

dos para se efetuar as correções de volume perdido por evaporação

e retirada de amostras; as correções foram feitas com água esteriH

zada antes de cada amostragem. Estas foram feitas periodicamente após

sedimentação das polpas (1-2 horas), pela retirada de alíquotas pa-

ra dosagem de Fe *, Fe , U e Mo. As perdas de massa dos elementos

citados pela retirada de alíquotas,foram compensadas nos cálculos

subsequentes â cada amostragem. Os ensaios foram encerrados quando

os teores de U e Mo se estabilizaram em solução. A seguir, filtrou-

-se a polpa de cada frasco, lavou-se o resíduo com água acidifiçada

(mesmo pH de encerramento), e após secagem do resíduo, analisou-se

este para os mesmos elementos de interesse, afim de se obter os da-

dos finais de extração. Periodicamente efetuou-se testes de viabili^

dade bacteriana nos frascos esterilizados,para controle da eficiên

cia do método: 1 ml de solução foi inoculado em frasco contendo meio

9K completo (10 ml) e incubado nas condições ótimas. 0 não cresci-

mento do T. úe.finooxida.ru> em 15 dias de incubação,indicava a eficiên

cia da esterilização.

4
• *

J
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IV.4.3. Ensaios em colunas de percolação (laboratório)

Após a indicação positiva da atividade bacteriana nos mi-

nérios citados, pelos testes em frascos agitados, iniciou-se a eta-

pa seguinte do desenvolvimento experimental do programa, através dos

testes de lixiviaçío estática por percolação em colunas. Também ne;5

se caso, realizou-se vários testes exploratórios objetivando-se es-

tabelecer as condições básicas operacionais,para os tipos de mine

rios em estudo. Essas condições foram as seguintes:

a) colunas: cilíndricas de vidre de 40 cm de altura por 7,5 cm de

diâmetro interno.

b) massa de minério: 500 g/coluna

c) granulometria do minério: 1001 inferior ã 1/4"

d) volume de solução lixiviante: 250 ml/coluna

e) inóculo: St v/v com T. ^tiKooxidam previamente isolado do reŝ

pectivo minério

f) incubação: em sala com temperatura controlada (28 - 30°C)

g) aeração: injeção de ar comprimido no frasco coletor da lixivia

h) recirculação da lixívia: constantemente através de bomba peristál^

tica marca MILAN, modelo P-301 a uma vazão de alimentação de 5

ml/min (taxa de percolação de cerca de 40 1/h.ro .

- .*

J

s >

*

Em função dos resultados obtidos nos testes em frascos,

utilizou-se como solução lixiviante nos ensaios em colunas, somente

H20 acidifiçada a pH 2,8 com H2SO41N.

Da mesma forma que nos testes em frascos, procurou-se com

parar a ação da bactéria inoculada e de bactérias já presentes no

minério, com uma lixiviação sem a presença bacteriana. Dessa forma,

os tratamentos efetuados foram:
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a) inóculo com a respectiva cultura ativa (inoculado) •
í

b) também inoculado, porém cora adição -de formaldeiro concentrado (5t i

v/v) para esterilização do conjunto (controle)

c) não inoculado e não esterilizado (atividade bacteriana natural)

d) Lixiviação química com solução sulfúrica à 15 g/l, mantida nessa

concentração durante todo o ensaio.

Procedimento experimental - 0 esquema do modelo operacio-

nal utilizado pode ser visto na figura 2 (Seção II.4.2). Iniciou-

-se a operação percolando-se o volume inicial da solução lixiviante

pelo minério, recolhendo-a em outro frasco coletor. Mediu-se o volu

me percolado, ajustou-se o pH para 2,8 com H^SO.IN e iniciou-se o

processo de recirculação da lixfvia. As correções de acidez para o

pH indicado,foram sendo feitas periodicamente até a estabilização do

pH em torno de 2,8,por 2 a 3 dias sem alteração significativa. Nes-

se momento,foram feitas amostragens para avaliar a extração de urâ-

nio e molibdênio nessa fase e,a seguir,efetuou-se os tratamentos

indicados. As perdas de volume por evaporação e por retiradas deal£

quotas para análises foram corrigidas com H-0 esterilizada. 0 volu-

me de ácido utilizado nas correções, foi devidamente registrado, pa-

ra se calcular o consumo de ácido da etapa.

Amostragens. Antes de cada amostragem, a recirculação da

lixivia foi paralisada para a total percolação da solução. Após aju£

te do volume, retirou-se alíquotas para dosagem do Fe , Fe , U e

Mo. Devido ao longo período dos ensaios, as amostragens foram feî

tas entre períodos de 5 a 10 dias de operação. Os testes foram encejr

rados quando os teores de urânio e molibdênio se estabilizaram emso

lução. 0 minério foi lavado também por percolação,com ÍKO acidifica

da ao mesmo pH de término, para retirada dos elementos já solubili-



86

zados, porém retidos pela umidade do minério. Apôs secagem do resí-

duo lixiviado, este foi devidamente preparado (moido até < 200 mesh),

para análise final do elemento de interesse, afim de se obter os da

dos finais de extração.

IV.4.4. Ensaios em colunas de percolação (semipiloto)

Dando seqüência à ampliação da escala experimental do pro

cesso ("scale-up") , realizou-se testes em escala semipiloto,como ura

passo final para obtenção de dados,para orientar a execução dos tes_

tes piloto em pilhas.

Em função do conhecimento acumulado nos experimentos ante_

riores, bem como de observações de campo dos respectivos minérios

estocados a céu aberto, introduziu-se algumas mudanças das condi-

ções básicas de trabalho entre os dois tipos de minério, apesar do

sistema operacional ser o mesmo para ambos. Dessa forma, serão apre

sentadas separadamente as condições dos ensaios realizados.

A. Minério de Figueira - PR.

a) coluna: cilíndricas de concreto de 3 m altura por 1 m de diãuve

tro interno. A coluna foi revestida internamente com emu1são as-

fáltica (VITKOTE-3 - Asfaltos Vitória LTDA - SP), para evitar o

ataque da solução lixiviante ao concreto da coluna.

b) massa de minério: 2.700 Kg

c) granulometria do minério: natural da mina ("run of mine") ,cam bio

cos de até 30 cm.

d) volume inicial de solução lixiviante: 430 1

e) inóculo: 51 v/v com T. binnooxidan* , previamente isolado do pró-

prio minério.
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f) recirculação da lixivia: constantemente através de bomba dosado-

ra marca OMEL, modelo DMP 0/5, a uma vazão de alimentação de 30

l/h (taxa de percolação de cerca de 40 1/h.m ) .

g) recipiente coletor: caixa de cimento amianto (ETERNIT) com capa-

cidade para 500 1, revestida cora lona plástica (Lonaplas-Eletro-

plastic - SP), para evitar ataque da solução lixiviante.

h) incubação: temperatura ambiente.

Procedimento experimental. 0 ensaio foi dividido em três

fases:

Fase I - correções ácidas: iniciou-se o ensaio percolando-se a so

lução pelo minério e corrigindo-se periodicamente a aci-

dez com H^SO^ concentrado, para estabilização do pH em

torno de 3,0 (5-7 dias sem alteração significativa).

Fase n - Inóculo bacteriano: após a estabilização do pH no valor

indicado,efetuou-se o inóculo bacteriano, reiniciando-se

a recirculação da solução lixiviante.

Fase III - Ataque sulfúrico complementar: após a estabilização da

atividade bacteriana, indicada pelos teores estáveis de

urânio e molibdênio na solução, efetuou-se um ataque ácî

do complementar, com concentrações mais elevadas de HJSOQ,

para uma efetiva solubilização dos elementos citados. Essa

fase foi subdividida em várias etapas, com o objetivo de

se produzir soluções adequadas,a uma operação posterior

de extração do urânio da solução por solventes orgânicos

(pH < 1,5 e concentração do urânio entre 300-600 mg/l).

As condições de cada etapa de ataque ao minério podem ser

vistas na tabela 5.

4

ú
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í
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TABELA 5 - Condições básicas de cada etapa de ataque ácido na

fase III, do ensaio semipiloto de lixiviaçao do mi-

nério de Figueira - PR.

ETAPA
VOLUME

(D

CONCENTRAÇÃO DE

(g/n

180

400

200

200

400

400

400

95,5

34,4

33,2

98,2

20,9

6,5

28,2
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Uma visão geral do sistema operacional utilizado para rea

lização do ensaio semipiloto é mostrada na figura 6.

Amostragens. Antes de cada amostrage», paralisou-se a re-

circulação para total drenagem da solução lixiviante. Retirou-se alí-

quotas para dosagem do Fe *, Fe , ü e Mo. Nessa escala não houve

correções de volumes. Após as etapas de ataque ácido, foi feita ala

vagem do minério, através de solução sulfúrica i um pH idêntico ao

da última etapa (sem reciclagem de efluente), até a concentração do

U em solução atingir valores inferiores ã 20 mg/l. Utilizou-se unto

tal de 300 litros de água de lavagen.

B- Minério de Poços de Caldas - MG.

Devido ãsdiferentes características físicas desse minério

em relação ao de Figueira - PR, procurou-se avaliar no ensaio semi-

piloto, a influência da granulometria do minério, no processo de lî

xiviação. A utilização de soluções sulfúricas para ataque complemen

tar ao minério, apôs a fase de lixiviação bacteriana, também foiava

liada para o minério de baixo teor de urânio de Poços de Caldas-MG.

As condições básicas do ensaio são mostradas na tabela 6.

Procedimento experimental. Iniciou-se o ensaio percolando

-se a solução de ^SOj pH 3,0, a qual foi recolhida em baldes plás-

ticos. Devido a granulometria mais elevada do minério e ã sua pró

pria condição de pouco material alcalino (sobretudo carbonatos),não

houve necessidade de correções ácidas, ao contrário do observado com

o minério de Figueira-PR. Como em ensaios anteriores foi observada

uma atividade bacteriana natural significativa, não foi feito inõcu

Io adicional. Assim,essa etapa foi considerada a fase de lixiviação

bacteriana. Quando a concentração de urânio estabilizou-se em solu-

ção, iniciou-se as fases de ataque ácido, corrigindo-se aacidez das
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FIGURA 6 - Vista geral da unidade semipiloto para lixiviaçao bacte

riana em colunas de percolação, do minério de Figuei-

ra - PR.

•4
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TABELA 6 - Condições básicas do ensaio semipiloto de lixivia

ção bacteriana em colunas,com minério debaixo teor

de urânio de Poços de Caldas - MG.

PARÂMETROS
COLUNA T

MASSA DE MINÉRIO (Kg)

GRANULOMERIA (1001 <)

VOLUME DE SOLUÇÃO (Jt)'

2̂ 3TAXA DE PERCOLAÇÃO (l/h.m )

206

5"

50

40

98,5

25

40

51

1/2"

12,5

40

1. Foram usada colunas de PVC medindo l,5m de altura por 0,33m de

diâmetro interno.

2. Solução inicial: H.O acidulada ao pH 3,0. Após a fase bacteria

na, foram feitas 4 etapas de ataque sulfürico, utilizando-se a

mesma solução original. 0 ataque foi feito corrigindo-se a acî

dez da solução com H-SO.concentrado,para as seguintes concentra

ções:

etapa 1 - 1 0 g/l

etapa 2 - 3 0 g/l

etapa 3 - 50 g/l

etapa 4 - 100 g/l

3. A solução foi constantemente reciclada por bomba dosadora mar-

ca OMEL, modelo DMP 0/5.
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soluções con t^SOj concentrado,para as concentrações indicadas na

tabela 6. Os volumes de ácido gasto nas correções, foram registra-

dos para se calcular o consumo de ácido em relação ã massa de miné-

rio.

Amostragens. As amostragens foram feitas seguindo a mesma

sistemática do ensaio semipiloto como minério de Figueira-PR, dames_

ma forma que a lavagem final dos resíduos das colunas. Utilizou-se

nas colunas 1, 2 e 3, respectivamente 200, 100 e 50 litros de solu-

ção si?furica, com pH idêntico ao da solução da última etapa. Com es_

ses volumes, o teor de urânio em solução atingiu um valor inferior

a 20 mg/l.

IV.4.5. Ensaios ere pilhas (piloto)

Em função dos resultados promissores que foram sendo obti^

dos, culminando com os testes em escala semipiloto, foi decidida a

realização de testes em escala piloto, através da técnica de lix_i

viação estática em pilhas.

Para a execução dos testes foi necessária a construção de

instalações como pátios, tanques, bacias, etc, bem como a montagem

de sistemas, sobretudo hidráulico, afim de dotar as unidades.de uma

infraestrutura adequada para o desenvolvimento do processo (ver um

esquema na figura 1, item I).

Poderão ser notadas nas apresentações seguintes, algumas

diferenças com relação às características de cada unidade piloto. Is_

to se deve ao fato,que as mesmas foram construídas em épocas diferen

tes e para atender situações diferentes. Assim, a experiência adqui^

rida na construção da primeira unidade (Figueira - PR), foi utiliza
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da para a construção da unidade de Poços de Caldas - MG. tentando-

-se obviamente, aprimorar as instalações e consequentemente, o pro

cesso.

IV.4.5.1. Unidade piloto de Figueira - PR.

Pátio de lixiviação. Uma área de 2500 • (50x50m) subdi-

vidida em dois pátios de lixiviaçio de 1250 • (25 x 50»), foi regu

larizada como motoniveladora para propiciar um desnível adequado (11),

ã drenagem das soluções para as bacias coletoras, construídas em uv

nível 3m abaixo dos pátios.

Essa área recebeu uma manta de polietileno (rafia) para re_

gularizar a superfície e posteriormente uma lona plástica de 0,3 mm

de espessura (Lonaplas -Eletroplastic - SP),para impermeabilização

dos pátios. As figuras 7 e 8,mostram essa etapa de preparação da

área. A seguir, uma camada de 15 -20 cm de areia foi colocada sobre

a lona, para protegê-la de possíveis rupturas quando da montagem

da pilha de minério, efetuada por máquinas e caminhões.

Na saída dos pátios,foi construída uma caixa de coleta

("boca de lobo"),revestida com emulsão asfáltica para receber os

efluentes do pátio. Essa caixa de coleta foi conectada com as b£

cias coletoras através de tubos soldáveis de PVC de 4", os quais po

diam ser bloqueados independentemente com tampões de borracha, para

desvio dos efluentes para a bacia coletora desejada. '•

Reservatórios de captação de soluções. Para a coleta, trans-

ferência e estocagem dos efluentes oriundos dos pátios de lixivia

ção, foram construídas em nível inferior aos pátios (cerca de 3ro), ; \
j

três bacias de coleta e um tanque de concreto, para ajustes das solu
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FIGURA 7 - Colocação de lona plástica, para impermeabilização do

pátio de lixiviaçao em pilhas, na unidade piloto de

Figueira - PR.
,--P
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FIGURA 8 - Vista geral do pátio de lixiviação em pilhas da unidade

piloto de Figueira - PR, já impermeabilizado com lona

plástica.
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ções lixiviantes.A capacidade de estocagem de cada bacia foi de 250

B^ e do tanque de ajuste de 40 m .

As bacias foram escavadas no solo previamente nivelado, a

uma profundidade de 2,5 m. Em suas laterais, foram construídas mure

tas de 50 cm de altura para impedir o acesso de efluentes pluviais

ao interior das bacias. Apôs esses preparativos, foi feito um reves^

timento impermeabilizante constituídode uma camada de manta de po

lietileno (ráfia).para regularizar as paredes e o fundo das bacias,

seguida da aplicação de emu1 são asfãltica. Sobre essa camada foi co

locada manta de bidim (Rhodia - SP) , também posteriormente impregna^

da com a emulsão asfáltica em duas camadas de aplicação. Finalmente,

sobre essas camadas foi colocada uma lona plástica, para conferir

maior segurança com relação ã impermeabilização dos reservatórios

coletores.

0 tanque de concreto utilizado para preparo das soluções

lixiviantes,foi revestido com duas camadas de aplicação da emulsão

asfáltica. A figura 9 mostra um dos reservatórios já impermeabili-

zado.

Vale lembrar,que toda essa impermeabilização é plenamente

justificada, pois além das soluções serem de natureza ácida, as mej>

mas contêm metais pesados e elementos radioativos, como o urânio.A£

sim,a perda de soluções do sistema, seria extremamente prejudicial

ao ambiente, a despeito das dimensões relativamente pequenas da unî

dade piloto.

Montagem da pilha de minério. Deve-se destacar inicialmen

te,que foram realizados três testes em escala piloto. Nos dois pri-

meiros testes, em pilhas de aproximadamente 1.000 toneladas, utili-

zou-se material que já estava estocado a "céu aberto" a vários anos,
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FIGURA 9 - Vista de um dos reservatório de coleta de lixívias da

unidade de Figueira - PR, já totalmente impermeabili-

zado.
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isto é, um material bastante intemperizado. Objetivou-se nesses p n

meiros testes, muito mais a aquisição de conhecimentos operacionais

do sistema de lixiviação nessa escala, do que propriamente a obten-

ção de resultados de processo. Dessa forma, serão apresentados a se

guir,somente dados referentes a operação da 3- pilha de lixiviação,

esta sim, utilizando-se minério recém extraído da mina.

Após a retirada do minério, este foi transportado até o

pátio de lixiviação por caminhões basculante. Inicialmente formou-se

uma camada de minério de cerca de 50 cm de altura, por onde os cami_

nhões e a "pá carregadeira" transitavam. Esta foi utilizada para

construir a pilha, a partir dos carregamentos de minério que eram

depositados nessa base. As dimensões básicas da pilha, em forma de

um tronco de pirâmide, foram:

base

superfície

altura

massa

granulometria

21m x 13m

16m x 9m

3ra

890 t (determinada por pesagens

dos carregamentos)

natural da mina ("run of mine").

A figura 10,mostra a pilha de minério já preparada para

sua irrigação.

Para a irrigação da pilha, utilizou-se um conjunto hidráu

lico constituído de tubos, conexões e registros de PVC e bombas de

7,5 cv, adaptadas com carcaças de madeira e rotores de PVC, para re-

sistirem ao contato com a solução lixiviante de natureza ácida e

corrosiva.

As figuras 11, 12 e 13, mostram respectivamente, uma bacia

coletora com o sistema de transferência de soluções, um detalhe das

.4* I
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FIGURA 10 - Vista geral da pilha de minério de urânio de Figueira

- PR, pronta para início da lixiviaçao bacteriana.
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FIGURA 11 - Vista parcial das instalações de coleta (reservatório

e tanque) e transferência de soluções (bombas, tubul£

ções, etc.) da unidade piloto de Figueira - PR.
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FIGURA 12 - Detalhe do sistema hidráulico utilizado nas operações

de lixiviaçao bacteriana, na unidade piloto de Figueí_

ra - PR.



102

FIGURA 13 - Vista geral da linha mestre de irrigação, utilizada

nas operações de lixiviaçao bacteriana, na unidade

piloto de Figueira - PR.

i
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bombas utilizadas e uma visão da linha mestre de irrigação com as

saídas para a pilha.

A irrigação foi realizada na superfície da pilha, com tu

bos de PVC perfurados em espaçamento entre furos de 30 cm. As figu

ras 14 e 15, mostram respectivamente, um detalhe da irrigação na su-

perfície da pilha e uma bacia coletora recebendo a drenagem da solu

ção lixiviante,já percolada pela pilha de minério.

Procedimento operacional. Diferentemente do ensaio semipi^

loto, onde o processo foi dividido em 3 fases, no ensaio piloto di-

vidiu-se o procedimento operacional em apenas duas fases, em função

de uma série de fatores que serão abordados no capítulo seguinte de

Resultados e Discussões:

FASE I - Ati 'ade bacteriana natural

- volume inicial de solução: 220 m"3

- pH inicial « 3,0

- vazão de alimentação: 13 m /h

- Taxa de percolação: 35-40 1/h.m

Essa solução utilizada no início do ensaio, já havia sido

previamente obtida pelos dois ensaios pre-operacionais realizados,

conforme mencionado anteriormente. Dessa forma, essa solução inicial

pode ser considerada como um inóculo, pois a mesma apresentava a pre-

sença ativa de T. ^zKKooxidanA.

FASE II - Ataque sulfúrico complementar: apôs a estabili-

zação da atividade bacteriana, indicada pela estabilização de pH e

dos teores de Fe e urânio em solução, efetuou-se um ataque ácido

complementar, com concentrações mais elevadas de H.SO., para uma efe

tiva solubilizaçao dos elementos de interesse. Essa fase foi subdi-

vidida em várias etapas, também objetivando-se a produção de solu

í
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FIGURA 14 - Detalhe da irrigaçlo de lixivia na superfície da pilha,

durante a operação piloto de lixiviaçao bacteriana domi_

nério de urânio de Figueira - PR.
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FIGURA 15 - Detalhe da drenagem da lixivia no reservatório de cole_

ta, durante a operação piloto de lixiviaçao bacteriana

do minério de urânio de Figueira - PR.



106

ções adequadas ao processo químico posterior de extração do urânio

da solução, por solventes orgânicos (pH<1.5 e concentração do urâ

nio entre 300-600 mg/l). As condições básicas de cada etapa podem

ser vistas na tabela 7.

Amostragens. O controle analítico da operação piloto, foi

feito através de amostragens diárias da solução lixiviante contida

na bacia de coleta. No momento da amostragens, registrou-se o volu-

me contido na bacia,pela leitura direta da rêgua indicativa insta-

lada na bacia, para efeito de cálculos da massa de urânio extraída.

Ao final de cada etapa, a amostragem foi feita após a drenagem to

tal da solução circulante (2-3 horas). Nas alíquotas retiradas de

terminou-se pH, Eh, Fe , Fe , urânio e molibdênio.

A etapa de lavagem da pilha, após estabilização da extra-

ção de urânio, foi feita dentro da mesma sistemática operacional, ob-

viamente sem reciclagem do efluente, utilizando-se as soluções ãci- i

das que foram processadas para a extração do urânio. Essas soluções

(chamadas "rafinado aquoso"), foram estocados após a extração, em uma

das bacias coletoras, e por apresentarem acidez adequada (pH<1.5), ]

foram utilizadas para a lavagem da pilha, que foi finalizada quando

o teor de urânio apresentou-se inferior a 10 mg/l.

IV.4.5.2. Unidade piloto de Poços de Caldas - MG.

Pátio de lixiviacão. Devido o local de construção da uni-

dade piloto ser plano, foi necessário elevar a base do patio a apro

ximadamente 1 m de altura, para se conseguir a drenagem da solução

lixiviante aos reservatórios coletores. Essa base foi preparada pe-

Ia deposição de camadas compactadas de argila. A área total do pá
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TABELA 7 - Condições básicas de cada etapa de ataque ácido í

na fase II, do ensaio piloto de lixiviação do »î

nério de Figueira - PR.

VOLUME * CONCENTRAÇÃO DE H7S0-
ETAPA , * 4

(• ) (g/*)

170 32,3 |
i

170 59,3

125 62,2

4 2 120 11,8

5 116 30,6

1. Salienta-se que para cada etapa utilizou-se nova solução

lixiviante.

2. Nessa etapa, manteve-se constante a concentração de H»S0.

em aproximadamente 12 g/l, sendo que nas outras, a concen-

tração indicada é a do início da etapa. u>
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tio foi de 600 m , subdividida em três pátios independentes de 200

m caJa um. Nas laterais dos pátios, bem como entre eles, foram cons

truídas canaletas de concreto, com desníveis na direção dos reserva_

tórios de captação.

Após uma primeira impregnação da base com emulsão asfál.

tica, depositou-se sobre o pátio uma manta de cerca de 3 mm de e£

pessura,composta de bidim impregnado com asfalto e areia (Torodin -

- Indústria Toro, SP), a qual além de impermealizar a área, confere

também resistência mecânica elevada. Como pode ser visto, essa man-

ta substituiu todo o procedimento utilizado na preparação do pátio

da unidade de Figueira. Os pátios foram construídos com desnível de

1% do centro para as laterais.

As canaletas receptoras dos efluentes da pilha, foram re-

vestidas com emulsão asfaltica.com duas camadas de aplicação. As ca_

naletas foram conectadas com os reservatórios através de tubos sol-

dáveis de PVC de 4" e cora mangueiras flexíveis de borracha, também

de 4". Essas mangueiras permitiam o desvio dos efluentes,para qual-

quer um dos reservatórios de captação.

Para cada pátio foi construída uma rampa independente,pa-

ra o acesso de máquinas e caminhões para a montagem das pilhas. Uma

visão geral dos pátios (um já revestido), pode ser observada na fi-

gura 16»

Reservatórios de captação de soluções. Foram construídas

duas bacias e recuperados três tanques de concr co já existentes no

local. A capacidade de estocagem das bacias foi de 160 m /bacia e

dos tanques 33, 35 e 82 m , respectivamente. 0 revestimento desses

reservatórios, seguiu o mesmo procedimento utilizado nos reservató-

rios da unidade de Figueira.
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FIGURA 16 - Visão geral dos pátios de lixiviaçao (um já totalmente

impermeabilizado), da unidade piloto de Poços de

das - MG.
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Montagem da pilha de minério. 0 material a ser processado,

foi transportado da mina de urânio do Campo do Cercado, Caldas -MG,

por caminhões basculante até a unidade piloto, onde o mesmo foi de-

positado ao lado do pátio de lixiviação. Uma "pá carregadeira" con£

truiu a pilha sobre o pátio, conforme pode ser visto nas figuras 17

e 18.

As dimensões básicas da pilha foram:

base

superfície

altura

massa

19m x 9m

14m x Sm

2m

360 t (determinada por pesagens dos carregamentos)

Para a irrigação da pilha, utilizou-se um conjunto hidráu

lico semelhante ao utilizado nos ensaios piloto de Figueira, â ex

cessão do sistema de irrigação que no caso de Poços de Caldas,foi

com aspersores plásticos com raio de ação de cerca de 1 m. As figu-

ras 19 e 20 mostram respectivamente, os tanques coletores com o sij>

tema hidráulico já montado e um detalhe lateral da pilha já receben

do a irrigação.

Procedimento operacional. A exemplo do teste piloto reaH

zado com o minério de Figueira, esse teste piloto também foi dividi^

do em duas fases:

FASE I - Atividade bacteriana natural

- volume inicial de solução: 77 m

- pH inicial « 3,0

- vazão de alimentação: 6 m /h

- taxa de percolação: 35 -40 1/h.m

- granulometria: natural de mina ("run of mine")



Ill

FIGURA 17 - Preparo da pilha de minério de baixo teor de urânio de

Poços de Caldas - MG, para a operação piloto de

viação bacteriana.
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FIGURA 18 - Vista geral da pilha de minério de baixo teor de urâ-

nio de Poços de Caldas - MG, durante a operação pilo-

to de lixiviação bacteriana.
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FIGURA 19 - Vista geral dos reservatórios, tanques coletores e si£

tema hidráulico, da unidade piloto de lixiviaçao bacte-

riana de Poços de Caldas - MG.
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FIGURA 20 - Vista lateral da pilha piloto de lixiviaçao bacteriana,

de minério de baixo teor de urânio de Poços de Caldas

- MG, mostrando um detalhe da irrigação.
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Devido às características do minério, nlo houve necessida

de de correções ácidas durante essa fase. Durante o período de reci

clagem, notou-se rapidamente atividade bacteriana, conforme compro-

vado tanto pelos dados analíticos (abaixamento do pH, elevação da

concentração de Fe , etc), como também por testes de viabilidade

bacteriana (discutido em "Determinações Analíticas).

FASE II - Ataque sulfúrico complementar: após a estabili-

zação da atividade bacteriana natural, indicada pelos parâmetros men

cionados no teste de Figueira, efetuou-se um ataque ácido complemen

tar, com concentrações mais elevadas de H-SO., objetivando-se também

uma maior solubilizaçao dos elementos de interesse. Essa fase foi

subdividida em quatro etapas, objetivando-se nesse caso, avaliar a

eficiência de concentrações crescentes de acidez em cada etapa de

ataque. A tabela 8 mostra as condições de cada etapa.

Amostragens. 0 procedimento adotado foi o mesmo utilizado

no teste piloto de Figueira. A lavagem da pilha foi iniciada quando

não mais se detectou extração adicional de urânio na etapa 4. Utilî

zou-se somente água, visto que a solução dessa etapa final ainda apre

sentava acidez elevada (cerca de 300 g/l), fazendo com que a umidade

retida no minério, determinasse acidez adequada I água que foi sen-

do irrigada. Também nesse caso, não houve circulação da solução:

o efluente foi sendo recuperado em reservatório distinto do reservâ

tório de alimentação, até o teor de urânio ser inferior a 10 mg/l.
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TABELA 8 - Condições básicas de cada etapa de acaque ácido

na fase II,do ensaio piloto de lixiviaçao do nu

nério de baixo teor de urânio de Poços de Cal_

das - MG.

ETAPA
VOLUME CONCENTRAÇÃO DE

(g/O

63,0

56,7

58,8

14,6

18,0

55,4

101,0

302,8

1. Salienta-se que utilizou-se sempre a mesma solução, corrigin

do-se apenas a acidez para se iniciar a etapa seguinte.
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DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS

IV.5.1. Amostras líquidas

IV.5.1.1. pH e Eh (potencial de õxido-redução)

. * •

0 pH e Eh das soluções foram medidos com um equipamento

marca M1CRONAL, modelo B221, utilizando-se eletrodo combinado de vi_

dro para as determinações de pH e eletrodo de platina (referência

Ag/AgCl) para as determinações de Eh.

As medidas foram feitas diretamente nos frascos experimen

tais ou nos frascos coletores de solução, como no caso dos ensaios

em colunas de percolação, escala de laboratório. Nos ensaios em es-

calas maiores, onde a disponibilidade de soluções foi grande, as m£

didas foram feitas nas próprias alíquotas, retiradas para dosagem pos_

terior dos elementos de interesse.

Em determinados experimentos (por exemplo, lixiviação em

frascos), houve necessidade de uma prévia assepsia dos eletrodos,

através da exposição destes por 1 hora ã luz ultravioleta.

IV.5.1.2. Fe2* e Fe3+

As determinações de Fe + e Fe foram feitas por volume

tria redox, titulando-se as amostras com soluções padronizadas de

dicromato de potássio, utilizando-se como indicador difenilamino sul-

fato de bário (solução 0,5%).

Nessas condições, Fe e determinado diretamente em meio

ácido (H,SO4 e HjPO^) e o Fe é previamente reduzido ã Fe com cio

tf

i
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reto estanoso em meio ácido (HC1) sob aquecimento; adiciona-se clo-

reto mercúrico para eliminar excesso de cloreto estanoso que pode

ria reagir com o dicromato. Titula-se a solução e do resultado obti_

do (Fe * total) subtrai-se o valor do Fe * inicialmente determinado,

obtendo-se então o valor do Fe presente (VOGEL, 1978).

IV.5.1.3. Acidez livre (H+)

A acidez das soluções lixiviantes foram determinadas por

volumetria ácido-base, titulando-se potenciometricamente as amos-

tras com soluções padronizadas de NaOH, até pH 5,6.

Devido à presença de cátions facilmente hidrolizáveis nos

licores de lixiviação (Fe +, Mo +, U +) , os quais durante a titula-

ção poderiam provocar hidrólise liberando H e assim, influir nos r£

sultados de uma simples titulação, utilizou-se uma solução de oxal£

to de potássio 81 ã pH 5,6 para complexação desses íons. Após a mis_

tura da alíquota da amostra ã solução de oxalato de potássio (2ml:

30ml), titulou-se potenciometricamente até pH 5,6 com NaOH. (VO-

GEL, 1978).

IV.5.1.4. Tiossulfato (S-0, )

Nos experimentos citados no item IV.2.1., avaliou-se a oxî  !

dação do S_oZ pelos isolados bacterianos, titulando-se o S-0" pre

sente após o período de incubação, com solução padrão de iodo e

usando-se solução de amido 21 como indicador (VOGEL, 1978).
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IV.5.1.5. Urânio

Três tipos de determinação da concentração de urânio nas

soluções foram utilizados, dependendo do tipo de lixivia produzida

e da concentração do elemento em solução.

Para lixívias obtidas nos experimentos envolvendo o miné-

rio de Figueira, utilizou-se a técnica de espectrometria de emissão

por plasma de indução acoplada através de um espectrômetro JARRELL-

-ASH, modelo Atonconp-975.

No caso de lixívias obtidas nos experimentos com minério

de Poços de Caldas, como essa técnica não mostrou resultados satis-

fatórios, devido â interferência de elementos "terras raras", detej_

minou-se o urânio por espectrofotometria.

Uma alíquota da amostra foi tratada ã quente com HNO. e

H2O-. Após resfriamento, o íon uranila (U0-*) foi extraído com ace-

tato de etila e uma alíquota da fase orgânica foi então colocada em

balão contendo o reagente colorimétrico, constituído de dibenzoilmetja

no em meio piridina/acetona. Após repouso por 1 hora em ambiente e£

curo, a intensidade da cor foi medida â 410 nm em um espectrofotô-

metro UV-VIS PERKIN-ELMER, modelo coleman 55. No caso dos ensaios

piloto com o minério de Figueira, as análises de urânio também fo-

ram realizadas por essa técnica (CARL, 1958).

Quando as concentrações de urânio apresentavam-se reduzi-

das ( <20 mg/l), como por exemplo em águas de lavagem, determinou-

-se esse elemento pela técnica fluorimétrica, utilizando-se um fluo

rímetro JARREL-ASH, modelo 26.000.

4
5P
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IV.5.1.6. Molibdênio

O molibdênio das lixívias também foi determinado por eŝ

pectrometria de emissão por plasma. No caso dos ensaios em Figuei_

ra, onde não se dispunha do equipamento, determinou-se o elemento

por espectrofotometria.

Uma alíquota da amostra foi tratada com H^SO., H,PO. e o

reagente colorimétrico ditiol (3,4 ditiol, tolueno) durante 20 mi nu

tos. A seguir extraiu-se o complexo ditiol-tolueno, pouco solúvel

em meio aquoso, com clorofórmio. A intensidade da cor foi medida â

670 nm em espectrofotometro (SANDELL, 1959).

4

IV.5.2. Amostras sólidas

IV.5.7.1. Urânio, Molibdênio e Fe total

Nas amostras originais dos minérios estudados, bem como

nos resíduos produzidos após os testes de lixiviaçao bacteriana,es-

ses elementos foram determinados pela técnica de fluorescência de

raios-X, utilizando-se um espectrômetro seqüencial de raios-X fluo-

rescente, marca RIGAKU-GEIGER/FLEX, modelo 9581, série BR 12.029.

IV.5.2.2. Sulfeto e Stotal

Tanto no minério como nos resíduos finais dos ensaios, e_s

sas duas espécies foram determinadas utilizando-se método gravimé-

trico pela precipitação do sulfato como sulfato de bário.

1
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O teor Sentai íoi inicialmente determinado coso sulfato,

após uma prévia fusão oxidante da amostra mineral com uma mistura

de MgO e Na2CO3 (3:1) ã 600 -800°C.

A seguir foi deteiminado o teor de sulfato presente (tam-

bém por gravimetria), apôs prévia digestão da amostra com HC1 con

centrado ã quente.

0 teor de sulfeto das amostras minerais foi obtido pela di_

ferença entre o teor de Stotal e o de sulfato presente (VOGEL,

1978).

4
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

V . l . ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DE T. itKKooxidanh E T,

oxidam. X
•*

Conforme salientado anteriormente (item IV.1.1), consegue-

-se o isolamento dessas espécies bacterianas com uma certa facilida_

de, utilizando-se amostras líquidas ou sólidas com as característi-

cas já mencionadas: presença de sulfetos metálicos, sobretudo a pi-

rita, e pH ácido.

As amostras utilizadas com algumas características bási-

cas, bem como as espécies isoladas, podem ser vistas na tabela 9.

Pode-se notar que todas as amostras utilizadas apresentaram um pH

ácido. Tal acidez decorre da própria atividade bacteriana oxidando

os sulfetos metálicos presentes no minério. Normalmente,essa oxida-

ção é devida a presença das duas espécies de Thiobacillui.

Entretanto, em algumas amostras somente foi possível iso-

lar uma delas, com predominância do T. ÍIKKOoxidam. Assim conse-

guiu-se 13 isolados de T. ^tinooxidam, e 8 de T. thiooxidanò. Prova

velmente condições específicas da composição da amostra determinam

a presença predominante de uma espécie em relação ã outra; concen-

tração elevada de um metal tóxico, valores mais baixos ou mais al-

tos de pH, etc, podem determinar a viabilidade de uma espécie mais

adaptada a essas condições.

A seleção das espécies desejadas foi feita pela inocula

ção das amostras nos meios de cultura específicos de cada espé

cie. Quando ocorreu o indício da atividade bacteriana, realizou-

-se uma inoculação em meio de cultuva novo. Apôs 3 a 5 inocula-

i
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TABELA 9 - Amostras ut i l izadas para o isolamento e purificação de T. fa>inooxÁ.da.ni, e T. tfU.ooxx.danA.

Tipo de
amostra

Solida

Liquida

Liquida

Sólida

Liquida

Liquida

Sólida

Sólida

Líquida

Caracterização

Minério uranifero contendo pirita

Efluente de pilha de lixiviação
estática com minério uranifero
contendo pirita

Efluente de pátio de estocagem de
minério uranifero contendo pirita

Minério uranifero contendo pirita

Efluente de coluna de lixiviação
estática com minério uranife ro
contendo pirita

Efluente de pátio de estocagem de
minério uranifero contendo pirita

Rejeito piritoso de mina de ca_r
vão abandonada

Rejeito pir i toso da mina de car

vão ativa - Cia. Carbonlfera Cam-

Bui

Efluente da lavagem do carvão da

mina da Cia. Carbonífera Cambui

Localização

Poços de Caldas - MG

Poços de Caldas - MG

Poços de Caldas - MG

Figueira - PR

Figueira - PR

Figueira - PR

Figueira - PR

Figueira - PR

Figueira - PR

PH

3,1

1,5

2,7

3 , 8

1,0

2 ,4

1,9

2,4

1,7

Espécie isolada

T. úeAAooKidani

T. 6zAAooxA.da.nA

T. tívLooxídanò

T. ^zAAOoxÀ.dattí,

T. thLooKidanò

T. 6zAAooxX.da.nA

T. ÜUooKidanA

T. úiAAooxidanA

T. tkiooxÁdanA

T. fetiAooxidanA

T. thiooxidanA

T. feViooxidanA

T. 6e.KfiooxJ.danA

T. tlniooxldano

Código

Tf-PCE

Tf-PCPOl

Tt-PCPOl

Tf-001E

Tt-001E

Tf-FG02

Tt-FGOl

Tf-FG460

Tt-FG460

Tf-ELC

Tt-ELC

Tf-MCPI

Tf-MCOl

Tt-MCOl



(Continuação TABELA 9)

Tipo de
amostra

Liquida

Liquida

Liquida

Liquida

Liquida

Caracterização

Idem a anterior, porém em outro
ponto de amostragem

Efluente de rejeitos piritosos de
mina de carvão abandonada

Efluente naturais de mina de car-
vão ativa

Efluente da lavagem de mina de
carvão

Efluente de coluna de lixiviação
estática em minério uranifero

Localização

Figueira - PR

Figueira - PR

Siderópolis - SC

Siderõpolis - SC

Lagoa Real - BA

PH

2,1

2,1

1,7

2 ,0

1,5

Espécie isolada

T. feHA.ooxA.dano

T. fefuiooxidam

T. fehAO oxidam
T. thiooxidanA

T. hVUiooxÀ.daru>

T. tktooxida.ru>

T. fetuiooxidaru

Código

Tf-MCO4

Tf-MC115

Tf-SSP

Tt-SSP

Tf-SLP

Tt-SLP

Tf-LR

1. Medidas de pH feitas diretamente nas amostras líquidas e para amostras sólidas as medidas foram feitas numa

suspensão de lOg o 50 ml de H.O destilada, após 30 minutos de agitação.

es»
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ções obteve-se a seleção das mesmas. No caso do T. lin.n.0-

oxidanò, esse indício foi revelado pela oxidação do Fe > Fe

do meio de cultura. Essa oxidação foi detectada pela titulação do

Fe presente no meio ou pela medida da variação do Eh do meio: de

um potencial inicial de *v. 340 mV (presença do íon Fe ), a oxidação

bacteriana em poucos dias ("v- 2 dias), determina um potencial superior

ã "^ 550 mV (presença do íon Fe ). Além disso a própria variação da

cor do meio cultura, indica qualitativamente a atividade biológica:

nas condições ácidas iniciais do meio (pH ^ 2,5) a solução contendo

Fe é verde-claro e vai se tornando vermelho-tijolo.com a elevação

do Fe no meio devido a oxidação bacteriana.

No caso do T. thiooxidanA, acompanhou-se o desenvolvimen-

to no meio contendo enxofre, pelo abaixamento de pH. Quando o pH

atingiu valores inferiores a 1,0, procedeu-se um repique em meio no

vo. Após 3 a 5 passagens, foi iniciada a purificação da espécie. Ü£

ve-se destacar que tanto T. thiooxidanò como T. ^tKKooxidanh oxidam

o enxofre. Assim, essa fase de enriquecimento por diluição sucessiva,

não assegura a presença só da primeira espécie. Entretanto, como T.

iín.n.0oxidam não cresce em meio sólido contendo agar e o T. thiooxi

dano forma normalmente colônias, conseguiu-se a purificação dessaÍÜ

tima espécie,utilizando-se o meio de cultura contendo tiossulfato

como fonte de energia e ágar como agente solidificante.

Para purificar os isolados de T. ^ziKooxJidanò, utilizou-

-se meio de cultura contendo Fe + como fonte de energia específico,

solidificado com agarose ou ácido silícico. Melhores resultados fo-

ram conseguidos com o primeiro agente solidificante. Mesmo assim

conseguiu-se obter formação colonial em meio com ácido silícico, o

que justifica o esforço em controlar melhor a obtenção desse gel, pa_

ra posteriores trabalhos de rotina. A substituição da agarose pelo
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«•*» gel de ácido silícico ê fundamental para a execução desses traba-

lhos,devido ao alto custo da agarose. Atualmente em nosso laborató-

rio, consegue-se boa reprodutividade de resultados utilizando-se es_

se agente de solidificação do meio de cultura para T. &tHKooxidani>.

0 crescimento dessa espécie em meio sólido, mesmo utili-

zando-se agarose, é muito lento e irregular. As colônias slo peque-

nas e só se tornam visíveis após 8 a 10 dias do inóculo. Entretan-

to, essa visualização é facilitada pela cor marrom-avermelhada ca-

racterística da presença de precipitados de Fe . As colônias são

irregulares em sua forma e apresentam um tamanho médio de cerca de

1 mm. Praticamente nenhuma variação na morfologia colonial pode ser

observada nos vários isolados bacterianos. Essas dificuldades tam-

bém são citadas por TUOVINEN (, KELLY (1973), MANNING (1975), MISHRA tt alii

(1983). As figuras 21 e 22 mostram colônias de dois isolados de T.

4e.KAooxidan6 de regiões diferentes e a figura 23 mostra uma colônia em

detalhe. As colônias obtidas foram semelhantes âs descritas por

MISHRA et alii (1983) e HARRISON Jr. (1984)

Por outro lado, colônias de T. thiooxida.ru, foram mais

fáceis de serem obtidas. Cerca de 10 dias apôs o inóculo, conseguiu

-se visualizar as colônias que se apresentaram claras (amarelo páli_

do a branco), mais regulares, mas também diminutas. Como pode ser

visto nas figuras 24 e 25, alguma variação na forma e na cor pode

ser detectada entre dois isolados diferentes, ao contrário da espé-

cie T. Refinooxidam.
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FIGURA 21 - Colônias de um isolado de T.

(LR) , obtidas em meio de cultura solidify

cado com agarose (̂ -20 dias após inóculo).
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FIGURA 22 - Colônias de um isolado de T. le.iiooxidan&

(FG-02), obtidas em meio de cultura soli-

dificado com agaTose (̂ 20 dias após inócu

Io).
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FIGURA 23 - Colônia típica de T. linuooxidanò obtida

em meio de cultura solidificado com aga-

rose (aumento de 50x).
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FIGURA 24 - Colônias de um isolado de T. thiooxidanò

(FG-01), obtidas em meio de cultura soli_

dificado com agar (ilO dias após inócu-

lo).
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FIGURA 25 - Colônias de ura isolado de T. thiooxidam

(ELC) , obtidas em meio de cultura solidi^

ficado com agar (̂ 10 dias após inoculo).

3



132

V.2. ALGUNS ESTUDOS FISIOLÓGICOS BÁSICOS

V.2.1. Oxidação de diferentes substratos pelos isolados bac-

terianos.

l
Ura dos critérios fisiológicos mais simples e totalmente

aceito para identificar as espécies T. 6e.fiiooxidan& e T. thiooxi-

dani,ê a utilização de substratos inorgânicos oxidáveis por essas

espécies bacterianas. Como já salientado, enquanto que o T. ^eAAo-

oxidanÁ utiliza Fe + e formas reduzidas de enxofre, sobretudo S° e

S , o T. thiooxidanh só utiliza essas últimas para obter energia pa i
i

ra o seu crescimento.
i

Após a purificação dos respectivos isolados bacterianos, i ]
i !

que devido a própria seletividade dos meios utilizados ja garante a j

identificação das espécies desejadas, realizou-se esse teste de oxi_ j

dação de substratos para assegurar de forma definitiva a identifica

ção dos isolados obtidos.

A tabela 10 mostra os resultados obtidos com os 13 isola-

dos de T. bz.KKooxidan&. Pode-se notar que todas as culturas foram

capazes de oxidar os 3 substratos oxidáveis. Em relação ã oxidação

do Fe +, observa-se alguma variação em termos do tempo máximo para

oxidar todo o Fe * presente no meio (̂  9,0 g/l). Enquanto que Tf-

-PCE, Tf-FGO2, Tf-MCOl, Tf-MCPI, Tf-MCllS, Tf-SSP e Tf-SLP, utiliza

ram todo o substrato em até 48 horas, as outras culturas oxidaram so

mente parte deste. Entretanto observou-se que até 60 horas de cultí.

vo (resultados não mostrados), estas culturas oxidaram totalmente o

íon Fe . Em suma, houve alguma variação na resposta em relação ao J

tempo de oxidação, porém pode-se afirmar que esse período está com

preendido entre 40 a 60 horas após o inóculo.
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TABELA 10 - Utilização de 3 substratos oxidáveis pelos dife-

rentes isolados de T. fatino oxidam.

ISOLADO

Tf-SSP

Tf-SLP

Tf-LR

2 +
Fe

(t)

Tf-PCE

Tf-PCPOl

Tf-001E

Tf-FG02

Tf-FG460

Tf-ELC

Tf-MCOl

Tf-MCPI

Tf-MCO4

Tf-MC115

100

95,5

73,0

100

100

77,5

100

100

55,0

100

64,0

100

74,0

(pH)

1,1

1,2

0.9

0,8

0,8

0,9

0,7

0,7

0,9

0,7

0,9

0,8

0,9

2- **
S2°3
(D

45,

50,

46,

36,

51,

46,

58,

9

8

0

3

0

0

8

15,6

41,0

41,0

28,0

36,0

26,1

* Porcentagem de oxidaçâo após 48 horas de cultivo

** Valor do pH do meio (inicial ^3,0), após 10 dias de cultivo

*** Porcentagem de oxidaçâo após 15 dias de cultivo
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Tal resultado não deve seT entendido como uma variação fi_

siológica entre os isolados, pois as condições do teste foram esta-

belecidas somente para se verificar a utilização ou nio do referido

substrato.

Ainda pela tabela 10, pode-se observar que todos os isol£

dos utilizaram o enxofre elementar (S ) como fonte de energia. Após

10 dias de cultivo no meio contendo enxofre, os valores do pH do

meio situaram-se em torno de 1,0, indicando a produção de H2S0. a

partir da oxidação do S . A utilização do tiossulfato como fonte de

energia por T. ^tniocxidanò, apesar de ser também citada como uma

característica fisiológica da espécie, não é um critério tio essen-

cial quanto os anteriores. Vários trabalhos tem mostrado um cresci-

mento não muito vigoroso, e em alguns casos até ausência de cresci-

mento, do T. ^eniooxidani quando cultivado na presença de tiossulfa_

to como fonte energética (KINSEL, 1960; CORRICK Ç SUTTON, 1961, UNZ

fi LUNDGREN, 1961; RAZZELL $ TRUSSELL, 1963).

De qualquer forma, o teste realizado mostrou que todos os j

isolados de T. £ cito oxidan*, utilizaram em maior ou menor extensão,

o tiossulfato como fonte de energia (tabela 10).

Em relação aos isolados purificados de T. thiooxidam os

resultados obtidos indicaram de forma inequívoca o que era esperado.

A tabela 11 mostra que em nenhum caso houve a utilização do Fe * co

mo substrato e que,a utilização tanto do enxofre como do tiossulfa-

to, ocorreu nos 8 isolados obtidos. Pode-se observar que a utili-

zação do enxofre foi mais efetiva que pelos isolados de T. biKKcoxi

dam, pois enquanto que estes determinaram em média um pH vl,0 após

J
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TABELA 11 - Utilização de 3 substratos oxidáveis pelos dife

rentes isolados de T. thiooridan&.

ISOLADO Fe

d)

Tt-PCPOl

Tt-OO1E

Tt-FG01

Tt-FG460

Tt-ELC

Tt-MCOl

Tt-SSP

Tt-SLP

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1

0,7

1,1

0,9

0,6

0,6

1.0

0,9

-» 4 * •

S2°3

40,0

70,1

20,1

50,1

65.2

51,0

40,0

40,0

* Porcentagein de oxidação após 10 dias de cultivo

** Valor do pH do meio (inicial i3,0), após 5 dias de cultivo

*** Porcentagem de oxidação após 10 dias de cultivo

ND -Não detectada

l •
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10 dias de cultivo, aqueles de T. thiooxldanò determinaram um pH

-vO.7 em apenas 5 dias. 0 tiossulfato também foi melhor utilizado pe

Ias culturas de T. thiooxidani, ã excessão do Tt-FG01 (tabela 11),

que pelo T. ^nKKooxidcino, pois em 10 dias de cultivo, obteve-se apro

ximadamente 501 de oxidação em média.

Associados aos resultados obtidos durante a etapa de puri

ficação em meio sólido, a qual praticamente já selecionou as duas

espécies procuradas, os dados de utilização de substratos oxidáveis

reforçaram as definições de cada espécie.

V.2.2. Efeito da temperatura e agitação no crescimento

de T.

Após a verificação da oxidação de diferentes substratos

oxidáveis pelos isolados obtidos, a qual foi feita em condições con

sideradas adequadas segundo a literatura consultada, realizou-se es_

te ensaio procurando-se definir as condições ótimas de cultivo para

realização dos estudos subseqüentes. Dois parâmetros importantes fo

ram examinados: temperatura e aeração, através de agitação constan-

te das culturas.

As figuras 26 e 27, mostram o efeito da temperatura nocres_

cimento dos isolados Tf-PCE e Tf-FG460, respectivamente. Pode-se no

tar claramente que a máxima taxa de crescimento foi obtida â tempe-

ratura de 30°C, enquanto que a 10°C essa taxa diminuiu considerável

mente; enquanto que a 30°C obteve-se 1001 de oxidação em apenas 2

dias de cultivo (em ambos isolados), a 10°C esse percentual foiatin

gido somente após 15 dias no isolado Tf-PCE (figura 26). No caso do
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FIGURA 26 - Efeito da temperatura no crescimento de 1. £ífi/iooxidam,

isolado Tf-PCE.
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isolado Tf-FG460 (figura 27) esse percentual nio excedeu 201 após

15 dias de cultivo; somente após cerca de 30 dias atingiu-se 100% de

oxidação do Fe (resultado não mostrado), já evidenciando alguma

diferença fisiológica entre esses dois isolados.

Ainda nas mesmas figuras, observa-se que a 20 C a taxa de

oxidação do íon ferroso já é significativamente reduzida em relação

a 30°C. Foram necessários cerca de 6 dias de cultivo dos dois isola.

dos, para oxidação total de todo o Fe * presente no meio de cultura.

Em paralelo aos frascos inoculados, realizou-se também um controle

a 30°C (não inoculado), para evidenciar que a oxidação puramente quí

mica, é inexistente nessas condições .

Diversos autores tem demonstrado que a temperatura ótima

de crescimento da espécie T. he.Kriooxida.nl> é ao redor de 30 C. SIL-

VERMAN Ç LUNDGREN (1959a) mostraram que a 37°C não ocorre crescimen

to da espécie e que o ótimo foi a 28°C. MacDONALD $ CLARK (1970) e

NOIKE zt alll (1983), também obtiveram em vários isolados de T. tfe*

nooxidanò a mesma temperatura ótima de crescimento. Um fato interes_ »

sante que deve ser destacado nesse trabalho de SILVERMAN Ç LUNDGREN

(1959a), é que foi encontrada a melhor taxa de oxidação do Fe a

37°C, porém em suspensões celulares lavadas e na ausência de cresci^

mento (estudos respirométricos). Esse fato indica que a espécie oxî

da o íon ferroso, desacoplada da fixação do CO- atmosférico.

Na parte introdutória deste trabalho, foi destacada a ca-

racterística aeróbia estrita da espécie. Dessa forma, a disponibi- •

lidade de 02 como aceptor final de elétrons da cadeia respiratória,

e crucial para o processo oxidativo e consequentemente para o cres-

cimento da bactéria. GUAY § SILVER (1977) demonstraram claramente o

efeito da agitação nas taxas oxidativas do Fe pelo T. h&wiooxídan&.

Em função dessa característica, era de esperar uma influência deci-
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siva do cultivo sob agitação, para um ótimo crescimento celular. As

figuras 28 e 29, mostram claramente o efeito da agitação nos isola-

dos Tf-PCE e Tf-FG460, respectivamente.

Enquanto que sob agitação a 30°C o tempo máximo de oxi-

dação completa do Fe foi de 2 dias em ambos os isolados, em condi

ções estáticas essa oxidação total demorou 17 dias no isolado Tf-PCE

(figura 28) e 11 dias no isolado Tf-FG460 (figura 29). Novamente foi

detectada outra diferença fisiológica entre os dois isolados.

V.2.3. Crescimento de T. 4e.fiiooxidanA

Conforme salientado anteriormente, o interesse maior do

trabalho foi sobre a espécie T. ^zifLOoxidanò pelos motivos já dis_

cutidos. Dessa forma, realizou-se alguns estudos fisiológicos bási-

cos apenas com os isolados dessa espécie, objetivando-se obter in-

formações que permitissem ura melhor conhecimento das condições de

crescimento da mesma e uma verificação de possíveis diferenças de cul

tivo (algumas já apresentadas no item anterior) entre alguns iso-

lados representativos de cada amostra utilizada para o isolamento

da espécie,

Foi feito um estudo do crescimento do T. ^tnncoxidani utî

lizando-se 4 isolados provenientes das seguintes amostras: minério

uranífero de Poços de Caldas - MG (Tf-PCE); efluente ácido da mina

uranífera de Figueira - PR (Tf-FG460); efluente ácido de mina de car

vão de Siderópolis - SC (Tf-SSP); efluente ácido de lixiviação deini

nério uranífero de Lagoa Real - BA (Tf-LR). Para esse tipo de en

saio utilizou-se o meio "TK", o qual como já foi visto, não apresen

í
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FIGURA 28 - Efeito da agitação no crescimento de T.

isolado Tf-PCE.
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FIGURA 29 - Efeito da agitação no crescimento de T. ̂tn.fiooxidam,

isolado TÍ-FG460.
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ta problemas de formação de precipitados devido ao seu pH permane

cer inferior ã 1,8, durante o cultivo ba^teriano. Essa característi

ca é fundamental para a determinação da turbidez como um parâmetro

de crescimento celular. Além disso, realizou-se os ensaios ã 30°C

e sob agitação constante, pois conforme demonstrado no item ante-

rior, essa são as melhores condições de cultivo do T. fafifiooxidano.

As figuras 30, 31, 32 e 33 demonstram a similaridade do

comportamento dos quatro isolados. Pode ser observado que independen

te do isolado, os critérios utilizados para avaliar o crescimento

das culturas, isto é, porcentagem de oxidação do Fe , absorbância

e o número de células, estão extremamente análogos. Entretanto deve

-se destacar como um fato interessante, a rápida queda da viabilida

de todos os isolados. Após ser atingido o máximo de crescimento ce

lular em torno de 60 horas de cultivo, ocorre uma significativa di-

minuição das unidades formadoras de colônias; em geral, detectou-se

após 72 horas de ensaio, a metade de células viáveis em relação aos

valores obtidos após 60 horas. Dessa forma, a fase estacionaria de

crescimento dessa espécie é praticamente inexistente, fato esse não

muito comum no estudo bacteriano.

Essa queda rápida de viabilidade pode ser conseqüência do

próprio acúmulo de Fe *, o qual começa ser tóxico â bactéria em de-

terminadas concentrações, sobretudo na ausência do Fe * ou outra

fonte de energia (KELLY & JONES, 1978; JONES 6 KELLY, 1983). Essa
i

constatação mostra ainda, que essa espécie não dispõe de sistema de

reserva de substâncias,que poderiam ser usadas como fonte energéti- I

ca na ausência do íon Fe . Ao se esgotar essa fonte, a cultu

ra entra imediatamente em fase de decaimento. Assim é importante que

logo após a oxidação total do Fe , as culturas sejam retiradas da J

agitação e conservadas em geladeira.
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FIGURA 30 - Curvas de crescimento de T. ^KKC oxidam, isolado Tf-

-PCE, segundo a oxidação do Fe (A) , a absorbân-

cia da cultura (8) e o número de cé lu las (C).
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FIGURA 31 - Curvas de crescimento de T. btniooxidani, isolado Tf-

-FG460, segundo a oxidação do Fe * (A), a absorbancia

da cultura (B) e o número de células (C).
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FIGURA 32 - Curvas de crescimento de T. itKKooxidant, isolado Tf-

-SSP, segundo a oxidaçao do Fe * (A), a absorbancia

da cultura (B) e o numero de células (C).
0
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FIGURA 33 - Curvas de crescimento de T. ̂ tfLfLOoxldané, isolado Tf-

-LR, segundo a oxidaçío do Fe (A), a absorbancia da

da cultura (B) e o número de células (C).
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Independente desse aspecto, essa analogia entre curvas de

avaliaçao de crescimento, comprova que o critério "oxidaçao do Fe "

é suficiente para acompanhar o crescimento da espécie, conforme tam

bêm demonstraram HOFFMAN § HENDRIX (1976), pois como já" foi mencio-

nado, a contagem de colônias em meio solide é problemática devido à

necessidade do uso de agarose ou outro agente solidificante sem con Ç

taminantes orgânicos (TUOVINEN £ KELLY, 1973).

Outra observação que pode ser feita ainda pelas figuras

30, 31, 32 e 33, é a uniformidade de respostas dos quatro isolados

de T. 6e.fifioox4.dan&. Aparentemente poucas diferenças podem ser nota-

das simplesmente pelos gráficos. A título de se obter informações

que possibilitem estabelecer algumas diferenças fisiológicas entre •

os isolados, foram calculados para cada um as taxas de oxidaçao ,
i

(Vox) e o tempo de geração (G) das culturas, utilizando-se as par j ;

tes lineares de cada curva de crescimento.

Pela tabela 12 pode-se observar algumas diferenças fisio-

lógicas entre os isolados estudados. Enquanto o isolado Tf-PCE apre j ,

sentou a maior velocidade de oxidaçao do íon Fe (4,2 mM Fe -h" )

e o menor tempo de geração (8,4 horas), o isolado Tf-SSP mostrou a ,

menor velocidade (3,7) e o maior tempo de geração (13,2). Esses va- i

lores para tempo de geração (de 8,4 a 13,2 horas) estão acima de al_

guns dados encontrados na literatura, sobretudo para o isolado Tf-

-SSP; esses dados indicam um tempo de geração de 4,5 a 8,0 horas

(SHAFIA í, WILKINSON, 1969; TUOVINEN f, KELLY, 1973; MANDL, 1984). En í

tretanto,deve-se destacar que inúmeros fatores durante o cultivo da I

bactéria*podem influenciar o seu crescimento, a começar do próprio

meio sólido (tipo de agarose, por exemplo) utilizado para a cont£

gem de células. TUOVINEN Ç KELLY (1973) obtiveram cerca de 3 x IO8 í

células x ml" após 48 horas de cultivo,enquanto que neste trabalho.
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TABELA 12 - Velocidade de oxidação do íon Fe * (Vox) e tempo

de geração (G) dos isolados Tf-PCE, Tf-FG460,

Tf-SSP e Tf-LR.

ISOLADO V o x 1 G

(mMFe2* «h"1) (horas)

Tf-PCE 4,2 8,4

TÍ-FG460 3,9 10,4

Tf-SSP 3,7 13,2

Tf-LR 3,9 10,2 j

I

1. Vox • velocidade de oxidação do Fe

2. G * tempo de duplicação da população bacteriana.
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o número máximo de células viáveis obtido foi de aproximadamente

9 x 10 (Tf-SSP). Por outro lado, esses dados concordam com aqueles

publicados por M1SHRA cí atii (1983), que obtiveram de 0,8-1,0 xIO8

células x ml

Em relação ã utilização do íon Fe , obteve-se 1001 de

oxidação apôs 48 horas de cultivo (figuras 30 e 31), para os isolados

TfPCE e Tf-FG460 e 60 horas (figuras 32 e 33), para os isolados Tf-

-SSP e Tf-LR . As taxas de oxidação obtidas variaram de 3,7 a 4,2

mM Fe «h , que expressas com mg»£ »h situam-se entre 206,5 e

234,4. Em um trabalho de avaliação tanto de linhagens obtidas em di_

ferentes minas, bem como com mutantes obtidos ã partir dessas linh£

gens selvagens, GROUDEV 5 GENCHEV (1978), obtiveram valores que va-

riaram de 182 a 275 m W * 1 ^ " 1 .

Dessa forma, pode-se dizer que os resultados obtidos nes-

te estudo, estão dentro de uma faixa esperada; apesar de não ocorrer

uma variação tão significativa como a obtida por esses autores, es-

sas diferenças indicam com uma certa consistência,que efetivamente

os isolados são fisiologicamente diferentes.

V.2.4. Efeito do urânio no crescimento de T.

T. loAnooxidanb apresenta uma elevada resistência a metais con-

forme já discutido (LUNDGREN G SILVER, 1980; HUTCHINS eX atü, 1986).

Memo assim, o melhoramento genético da espécie para essa caracterís_

tica é importante, pois em futuros processos mais controlados (bio_r

reatores), tal característica poderá determinar desejadas otimiza-

ções. Assim, objetivou-se nesse estudo, bem como nos de respirome

tria, avaliar uma variabilidade natural entre os isolados, para se

selecionar aqueles potencialmente mais resistentes, como passo ini-

cial de um programa de melhoramento genético.
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Inicialmente utilizou-se todos os isolados de T.

danA obtidos, os quais foram submetidos â concentrações crescentes

de urânio: 2, 4, 6 e 8 mM. Conforme apresentado em "Materiais e Mé-

todos", houve necessidade de se diminuir a concentração de PO, do

meio de cultura "9K" (de 0,5 para 0,1 g/l) além de um abaixamento

do pH inicial de 2,8 para 2,0, para evitar precipitação do urânio

no meio, fato inevitável no meio original. Para se certificar que

essas pequenas modificações não intefeririam no crescimento normal

das culturas, realizou-se em paralelo testes controles sem adição

do urânio.

Pela tabela 13, pode-se notar inicialmente que, de fato,

essas modificações no meio de cultura não interferiram significati-

vamente no crescimento dos isolados, pois 2 a 3 dias após o inicio,

todas as culturas oxidaram totalmente o Fe presente.

Dentre todos os isolados,aquele que apresentou a maior r£

sistência foi o Tf-LR, pois mesmo na presença de 8 mM de urânio,

ocorreu oxidação total do Fe + em 24 dias de cultivo. Nenhum outro

isolado, mesmo após 30 dias de cultivo (período do ensaio), conse-

guiu utilizar o Fe nessa condição. Rigorosamente, pode-se dizer,

ainda observando-se a tabela 13, que a concentração de 4 mM (cerca

de 1 g/l) já diferencia esse isolado Tf-LR dos demais, pois enquan-

to este oxidou o Fe * em 3 dias, os outros levaram acima de 10 dias

(exceto Tf-PCE e Tf-PC01) para oxidarem totalmente a fonte energéH

ca. Na presença de 6 mM, além do Tf-LR (8 dias para oxidação comple

2 +
ta), somente outros três isolados conseguiram metabolizar o Fe : j

Tf-PCE, Tf-PCP01 e Tf-FG02. ^

Aparentemente não existe uma correlação entre a resposta I

ao urânio e isolados da mesma procedência. Por exemplo, os isolados £

Tf-MC01 e Tf-MCPI mostraram-se mais resistentes (ver concentração de
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TABELA 13 - Efeito de diferentes concentrações de Urânio,

no crescimento dos 13 isolados de T.

ISOLADO DE CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO (mM)
T. úziiooxidanò Q ^ ^ ^ g

Tf-PCE 2 3 7 22 N.O2

Tf-PCPOl 2 3 9 22 N.O

Tf-OO1E 3 3 14 N.O N.O

TÍ-FGO2 2 3 10 21 N.O

Tf-FG460 2 10 16 N.O N.O

Tf-ELC 3 9 19 N.O N.O

Tf-MCOl 2 3 17 N.O N.O

Tf-MCPI 2 3 16 N.O N.O

Tf-MCO4 3 14 21 N.O N.O

Tf-MC115 2 14 20 N.O N.O

Tf-SSP 2 3 10 N.O N.O

Tf-SLP 2 3 10 N.O N.O

Tf-LR 2 2 3 8 24

1. Tempo (dias) para oxidaçio total do Fe + (9 g/l) presente no

meio de cultura.

2. Não oxidou em até 30 dias de cultivo.
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2 mM) que os isolados Tf-MC04 e Tf-MC115; esses quatro isolados são

oriundos da mesma mina de carvão, porém de pontos diferentes, con-

forme a tabela 9 (mostrada anteriormente). Por outro lado, aparen-

temente existe uma correlação entre a característica da amostra quan

to ao seu teor de urânio e o respectivo isolado de T. ltKKooxidan.6,

como era naturalmente de se esperar. Assim, Tf-LR foi obtido de um

licor que apresentava cerca de 3 g/l em urânio; os isolados Tf-PCE,

Tf-PCPOl e Tf-FG02, também foram obtidos de amostras contendo urâ-

nio.

Aproveitando essas informações,selecionou-se 4 isolados

para se estudar as cinéticas de crescimento na presença desse metal.

Pode ser visto pela tabela 14 que cada tipo de isolado é provenien-

te de amostras contendo diferentes concentrações de urânio desde a

virtual ausência (Tf-SSP) até cerca de 3500 ppm (Tf-LR).

Os resultados obtidos podem ser vistos nas figuras 34,35,36

e 37. Pela figura 34, observa-se que o isolado Tf-LR praticamente man

teve sua cinética normal de oxidação do Fe +, na presença de 2 mM

de urânio. Os isolados Tf-PCE e Tf-SSP apresentaram uma ligeira qu£

da nas suas taxas oxidativas e o Tf-FG-460 foi o isolado que mos-

trou uma sensibilidade marcante a 2 mM de urânio.

A figura 35, mostra o efeito de 4 mM de urânio no cresci-

mento dos referidos isolados. Essa concentração já diferencia clara_

mente a resistência ao urânio entre esses isolados. Novamente o

Tf-LR mostrou resistência quase total â essa concentração, pois sua I

fase exponencial de crescimento não foi alterada; a oxidação total
2 • 4&

do Fe presente completou-se em 3 dias. Os demais isolados (Tf-PCE, *>A-

Tf-SSP e Tf-FG460), mostraram uma sensibilidade, nessa mesma ordem

de aumento, tanto na fase lag de crescimento como também, e prin- i

cipalmente, em suas fases logarítmicas. ROY % MISHRA (1981a), traba
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TABELA 14 - Isolados de T. £ZK/IO oxidam e suas respectivas pro

cedências, utilizados no experimento de efeito do

urânio no crescimento destes isolados.

ISOLADO DE

T. 6e.fiiooxida.n6
PROCEDÊNCIA

CONCENTRAÇÃO
DO URÂNIO DA
AMOSTRA (ppm)

Tf-PCE

1Í-FG46O

Tf-SSP

TF-LR

Minério uranífero de baixo

teor de Poços de Caldas-NG

Efluente de pátio de esto-

cagem de minério uranífero

de Figueira-PR.

Efluente de mina de carvão

de Siderõpolis-SC

Efluente de coluna de ^

viação estática de minério

uranífero de Lagoa Real-BA.

^200

ND

3500

ND: Não detectado
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jhando com uma linhagem de T. ^c/iiooxidano, encontraram resultado se

melhante, porém para uma concentração de urânio bem menor (*vl mM).

Pela figura 36, percebe-se que o isolado Tf-LR começa a

ser inibido por 6 mM de urânio. Sua taxa oxidativa do Fe (fase ex

ponencial) diminuiu, determinando um período de 7 dias para oxida-

ção completa da fonte de energia. Dos outros isolados, somente Tf-

-PCE ainda apresentou crescimento; este no entanto,foi extremamente

lento, tornando-se praticamente linear. Somente após 22 dias, todo

o Fe foi oxidado. Para os outros isolados (Tf-SSP e Tf-FG460) ne-

nhum crescimento foi detectado.

Na presença de 8 mM de urânio (figura 37), somente o iso-

lado Tf-LR, mostrou crescimento. Mesmo assim pode-se observar que eŝ

te foi severamente prejudicado pela presença do metal, pois somente

após 24 dias de cultivo, é que ocorreu a oxidação completa do íon

ferroso.

TÜOVINEN 5 KELLY (1973b) demonstraram que 5 mM de ura

nio adicionado a uma cultura em crescimento, causou imediata parali_

sação da oxidação do Fe + e da fixação de C02, evidenciando dessa

forma que o mecanismo de oxidação do Fe * está acoplado ao cresci^

mento da espécie. Ocorre uma rápida perda da viabilidade celular, cau

sada por uma aparente plasmólise das células, como mostrado por fo-

tomicrografias eletrônicas. 0 urânio apareceu nessas preparaçõs, li_

gados ã constituintes celulares, sobretudo a nível de membrana, on-

de estão alojadas as enzimas respiratórias da espécie (TÜOVINEN 5

KELLY, 1974a,b).

Nos resultados apresentados (tabela 13),ficou evidente uma

razoável variabilidade entre os isolados, em relação ã resistência

ao urânio. Da mesma forma que notou-se uma variabilidade entre iso- *

lados provenientes da mesma região, DiSPIRITO $ TÜOVINEN (1982) acha

ram níveis de resistência variando de 1 a 5 mM entre linhagens íso-
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V.3. ALGUNS ESTUDOS RESPIROMETRICOS EM T. fatino oxi dano

A energia decorrente da oxidação do Fe por T.

dan& é utilizada na fixação do C02 atmosférico para o crescimento

da bactéria. Nesse processo, o oxigênio é consumido estequiometrica^ '

mente (4 Fe = 102, conforme equação 1 ), pois o mesmo é o aceptor

final dos elétrons, provenientes do Fe « conduzidos pelas enzimas

respiratórias dessa espécie, conforme já discutido.

Em um sistema celular em repouso ("resting cells"), isto

é, células sem crescimento, as enzimas do sistema oxidativo do T.

fce.KKcexida.no metabolizam normalmente o Fe , consumindo o oxigênio,

porém desacoplado da fixação do CO- atmosférico (KELLY Ç JONES, 1978).

Dessa forma o estudo de aspectos metabólicos da espécie

(cinéticas oxidativas), pode ser efetuado através de técnicas respiro \

métricas, utilizando-se por exemplo o sistema Warburg, conforme de

monstrado por SILVERMAN Ç LUNDGREN (1959 b), ou pelo eletrodo de oxi_

gênio de Clark (DiSPIRITO Ç TUOIVINEN, 1982a,b). Por esses métodos,

pode-se estudar de maneira rápida e eficiente (2-3 horas), fatores que

interferem positiva ou negativamente na oxidação do Fe *, metabolis;

mo fundamental da espécie T. £eKKooxidan6.

Procurou-se nesse estudo,avaliar o comportamento respiro-

métrico dos quatro isolados utilizados nos ensaios anteriores (Tf-

-PCE, Tf-LR, Tf-SSP e Tf-PG460, conforme a tabela 14), em relação

ao efeito da concentração do substrato, pels determinação do Km e

Vmax, ao quociente respiratório (Qo ,^ = oxigênio consumido por ini

ligrama de nitrogênio celular em 1 hora), e em relação ao efeito do

pH e de metais pesados (U, Mo e Kg). 0 objetivo central dessa avali_

ação, foi o de se verificar de forma mais conclusiva em relação aos
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testes de crescimento, possíveis diferenças fisiológicas entre os

isolados, determinadas por uma variabilidade genética natural.

V.3.1. Efeito da concentração do substrato (Fe )

As figuras 38-A, 39-A, 40-A e 41-A, evidenciam claramente

que a atividade respiratória do T. ^cKtiooxidanh e, conseqüentemente,

a ação oxidativa do Fe , obedecem a cinética de Michaelis-Menten pa_

ra enzimas, conforme demonstrado por DiSPIRITO Ç TUOVINEN (1982a,b).

As mesmas figuras na parte B, mostram respectivamente os gráficos

de Lineweaver-Burk dos isolados Tf-PCE, Tf-PG460, Tf-SSP e Tf-LR,

obtidos por regressão linear dos pontos das curvas de Michaelis-Men

ten de cada isolado de T. ^zKKooxida.nt.

Pode ser visto pelas citadas figuras, que em geral a con

contração de saturação de Fe * está situada entre 10 a 20 mM. UtiH j

zando-se os gráficos de Lineweaver-Burk- foram calculados os valores §

de Km e Vmax. A tabela 15, mostra esses valores, bem como o Q A

°2
dos quatro isolados utilizados nos ensaios.

Pode-se verificar que ocorreu uma diferença significativa

entre os isolados, pois o Km variou de 4,88 mM para o isolado Tf-

PCE, a 9,09 mM para o isolado Tf-FG460. 0 Vmax para esses mesmos iso

lados variou de 100 a 196,07 pi. 0~ consumido/min.mg N total, respe£

tivamente. 0 quociente respiratório (Qo , t%) também revelou diferen

ças fisiológicas entre os isolados, uma vez que nesse parâmetro ob-

teve-se um mínimo de 4.162,7 p£02 consumido/hora.mg N total para o

isolado Tf-PCE e um máximo de 6.774,8 yíCK/h.mg N total para o iso-
lado Tf-LR. i J



163

lOOl

• 50

M

1 "

O

r
i

4 0 60

F»f * («Ml

BO "So"

FIGURA 38 - (A) Efeito da concentração do substrato (Fe ) na velo

cidade de consumo de 02 e (B) gráfico de Lineweaver-

-Burk a partir de (A) de T. &e.fi\ocxidan&, isolado Tf-

-PCE.
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-Burk à partir de (A) de T. £e.fiKooxidam, isolado Tf-

-SSP.
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TABELA 15 - Valores de Km, V - e Qn /hn obtidos nos estudos ei
max u v"y —

néticos de respiração celular, com diferentes isola-

dos de T.

ISOLADOS Km(mM) V ^ l QQ ( N ) 2

T. $e.iiooxidan6-?CE 4 , 8 6 100,0 4 . 1 6 7 , 7 5

T. ten/to oxidam -FG4 60 9,09 196,07 6 .774 ,81

T. 6oi*ooxidanò-SSP 4 , 9 9 117,65 5.921,87

T. tCKlooxidani-LR 7,38 195,2 5.703,45

!• V ; em p£07/min.mg N total

2. QQ ,-J,, em Oy consumido ( y £ / h . m g ^ t t , ) , c a l c u l a d o no e n s a i o a

120 mM de F e 2 + e pH 1 , 8 .



168

Em linhas gerais os valores de Km e Vmax obtidos estão em

boa concordância com os obtidos por KELLY Ç JONES (1978) e DiSPIRI-

TO Ç TUOVINEN (1982b) e os valores de QQ ,N,. estão próximas dos va-

lores obtidos por SILVERMAN & LUNDGREN (1959b).

V.3.2. Efeito do pH

As figuras 42, 43, 44 e 45 mostram as cinéticas de consu-

mo de CL em diferentes valores de pH inicial (0,9; 1,2; 1,8; 2,3)

dos isolados Tf-PCE, Tf-FG460, Tf-SSP e Tf-LR, respectivamente. A

melhor atividade oxidativa de todos isolados foi atingida em pH 1,8,

diferentemente dos resultados alcançados por SILVERMAN Ç LUNDGREN

(1959b); nesse trabalho os autores mostraram um pH em torno de 2,5,

como o melhor em termos de atividade oxidativa de uma linhagem de T.

le.tiriooxidant>. Deve-se ressaltar entretanto, que os isolados testa-

dos foram mantidos e cultivados (para obtenção da suspensão celular)

em meio de cultura em pH aproximado de 1,8, enquanto que no trabí»

lho citado, a cultura foi cultivada em meio ã pH 2,8. Essa diferen-

ça no pH de manutenção e cultivo das culturas pode explicar os dife

rentes resultados obtidos.

Pelas mesmas figuras,pode-se observar que apenas o isola-

do Tf-LR apresentou atividade respiratória significativa em pH 0,9.

Os demais isolados praticamente foram inibidos nsssa condição extre j

ma. A tabela 16 mostra o efeito do pH nas atividades oxidativas do

quatro isolados, em termos relativos ã atividade específica verifi-

cada em pH 1,8 (admitida no caso como 100%). Como já mencionado, em

p|| O.H "" IR apresenta 35,\\ de atividade respiratória em relação

a sua atividade em pH 1,8, enquanto os demais não ultrapassam 51. Is_
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FIGURA 42 - Efeito do pH (valores indicados na legenda) na oxida-

+ção de Fe +, avaliada pelo consumo de C^, por T.

Aooxidant, isolado Tf-PCE. Os frascos de reação contí

nham: Fe

(0,135

• 120 mM e 0,5 ml de suspensão celular



170

wo
o

$
oo

600

4OO

300-

200

100-

20 40 60 80 100
TEMPO (min)

120 MO 160

FIGURA 43 - Efeito do pH (valores indicados na legenda) na oxida-

çio do Fe , avaliada pelo consumo de 02, por T.

nooxidanò, isolado Tf-FG-460. Os frascos de reação

continham Fe = 120 mM e 0,5 ml de suspensão celu-

lar (0,126 m g K t o t a l ) .
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do Fe , avaliada pelo consumo de 02i por T.
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mM e 0,5 ml de suspensão celular (0,107
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TABELA 16 - Efeito do pH na atividade oxidativa dos quatro iso

lados de T. Ie.iiooxida.n6. Os resultados estão ex-

pressos em porcentagem relativa às atividades espe

cíficas dos respectivos isolados em pH 1,8 e 120

mM de Fe 2 +

ISOLADOS
0,9

pH

1.2 2,3

Tf-PCE 5,1 49,9 75,84

Tf-FG460

Tf-SSP

Tf-LR

2,2

2,5

35,1

97,8

86,3

94,7

78,9

88,9

66,5
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Em pH 1,2 o isolado Tf-PCE ainda apresenta una razoável

inibição (^501). enquanto Tf-LR e Tf-FG460 mostram uma atividade

oxidativa praticamente normal (95 e 981. respectivamente). Tf-SSP

também mostrou pouca inibição nesse valor de pH (66\ de atividade).

Nota-se que em pH 2,3 todas as atividade oxidativas foram reduzi

das, sendo que o isolado Tf-SSP apresentou-se com a melhor ativida-

de, em relação aos outros isolados.

De qualquer forma, pode-se verificar que existe respostas

diferenciadas de cada isolado em relação ao pH do meio no qual os

isolados foram submetidos. Essa diferença foi detectada praticamen-

te em todos as condições testadas.

V.3.3. Efeito de metais pesados.

A Figura 46-A, mostra o efeito do urânio no isolado Tf-PCE.

Nota-se claramente uma inibição progressiva na atividade respirató-

rio da bactéria; na presença de 6 e 8 mM do metal, essa inibição é

virtualmente total, indicando uma paralisação completa no sistema j

oxidativo do Fe2+ desse isolado. No caso do molibdênio (figura 46-B) j

o comportamento do isolado ê bem semelhante, pois nas concentrações

de 1 e 2 mM ainda detecta-se alguma atividade e em 3 e 4 mM,essa ati_

vidade é totalmente inibida.

Por outro lado, o mercúrio revelou a mais potente inibi-

ção (figura 46-C), pois mesmo na menor concentração (0,1 mM ou cer-

ca de 20 ppm), ocorre uma severa paralisação da atividade oxidativa

do isolado.

As figuras 47 e 48 (A, B e C) mostram as cinêticas respira

tórias dos isolados Tf-FG-460 e Tf-SSP, respectivamente, na presen-

ça dos três metais pesados. Pode ser visto que os dois isolados res
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FIGURA 46 - Efeito de metais pesados na oxidaçao do Fe *, avaliada

pelo consumo de O, por T. 6e.Afiooxida.nA, isolado Tf-PCE.

(A) urânio; (B) molibdênio; (C) mercúrio.

Os frascos continham: Fe + « 120 mM e 0,5 ml de sus-

pensão celular (0,135
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FIGURA 47 - Efeito de metais pesados na oxidação do Fe avaliada

pelo consumo de 0-, por T. ^tKKooxidam, isolado Tf-

-FG460. A) urânio; B) molibdênio; C) mercúrio. Os

frascos continha: Fe = 120 mM e 0,5 ml de suspen-

são celular (0,126 mg
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ponderam de forma semelhante, sobretudo em relação ao urânio e ao

mercúrio, pois mesmo nas menores concentrações (2 e 0,1 mM, respec-

tivamente), ocorreu inibição quase total em suas atividades oxidati_

vas. Alguma diferença pode ser notada entre esses isolados, nas cur

vas de inibição pelo molibdênio. Enquanto que o isolado Tf-FG460 (fi_

gura 47-B) apresentou uma forte inibição em 1 mM do metal (inibição

quase total nas demais concentrações), o isolado Tf-SSP (figura 48-

-B) conseguiu apresentar uma atividade relativamente boa nessa me-

nor concentração (cerca de 50t do controle).

Dentre os isolados testados, o Tf-LR foi aquele que apre-

sentou os melhores níveis de resistência aos metais pesados. Pela

figura 49-A, nota-se claramente que o urânio nas concentrações de 2

e 4 mM não teve qualquer efeito inibidor na atividade de oxidação

do Fe" + pelo isolado. Rigorosamente pode-se até observar algum es^í

mulo dessa atividade na presença de 2 mM de urânio. Entretanto, da

mesma forma que os outros isolados de T. le.K>iooxidan&, as concentra

ções de 6 e 8 mM foram altamente tóxicas para a bactéria.

Na presença de molibdênio (figura 49-B), também pode ser

observada uma diferença marcante desse isolado (Tf-LR) em relação

aos demais. Como foi visto, esse metal mesmo em sua menor concentr£

ção (1 mM), provocou significativas inibições nesses isolados (me-

nor no Tf-PCE), enquanto que no Tf-LR essa concentração praticamen-

te não interferiu com a atividade do isolado. As outras concentra-

ções, a exemplo do observado com Tf-PCE, Tf-FG40 e Tf-SSP, provoca-

ram também severas inibições no Tf-LR.

0 mercúrio, no caso do Tf-LR (Figura 49-C), também mostrou

ser um potente inibidor da atividade respiratória desse isolado, a

exemplo do ocorrido com os demais. Assim, as concentrações de Hg

utilizadas nos ensaios, mesmo a mais baixa (0,1 mM), não permitiu
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FIGURA 49 - Efeito de metais pesados na oxidaçao do Fe +, avalia

da pelo consumo de 02, por T. 4e.tifiooxidan&, isolado

Tf-LR. A) urânio; B) molibdênio; C) mercúrio. Os

frascos continham: Fe * 120 mM e 0,5 ml de sus

pensão celular (0,107 m6 N
t o t ai)«
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estabelecer diferenças significativas era relação ã resistência a es

se metal, pelos isolados de T. 6z*fiooxidan&.

Utilizando os dados cinéticos obtidos, calculou-se os per

centuais inibitórios de cada concentração do metais testados, para

cada isolado bacteriano. Tomou-se como controle,o quociente respira

torio de cada isolado obtido na ausência dos metais (Q^/h.mg N to-

tal).

A tabela 17 mostra esses valores. Na presença de 2 e 4

mM de urânio, os isolados são facilmente diferenciados entre si. O

Tf-LRnão foi inibido (zero e 2,81). Tf-PCE foi moderadamente

(28,2 e 63,61) e TÍ-FG460 e Tf-SSP foram severamente inibidos (98 e

94,91, respectivamente).

Diferenças significativas entre os isolados, também podem

ser observadas em relação à resistência a 1 mM de molibdênio. Essa

concentração desse metal, é na realidade, a que permite uma diferen

ciação mais completa entre todos os isolados. Tf-LR apresentou uma

alta resistência (2,11 de inibição), Tf-PCE mostrou uma boa resis-

tência (15,01 de inibição), Tf-SSP uma resistência média (52,81 e

o TÍ-FG460 uma baixa resistência, pois ocorreu 78,21 de inibição de

sua atividade na referida concentração do molibdênio.

Como jã destacado, o mercúrio não permitiu uma boa dife

renciação entre os isolados, pois em 0,1 mM todos foram inibidos de

forma quase semelhante: 81.61. 90,31, 94,11 e 78,51 para os isola

dos Tf-PCE, TÍ-FG460, Tf-SSP e Tf-LR, respectivamente. Mesmo assim,

nota-se uma certa ordem de resistência coerente com os outros metais,

prevalecendo Tf-LR e Tf-PCE.

Dessa forma, pode-se estabelecer uma classificação entre

os isolados, em relação a resistência aos metais pesado* utili2ados

nesses ensaios: Tf-LR > Tf-PCE > Tf-SSP > Tf-FG460. Esses resulta-
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TABELA 17 - Efeito de metais pesados na atividade oxidativa dos

quatro isolados de T. úcnncoxidanò. Resultados ex-

pressos como porcentagem de inibição, em relação aos

quocientes respiratórios - Q

na ausência dos metais

- de cada isolado.

METAL

Urânio

Molibdênio

Mercúrio

CONCENTRAÇÃO

(BLM)

2

4

6

8

1

2

3

4

0,1

0,3

0.5

1.0

Tf-PCE

38.2

63.6

97,8

98,2

15.0

62.6

95,4

97,3

81,6

9 1 , 8

9 4 , 2

94,5

ISOLADOS

TÍ-FG460

9 1 , 4

98,0

98.1

99,4

78,2

86,1

91,3

93,2

90,3

97,0

99,3

99,8

Tf-SSP

94,5

94,9

98,9

99,8

52,8

86,1

84,7

89,9

94.1

94,5

96,0

96,5

Tf-LR

5.9(+)

2,8

99.3

99.9

2 . 1

79.2

84,9

85.0

78,5

92.3

92,5

92,8

(+) Indica maior Qn fKn que o controle sem o metal
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dos obtidos, praticamente comprovara» os estudos já discutidos, so-

bre o crescimento dos isolados na presença de urânio (figuras 34,

35, 36 e 37) onde a ordem de resistência foi basicamente a mesma.
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V.4. LIXIVIAÇAO DE MINÉRIOS DE URÂNIO POR T.

Paralelamente ao desenvolvimento dos estudos básicos apre

sentados, foi conduzido ura programa de trabalho objetivando avaliar

a potencialidade de dois tipos de minérios uraníferos (minério dani

na de Figueira - PR e de Poços de Caldas - MG), frente ã técnica de

lixiviação bacterian3.

Y.4.1. Ensaios eu frascos agitados

A. Minério de Figueira - PR.

A figura 50 (A, B e C) mostra os resultados obtidos com

adição do meio 9K (sem Fe * ) , nos três tratamentos realizados. São

apresentados nas citadas figuras, três critérios básicos para ava

liar a ação bacteriana sobre o referido minério: A e B mostram res-

pectivamente a evolução do pH e do Eh (potencial de oxi-redução), e

C mostra as curvas de solubilização do urânio.

Após um período de 15 dias, necessário para a estabiliza-

ção do pH em aproximadamente 2,8 pela adição de H.SO., foram reali-

zados os tratamentos "inoculado", "esterilizado" e "não inoculado-

-não esterilizado". Pode-se observar que com a adição inicial do
!
]

meio de cultura sem a fonte energética, tanto o frasco inoculado co

mo o sem inocular e sem esterilizar, mostraram atividade bacteriana -J

significativa. Essa atividade fica evidenciada pelo progressivo abaî

xamento do pH até cerca de 1,2 (figura 50-A) e pela elevação do Eh

até aproximadamente 500 mV (figura 50-B); esses dois parâmetros no



•.O

1

500

400

I 3 0 0

m 200

100

6 0

8
O
o

10-

— A — A — A — A A — i
184

\
i? Q. o C

- o—-"6 o 6

2 0 2 5 9 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0
TEMPO (dios) ~ o o o

ri&O "O

IS 20 25 30 35 40 45 50 55 60

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

TEMPO (dM

O inoculodo
A tsttrl lizado

O nBo inoculodo

FIGURA 50 - Lixiviaçao bacteriana em frascos do minério da Figuei-

ra - PR, na presença de meio de cultura 9K (sem Fe ) .

a) pH; b) potencial de oxi-redução; C) extração do ura

nio. A seta indica o início dos tratamentos, após a fa

se de correções ácidas.



\
185

frasco esterilizado, permaneceram praticamente inalterados durante to

do o período do ensaio (60 dias). Ressalta-se ainda que o pH desse

tratamento foi mantido em 2,8,devido a adições subsequentes de áci-

do sulfúrico.

0 abaixamento do pH nos dois tratamentos citados, mostra que

houve produção de ácido pelas bactérias a partir da piTita presente

no minério, conforme mecanismo já discutido anteriormente. Além dis

so, a elevação do Eh foi devido a oxidação do Fe * originado tam-

bém ã partir da pirita, pois esse substrato oxidável não foi adicio

nado no meio de cultura (9K, sem Fe + ) . No final do ensaio, as con-

centrações de Fe nesses tratamentos situaram-se em torno de 4 g/l,

enquanto que no esterilizado obteve-se apenas 0,2 g/l, devido prova

velmente a uma oxidação pelo próprio oxigênio nas condições de pH

(i2,8) e sob agitação constante.

No caso do frasco "não inoculado não esterilizado", essas

indicações revelaram a presença natural do T. £e.tuiooxidam no prõ

prio minério. Além dessas, testes de viabilidade nesse tratamento,

apresentaram sempre resultados positivos, ao contrário do tratamen-

to esterilizado.

Como conseqüência dessa ação microbiana sobre o sulfeto

metálico presente no minério (FeS-), gerando H2SO. e Fe *, a extra-

ção do urânio foi significativamente maior nesses dois tratamentos

(61,Oi e 57,61 respectivamente, no'inoculado'e "não inoculado), em re-

lação ao frasco esterilizado (401 du extração). Nota-se claramente

na figura 50-C, que a cinética de extração do metal é bastante seme

lhante às cinéticas da produção de ácido (Figura 50-A) edo Eh (50-B). *"'

Deve-se destacar contudo, que mesmo no tratamento esterilizado, nota

-se uma elevação da extração do urânio a partir do 15* dia (valor
1

obtido na fase de ajustes de acidez para os três tratamentos). Essa !
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elevação entretanto, foi devido às novas adições de ácido efetuadas

só nesse tratamento, para a manutenção do pH no valor indicado

(2,8).

Essa adição suplementar de H^SO., determinou um maior con

sumo de ácido no tratamento esterilizado; enquanto neste o consu-

mo foi de cerca de 1,5 g de H.SO. (ou i50 kg/t), nos tratamentos bac

terianos o consumo situou-se em torno de 1,1 g (ou ̂ 37 kg/t), gas-

tos apenas na fase de correção ácida inicial.

Evidenciando a ação indireta bacteriana no processo, isto

é, os produtos de seu metabolismo sobre a pirita (H.SO. e Fe *), são

os responsáveis pela solubilização de metais presentes no minério,

obtevc-se também diferenças significativas de solubilização de mo

libdênio: 28, 24 e 151 nos tratamentos "inoculado", "não inoculado"

e "esterilizado", respectivamente.

Algumas diferenças em relação ao teste anterior, foram ob

servadas no ensaio sem a adição do meio de cultura, como pode ser

constatado pela figura 51 (A, B e C). Somente o tratamento "inocula

do" mostrou atividade bacteriana satisfatória. Observa-se que ocor-

reu abaixamento do pH (figura 51-A) após a realização do inóculo,

porém sem a mesma eficiência do mesmo tratamento do teste anterior;

enquanto que com a adição do meio o pH atingiu cerca de 1,2, sem es

sa adição o pH caiu ã 1,8. Tanto o "esterilizado" como o "sem inocu

lar", mostram que o pH obtido com ajustes com H-SO. (̂ 2,8) manteve-se

sem alteração. A figura 51-B (potencial de oxi-redução) mostra o i

mesmo tipo de comportamento. A concentração de Fe + no final do en-

saio do tratamento "inoculado", foi menos da metade (1,8 g/l) daque- "

Ia alcançada no teste anterior no mesmo tratamento.

Em relação ã solubilização do urânio (Figura 51-C), como

era de se esperar, o tratamento "inoculado" foi o mais eficiente,
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pois apôs 60 dias, obteve-se cerca de 581 de extração, enquanto que

nos outros dois, "esterilizado" e "não inoculado", esses rendimentos

foram 58 e 591, respectivamente. Nota-se que nesno não se detectan-

do a mesma atividade no tratamento "inoculado" desse ensaio em rela

ção ao anterior, o nível de extração de urânio foi praticamente o

mesmo (*v60l). 0 consumo de ácido foi aproximadamente igual ao do en

saio com adição de meio, pois este consumo foi realizado essencial-

mente na fase de correção. No tratamento "não inoculado", esse con-

sumo foi mais elevado (a exemplo do "esterilizado"), pois como não

houve atividade bacteriana detectãvel, foi necessário também, corre

ções ácidas subsequentes.

A adição do meio de cultura, parece ter favorecido um rá-

pido desenvolvimento das bactérias já presentes no minério, fazendo

com que no período do ensaio, a atividade dessa população fosse de-

tectada pelos parâmetros mencionados. Na ausência do meio, essa atî

vidade (provavelmente houve, pois foi provado no teste anterior a

presença da bactéria), foi insuficiente, no período de incubação,

para se verificar positivamente os seus critérios indicativos do pH

e elevação do Eh.

Independente desse fato, o minério em estudo mostrou uma

boa potencialidade para a aplicação da lixiviação bacteriana do urâ_

nio contido, pois existem bactérias endõgenas e substrato oxidável

que permite a geração de ácido e Fe *, suficientes para consumir o

excesso de materiais alcalinos e solubilizar os metais presentes.

B. Minério de Poços de Caldas - MG.

Como diferença fundamental entre esse tipo de minério e o

de Figueira, sob o ponto de vista de lixiviação bacteriana, deve-se
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destacar que foi desnecessário a fase inicial de correções ácidas,

para ajustes do pH em um valor adequado para a atividade bacteriana

(^3,0). Nos dois tipos de ensaios realizados, tanto com meio de cul_

tura 9K (sem Fe ) como na ausência deste (somente água), o pH ini-

cial da polpa (minério • solução lixiviante) apresentou-se com C£

racterísticas ácidas (^3,5). Essa característica ê devido, provavel_

mente, ã baixa concentração de minerais de natureza alcalina, sobre

tudo carbonatos, e ainda a uma atividade natural de bactérias jápr£

sentes no minério. Como esse valor está razoavelmente dentro da fa.i

xa de atividade do T. 6e.fifiooxida.nA, iniciou-se imediatamente os tra

tamentos planejados.

A figura 52 mostra as curvas de pH (A), Eh (B) e rendimen

to de extração do urânio (c), no ensaio com adição do meio de cultu

ra 9K (sem Fe + ) . Pode-se observar pela primeira figura, que após 5

dias de cultivo, o pH dos tratamentos "inoculado" e "não inoculado",

começou rapidamente a decrescer, indicando uma eficiente utilização

da pirita tanto das bactérias inoculadas, como daquelas endógenas na

amostra mineral.

Analogamente ao pH, o Eh (figura 52-B) rapidamente se el£

va nos dois referidos tratamentos, em função da oxidação biológica

do Fe * à Fe *. Na ausência dessas bactérias, isto é no tratamento

esterilizado, tanto o pH como o potencial de oxi-redução permanecem

estáveis nos valores iniciais.

Cerca de 20 dias após o início do teste, o pH atinge seu

menor valor (aproximadamente 1,0) nos frascos contendo bactérias em

atividade. O Eh nesse tempo ainda está em ascenção, sendo que seu

valor máximo (168O mV) só foi alcançado no final do ensaio (50 dias).

Er °. fato revela uma constante oxidação bacteriana da pirita duran-

te o período; o íon Fe * é detectado durante o ensaio em uma concen
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tração constante (0,2 -0,3 g/l) e a de Fe * é crescente durante to-

do o ensaio, atingido cerca de 3 p/l ao final.

A extração do urânio (figura 52-C) é progressiva até cer-

ca do 30ç dia, quando a mesma se estabiliza em torno de 60% nos tra

tamentos "inoculado" e "não inoculado"; por outro lado, no "esteri-

lizado" essa extração situou-se em torno de 15%.

Assim,uma significativa diferença foi constatada entre uma

lixiviação do urânio desse minério via atividade bacteriana e uma

não bacteriana. Destaca-se ainda,que praticamente nenhuma diferença

significativa foi observada nos dois tratamentos contendo bactérias,

ou inoculadas ou naturalmente presentes no minério.

No teste sem a presença do meio de cultura, novamente se

comprovou as diferenças entre a presença ativa do T. Izfiicoxidam, e

a sua ausência. A figura S3 (A, B e C) mostra os resultados obtidos

no ensaio. Apesar dos resultados finais serem semelhantes aos do

teste anterior, algumas diferenças podem ser constatadas.

Enquanto que no primeiro observou-se um rápido início da

atividade bacteriana (5 dias), neste último essa atividade, indica-

da pela queda do pH (figura 53-A) e elevação do Eh (figura 53-B),so

começa a ser detectada após 15 dias de incubação. Essa diferença é,

seguramente, devido ã disponibilidade imediata dos nutrientes do

meio 9K no caso do primeiro teste. Somente após um período de solu-

bilização desses nutrientes (Mg, K, P, N) presentes no próprio mine

rio, é que se intensifica a atividade biológica no segundo ensaio.

Uma outra diferença interessante é que a extração do urâ-

nio (figura 53-C) no tratamento "esterilizado", apesar de ser meta-

de daquelas dos tratamentos bacterianos, é significativamente maior

que aquela verificada no mesmo tratamento do ensaio com meio de cul

tura (cerca de 30 e 151, respectivamente). Provavelmente algum compo
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nente do meio de cultura (talvez o fosfato) formou algum complexo in

solúvel com o urânio, nas condições de pH desse tratamento (^3,8).

De qualquer forma, ficou evidenciado nos dois ensaios, a

potencialidade do minério frente a técnica da lixiviaçao bacteriana.

Em suma, os ensaios revelaram que existem substratos no minério,

que suportam perfeitamente o crescimento bacteriano, e a conseqüen-

te geração de H_SO. e Fe , fundamentais no processo de lixiviaçao.

Dessa forma, tais componentes promoveram uma efetiva solubilização

do urânio, a qual situou-se ao redor de 601. A exemplo do ensaio com

o minério de Figueira, também detectou-se uma solubilização de mo-

libdênio (cerca de lOt) nos tratamentos biológicos, aocontrário dos

testes esterilizados onde essa solubilização foi zero.

Ainda comparando-se o comportamento do minério de Poços

de Caldas em relação ao minério de Figueira, vale destacar finalmen

te, que no caso do primeiro, o consumo de ácido sulfúrico para ajus_

tar o pH,nas condições adequadas para o desenvolvimento bacteriano,

foi praticamente nulo e o rendimento de extração de urânio foi ex

tremamente semelhante (MiOt para ambos).

V.4.2. Ensaios em colunas de percolação (laboratório).

Uma vez detectada a potencialidade dos referidos minérios

frente a técnica de lixiviaçao bacteriana, realizou-se os testes de

lixiviaçao estática por percolação em colunas, inicialmente em esca

Ia de laboratório. Esses ensaios, objetivaram avaliar a ação bacte-

riana sobre os referidos minérios, em condições menos favoráveis que

aquelas dos testes em frascos agitados e mais próximas (no seu as-
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pecto operacional) às de uma operação em larga escala: isto é, li-

xiviação estática.

A. Minério de Figueira - PR

Na figura 54 são mostradas as curvas de pH (A) , Eh (B) e

extração de urânio (C) dos tratamentos realizados. As características

básicas dessas curvas, são literalmente semelhantes àquelas obtidas

nos ensaios em frascos agitados com o mesmo minério, com excessão

do rendimento final de extração de urânio.

Não houve diferença significativa entre os tratamentos

"inoculado" e "não inoculado". Em ambos, o pH começa a apresentar uma

queda aos 15 dias de teste e,concomitantemente,uma elevação no po

tencial de oxi-redução, devido a ação oxidativa das bactérias,no subs

trato sulfetado (pirita) presente na amostra mineral. Devido a granu-

lometria do material utilizado (1/4"), essa ação parece menos inten

sa que àquela verificada nos experimentos em frascos, pois nestes,

trabalhou-se com o minério em granulometria mais fina (inferior a

0,150 mm). Em colunas, o pH final dos tratamentos bacterianos (inocu

lado e natural) situou-se p Or volta de 1,8 e em frascos, esse caiu

até 1,2, revelando uma maior utilização da pirita, pois na granulo-

metría mais fina, provavelmente esse substrato apresentou-se mais

exposto à ação bacteriana.

Como conseqüência, a extração de urânio foi menor nesse ti_

po de ensaio no período de sua realização (45 dias). Nos tratamen

tos contendo bactérias ativas, atingiu-se 49 e 451, respectivamente

no "inoculado" e no "não inoculado". Nos testes em frascos, esses ren

dimentos giraram ao redor de 60S em ambos os tratamentos, exceto no
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"não inoculado" sen adição de meio de cultura. Interessante notar,

que nesse caso não houve atividade bacteriana detectável, ao contra

rio do teste em colunas, que mesmo sem adição do meio de cultura 9K

(sem Fe * ) , ocorreu atividade bacteriana natural. Talvez devido ã

granulometria mais grossa, não houve tanta liberação de ganga alca-

lina. Assim o ácido gerado pela oxidação da pirita pelas bactérias

já presentes, não foi efetivamente neutralizado pela ganga alcalina,

sobrando dessa forma um excedente que foi então detectado no perío-

do do ensaio.

Mais uma vez fica evidenciado pela figura 54, que na au

sência de bactérias (tratamento "esterilizado"), não ocorre abaixa-

mento de pH e elevação do Eh. Novamente foi necessária, adição ex

tra de H^SO. para se manter o pH estabilizado em 2,8. Conseqüente-

mente, a extração do urânio foi significativamente menor (̂ 301) e

obtida praticamente na fase de correções ácidas.

Conforme apresentado em "Materiais e Métodos" (Seção IV 4.3),

foi feito também um teste de lixiviação ácida a uma concentração cons

tante de 15 g/l em H-SO., para se verificar a eficiência de um tra-

tamento mais enérgico (pH < 1,0) na solubilização do urânio. Os re-

sultados finais obtidos neste teste, estão apresentados na tabela

18, juntamente com os resultados finais dos outros tratamentos já

discutidos.

Como parâmetros indicativos de atividade bacteriana, des-

taca-se nos tratamentos "inoculado" e "não inoculado" os valores de j

pH (1,8) conseguidos devido a essa atividade; os valores de Eh, mais

altos nesses tratamentos (560 e 530 mV, respectivamente) em relação

aos demais; e as concentrações de Fe *, também as mais altas nesses

dois tratamentos (12,1 e 10,7 g/l, respectivamente).
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TABELA 18 - Resultados finais do experimento de lixiviação

em colunas de percolação, em escala de laborató-

r io , do minério de Figueira - PR.

TEMPO DO fe2+ 3* SU1 Slfcr1 RAM3

TRATANENTO ENSAIO pH Eh K W :>u ÜMCT KAM

(dias) (g/l) (g/l) (l) (1) (kg/t)

INOCULADO 45 1,8 560 1,7 12,1 4 9 , 0 20 ,5 17,0* ;

NÃO INOCULADO 45 1,8 530 1,7 10,7 45,0 12,8 17,0" ;
j

I
ESTERILIZADO 45 2,8 330 2,1 0,3 30,3 0 25,3 ]

ÁCIDO5 50 0,9 440 2,7 4,3 63,7 41,2 66,2

1. Solubilizaçao final do urânio.

2. Solubilizaçao final do molibdênio.

3. Relação ãcido/minério, em kg de H-SO. consumido por t de miné-

rio tratado.

4. Consumo de ácido devido a fase de correção de acidez

5. Solução a 15 g/l em H.SO., mantida constante durante todo o en

saio.
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Por outro lado, a lixiviação ácida foi a mais eficiente,

no que se refere as extrações de urânio e molibdênio. Conseguiu-se,

respectivamente 63,7 e 41,21, enquanto que o "inoculado" apresentou

49,0 e 20,51. Entretanto é fundamental observar, que no ataque áci-

do foram consumidos 66,2 kg de H^SO./t de minério, enquanto que no

bacteriano esse consumo foi de 17,0 kg/t, isto é, cerca de 4 vezes

menor. Esse parâmetro (consumo de ácido) é de fundamental importân-

cia têcnico-econômica,em um empreendimento hidrometalurgico.

A título comparativo, foi realizado um teste (resultados

não mostrados) , procurando-se combinar o processo biológico com um

ataque químico posterior.A intenção básica foi a de na primeira eta

pa (bacteriana), ser produzido ácido para consumir o excesso de gan-

ga alcalina, e a de gerar altas concentrações de Fe , íon necessá-

rio para a oxidação do metal (U+ —>U ) e a sua conseqüente solu-

bilização. Uma vez determinadas essas condições, o ataque ao mine

rio "preparado", foi realizado com H2SO4 â 30 g/l, porém com uma j

massa menor que no ensaio puramente ácido.

0 resultado obtido mostrou-se bastante promissor: os ren-

dimentos de extração do urânio e do molibdênio foram de aproximada-

mente 60 e 361 respectivamente, porém com um consumo de H^SO* de

32,6 kg/t. Isto é, com metade do consumo de f^SO,, em relação aotes_

te "Ácido" (tabela 18) no qual foram comsumidos 66,2 kg/t, conse-

guiu-se praticamente os mesmos níveis de extração dos referidos me-

tais com esse processo combinado.

Em função desses resultados, esse procedimento foi adota-

do nos ensaios em escalas mais ampliadas, conforme será visto nas

seções posteriores.
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B. Minério de Poços de Caldas - MG

Os resultados do ensaio de lixiviação em colunas de perco

lação (escala de laboratório) são apresentados na figura 55-A, B e

C, respectivamente de pH, Eh e de extração do urânio, nos três tra-

tamentos realizados ("inoculado", "esterilizado" e "não inoculado").

Inicialmente deve-se destacar a característica de "não

consumidor de ácido" do minério em discussão. Somente a acidez ini-

cial (pH = 2,8) das soluções lixiviantes das três colunas, foi su

ficicnte para manter o pH nesse valor. Dessa forma, em nenhum dos

tratamentos mencionados, foi necessário a adição de H.SO. ao longo do

ensaio.

Sem a presença ativa de bacteria (tratamento "esteriliza-

do"), o pH se mantêm constante ao redor de 2,8 durante todo o en

saio (figura 55-A). Por outro lado, nota-se um rápida produção de ácî
i

do no tratamento "inoculado", pois após 15 dias de teste, o pH da

solução decresceu de 2,8 a 1,5. No tratamento "não inoculado", tam-

bém pode-se observar uma progressiva, porém mais lenta, atividade

bacteriana de oxidação da pirita, conforme indicado pelo abaixamen-

to do pH.

Em conseqüência dessa atividade oxidativa, o potencial de

oxi-redução (figura 55-B) desses tratamentos começa a se elevar.

Da mesma forma que na curva de pH, essa elevação é muito mais rápi-

da no tratamento "inoculado" do que no "não inoculado". 0 Eh do tra

tamento "esterilizado", como era esperado, se mantêm estável em tor-

no de 340 mV. Nos outros, o Eh das soluções atinge cerca de 600 e

540 mV, respectivamente no "inoculado" e "não inoculado". Conforme

foi discutido anteriormente, essa elevação decorre do aumento da con

centração de Fe * em solução, devido ã oxidação bacteriana da piri-
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ta (Fe°2). No tratamento "inoculado", a concentração de Fe no fi

na! do ensaio foi de cerca de 20 g/l. enquanto que no "não inocula-

do" foi de 12 g/l. Mais uma vez, praticamente nio se detectou Fe

no tratamento "esterilizado".

Em função da produção biológica de ácido e Fe *, o urânio

passa ser solubilizado de forma efetiva nos dois tratamentos bacte-

rianos ("inoculado" e "natural"). Apôs uma solubilização inicial de

201, obtida pe1a percolação das soluções ácidas dos três tratamen-

tos, não mais se observa variação desse rendimento no "esteriliza

do" (figura 55-C). Por outro lado, nota-se pela mesma figura, uma

vantagem do tratamento "inoculado" em relação ao "não inoculado", e

de ambos em relação ao "esterilizado", pois apôs 50 dias de ensaio,

atingiu-se 55 e 461 de extração, respectivamente.

A exemplo do ensaio com o minério uranífero de Figueira,

também foi realizado um teste de lixiviação ácida, utilizando-se uma

solução sulfúrica com uma concentração constante de H.SO. de 15 g/l

(pH < 1,0). Nesse ensaio conseguiu-se 411 de solubilização de ura

nio com um consumo de 6 kg/t. Como o rendimento situou-se bem abaixo

da extração verificada no tratamento "inoculado" (551 sem consumo

de ácido), realizou-se um novo teste utilizando-se uma solução áci-

da mais concentrada: 30 g/l. Paralelamente, realizou-se também um no

vo ataque na coluna "não inoculada", corrigindo-se a acidez da solu

ção utilizada no teste para 30 g/l. Procurou-se aproveitar as carac

terísticas positivas dessa solução, no que se refere ã concentração

de Fe3* (̂ 12 g/l).

Os resultados finais de extração de urânio desses dois tes

tes foram de aproximadamente 601 em ambos, porém com um consumo ad^

cional de ácido ao redor de 20 kg/t. Obviamente, o teste "inoculado"

foi aquele que apresentou os melhores resultados, pois sem nenhuma
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adição de H2S0., obteve-se 551 de extração do urânio. Além disso, a

extração de molibdênio foi de 321 nesse teste, enquanto que nos ou-

tros dois após os ataques ácidos complementares, o rendimento foi de

201 no tratamento químico e 281 na coluna "não inoculada".

De qualquer forma, os resultados revelam que dependendo

dos rendimentos de extração de urânio (e molibdênio) numa fase pre-

liminar bacteriana, o ataque ácido complementar pode ser um procedi_

mento eficiente para elevar esses rendimentos para esse tipo de mi-

nério.

V.4.3. Ensaios em colunas de percolação (semipiloto)

i

Uma vez demonstrada em laboratório a potencialidade dos

respectivos minérios frente a ação lixiviadora bacteriana, tanto nos

ensaios em frascos agitados como também em colunas de percolação, e

frente ã técnica de lixiviação estática (ensaios em coluna), funda-

mental em termos de uma aplicação em condições de campo, iniciou-se

a fase seguinte do desenvolvimento experimental do processo biotneta

lúrgico: lixiviação estática ainda em colunas de percolação, porém

em escala semipiloto.

Procurou-se nesses ensaios estudar e definir, fundamenta^

mente, condições operacionais de processo objetivando orientar, pe-

lo menos de forma adequada, as operações em escala piloto realiza-

das posteriormente.

Para isso, além dos resultados obtidos sobretudo nos en

saios em colunas, também foram de fundamental importância as obser-

vações pessoais sobre o comportamento dos minérios estocados nos pró

prios locais das minas, no que se refere â suas características quan-
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to a uma intemperização natural. No caso do minério de Figueira,

por exemplo, observou-se que após um período não muito longo ( 3 - 4

meses), o mesmo começa a se fragmentar com certa facilidade em fun-

ção de sua exposição ao tempo, ã própria ação bacteriana e a sua

composição mineralógica. Já o minério de Poços de Caldas, apresentou

-se menos passível dessa ação, pois o mesmo tem uma característica

mais "rochosa".

Além disso, considerou-se ainda as facilidades existentes

nos locais das minas: enquanto que na unidade de Poços de Caldas

existiam condições completas para uma eventual britagem do minério,

visto que na época já estava em operação a unidade industrial de li.

xiviação convencional do urânio, em Figueira essa condição era ine- j

xistente. Assim, o planejamento dos ensaios nessa escala semipiloto,

foi feito em função dessas observações. i

A. Minério de Figueira - PR

Conforme apresentado na seção IV.4.4., utilizou-se uma

amostra de minério (^2700 kg) com granulometria "run of mine", isto

é, de tamanho natural após a lavra do minério, em função do acima

exposto. A condição básica de processo, foi definida a partir dos r£

sultados dos testes em colunas de laboratório, envolvendo uma fase

de ajuste de acidez, uma fase de atividade bacteriana propriamente

dita e uma fase final de ataque sulfúrico complementa , subdividida :

em vaTias etapas. Essas etapas foram estabelecidas, objetivando pro- 0

duzir "lixívias" adequadas a um processo posterior de extração do

urânio das soluções,por solventes orgânicos: pH < 1,5 e concentra

ção de urânio de 0,3 a 0,6 g/l. i "
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A tabela 19 mostra os resultados obtidos nessa operação

em escala semipiloto. Inicialmente deve-se destacar,que o período

de trabalho foi muito mais longo que os experimentos em colunas em

escala de laboratório. Além da granulometria do material, ser muito

maior que aquela da amostra utilizada nos ensaios em colunas, o que

inevitavelmente determina uma cinética de extração mais lenta, ou-

tros fatores que determinaram esse longo período de trabalho, foram

as inúmeras paradas na operação para avaliação do processo e para

as necessárias manutenções nos equipamentos e instalações utiliza-

das. Além disso, prolongou-se o término de uma fase ou etapa, no sen

tido de se obter uma segura estabilização dos parâmetros em avalia-

çio. Assim, por exemplo, quando a concentração de urânio em solução

se estabilizava em uma determinada fase, esperava-se 5 a 10 dias pa

ra se iniciar a próxima. Todos esses fatores contribuíram para um

tempo de 255 dias, o qual em condições normais, poderia ser reduzido pa

ra menos da metade (ilOO dias).

Analisando-se os resultados da tabela 19, nota-se algumas

diferenças fundamentais entre essa escala e a escala de laboratório.

Houve um baixo consumo de ácido para se ajustar o pH em torno de

3,0. Enquanto que em escala de laboratório (granulometria inferior

a 1/4") gastou-se 17 kg/t nessa fase de ajuste (ver tabela 18) , em

escala semipiloto (granulometria "run of mine") gastou-se apenas 1,5

kg/t. Entretanto,na primeira obteve-se cerca de 251 de solubilização

de urânio e nesta última nenhuma solubilização foi detectada. Segu-

ramente, a granulometria dos materiais teve uma influência decisiva

nos diferentes resultados observados.

Após a estabilização do pH em aproximadamente 3,0, iniciou

-se a fase bacteriana no processo. Ainda pela tabela 19, pode-se ob

servar que se inicia (ou se acentua), o processo oxidativo bacteria-

no sobre a pirita, pois gradativamente o pH decresce e o Eh da solu
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TABELA 19 - Resultados do ensaio de lixiviação em coluna de

percolação em escala semipiloto, do minério de

Figueira - PR.

FASE

OPERACIONAL DIA1
Eh2

(mV)

Fe
2 +

Fe
3+

SU SMo"

m
RAM5

(kg/t)

ETAPAS

1

2

3

Ataque 4

Ácido 5

6

7

Correções

Ácidas

Bacteriana

10
20

30

40

50

58

64

74

84

94

6.8

6.4

4,2

3,8

3.5

3,0

3,0

2,5

2.8

1.8

160

230

460

460

490

500

630

640

670

670

ND
ND
ND

ND
ND

ND

ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND

ND
ND

1.2

1.8

2.6

3,1

120
156

202

217

223

239

255

1,6

1.6

1,5
0,9

0,8

0,9

0,9

660
650

650

640

630

640

640

0,7

0,8

0,8

0,9

0,8

0,5

0,3

27,1

23.8

23,5

20,0

14,6

12.1

10,3

ND ND

1,7

1,5

6,4

5,1

2.5

7,4

2.0

3,1

FINAL - 48,8 26,3 28,0

1.

2,

3,

4,

5.

Dias após o início

Valores de pH e Eh ao final de cada período

Solubilizaçao do urânio

Solubilizaçao do molibdênio

Relação acido/minerio, em kg de f^SO. consumido por t de miné-

rio tratado.
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ção lixiviante aumenta,em decorrência do aparecimento de Fe em so

lução; após 30 dias o pH, o Eh e a concentração de Fe (não se de-

tecta Fe ), estabilizam-se em 1,8, 670 mV e 3,1 g/l respectivamen-

te.

Mesmo detectando-se a atividade bacteriana pelos crité-

rios citados, ou ainda por testes de viabilidade realizados parale-

lamente, a solubilizaçao do urânio foi extremamente baixa (cerca de

21) e a do molibdênio não foi detectada. Como já discutido, em uma

granulometria mais reduzida, a solubilizaçao do urânio atingiu 451

após essa fase bacteriana, no ensaio em escala de laboratório (tabe

Ia 18).

Os resultados obtidos na fase seguinte do processo (ataque

ácido), mostrados também na tabela 19, evidenciam que essa sistemá-

tica adotada foi de fato, eficiente.

Iniciou-se essa fase de ataque ácido, corrigindo-se a aci_

dez da solução obtida na fase bacteriana para cerca de 1 molar em

H-SO. (̂ 96 g/l). Essa alta concentração de ácido sulfúrico (pH ̂ 0)

associada ã "preparação" bacteriana do minério (notou-se claramente

uma decomposição dos blocos de minério, conforme já destacado de-

terminaram em poucos dias, uma rápida solubilizaçao do metal; obte-

ve-se em apenas 5 dias cerca de 101 de extração (resultado não mos-

trado) .

Pela tabela 19,pode-se notar que ao término dessa primei-

ra etapa de ataque ácido, o pH sobe até se estabilizar em 1,6, mos_

trando que houve efetivamente um consumo de ácido para "abrir" defi

nitivamente o minério. A concentração de Fe * se eleva ao final des_

sa etapa à 27,1 g/l e o Fe não foi detectado. Essa alta concentra

ção de Fe indica de forma clara a ação prévia do T. ÍIKKOoxídan*

na pirita presente no minério. Se não ocorresse a oxidação bacteri£
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na da pirita, o máximo que poderia ser obtido com o ataque ácido, se

ria uma alta concentração de ferro, porém na forma de Fe +.

Após a estabilização do pH e da concentração de Fe e

urânio em solução, iniciou-se uma nova etapa de ataque ácido, utili_

zando-se uma nova solução sulfúrica a 35 g/l (ver a tabela 5 na se-

ção IV.4.4.)* Novamente obteve-se resultados semelhantes aos da eta

pa anterior. A solubilização acumulada do urânio passou a aproxima-

damente 201 e a do molibdênio atingiu cerca de 101. Nota-se que a

concentração de Fe ainda é alta, porém apresentando tendência àdi_

minuir; o consumo de ácido começou a diminuir, pois com uma concen-

tração cerca de 3 vezes menor em relação a etapa anterior (96 g/l e

35 g/l, na 1- e na 2- respectivamente), o pH ao final da etapa estíi

bilizou-se em 1,6, o mesmo da 1- etapa.

Na 3- etapa de ataque, utilizou-se a mesma solução da eta

pa n9 2, após a extração do urânio e do molibdênio da solução. Essa

reciclagem da solução lixiviante foi feita,objetivando-se avaliar a

eficiência desse procedimento em termos de presença ativa das bacté

rias; no processo de extração,são usados agentes orgânicos (querose

ne • tridecanol • aminaterciária) que a princípio poderiam invia-

bilizar as bactérias presentes. Entretanto, testes positivos de via

bilidade bacteriana após esse processo, revelaram que não houve pro

blemas significativos com a exposição dos microorganismos a esses

agentes extratantes.

TORMA 5 ITZKOVITCH (1977), obtiveram alguma inibição da ati_

vidade do T, hinnooxida.no com o mesmo tipo de solvente orgânico; en

tretanto esse estudo foi feito em experimentos respirometricos, onde

a suspensão celular foi exposta constantemente ao solvente, no meio

de reação da oxidação da pirita, que não ê o caso do teste apresen-

tado. Nesse, após a contactação da lixivia (contendo o urânio e as
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bactérias) com o solvente orgânico por um curto período (alguns mi-

nutos) , ocorre a separação das fases; o urânio passa â fase orgâni-

ca (é extraído) e as bactérias, em sua maioria (observação microscó

pica), permanecem na fase aquosa (lixivia sem urânio). Dessa fase

aquosa, retirou-se uma alíquota e realizou-se o teste de viabilidade;

como já salientado o resultado foi positivo, isto é, houve oxidação

completa do meio de cultura "9K", em período seir«?lhante a um contro-

le realizado com inõculo não exposto ao solvente orgânico.

Voltando â 3- etapa de ataque (tabela 19) , a solução reci.

ciada da etapa 2, após o ajuste de acidez também para 35 g/l, apre-

sentou uma eficiência semelhante às soluções das etapas anteriores.

Atingiu-se cerca de 30% de extração de urânio e 141 do molibdênio.

A concentração de Fe + permaneceu praticamente no mesmo nível da 2-

etapa (*v23 g/l) e o pH estabilizou-se na mesma faixa (1,5).

A partir da 4- etapa, nota-se ainda pela tabela 19, que o

consumo de ácido diminui consideravelmente, pois o pH dessas etapas

finais manteve-se sempre abaixo de 1,0. A concentração de Fe dimi

nuiu progressivamente até 10,3 g/l (etapa 7) e os rendimentos finais

de extração do urânio e do molibdênio foram de 48,8 e 26,31, respec

tivãmente. Tais rendimentos foram obtidos com um consumo total de

ácido sulfúrico de 28 kg/t.

Como se recorda, no experimento de lixiviação em colunas

em escala de laboratório, obteve-se cerca de 601 e 361 de extração

de urânio e molibdênio respectivamente, na coluna "inoculada", após

um ataque ácido posterior que consumiu cerca de 33 kg de H~SO,/t de

minério. Assim, pode-se considerar que os resultados obtidos em es-

cala semipiloto, com uma diferença de consumo de ácido de 6 kg/t,

são próximos aos da escala de laboratório. Salienta-se ainda, que

na 7- etapa de ataque, o rendimento de extração de urânio foi de 6%,
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indicando que se novos ataques fossem realizados, a extração total

poderia se elevar acima dos 501. Objetivando-se avaliar essa tendên

cia, realizou-se na coluna semipiloto, apôs seu encerramento opera-

cional, o seguinte teste: percolou-se uma solução ácida (pH 2,0) p£

Io minério ainda mantido na coluna (t>3 meses após a paralisação do

ensaio operacional) sem reciclagem do efluente. Essa simples "lava-

gem" do minério após esse período de estocagem, extraiu novamente

cerca de 61 de urânio. Assim, a tendência de se atingir os mesmos

níveis de extração de urânio e molibdênio, nessa granulometria bem

mais elevada que aquela dos ensaios de laboratório,foi confirmada.

B. Minério de Poços de Caldas - MG

Em função do que foi mencionado, no início da discussão so

bre os ensaios em colunas em escala semipiloto (características mi-

neralógicas das amostras minerais, facilidades para britagem dos mi.

nérios, etc...) e, também,de um teste preliminar semipiloto com 2,5

t de minério com granulometria "run of mine" no qual obteve-se uma

extração de urânio de 171 (bem abaixo dos valores alcançados em la-

boratório) , objetivou-se fundamentalmente nesse ensaio com o mine

rio de baixo teor de urânio de Poços de Caldas, avaliar o efeito da

granulometria na solubílização do urânio e do molibdênio, bem como

a eficiência do ataque ácido complementar (após a etapa bacteriana),

em concentrações crescentes de H-SO.: 10, 30, 50 e 100 g/l.

A tabela 20 mostra de forma resumida, os resultados obti-

dos no teste realizado. Da mesma forma que nos ensaios em escala de Ia

boratório, não houve necessidade de adição de ácido para ajustar o

pH em torno de 3,0. Nas três granulometrias testadas (<5"f <2" e
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TABELA 20 - Resultados do ensaio de l ixiviação em colunas de percolação em

escala semi pi loto, do minério de baixo teor de urânio de Poços

de Caldas - MG

C 0 L U N A OPERACIONAL DIA1
Eha

(mV)
su3 SMo* RAM*

(kg/t)

2(<2M)

bacteriana

ataque ácido*

ataque ácido

ataque ácido

ataque ácido

bacteriana

ataque ácido

ataque ácido

ataque ácido

ataque ácido

bacteriana

ataque ácido

ataque ácido

ataque ácido

ataque ácido

- 1

- 2

- 3

- 4

- 1

- 2

- 3

- 4

- l

- 2

- 3

- 4

50

55

58

68

73

50

55

58

68

73

50

55

58

68

73

1,4

1,2

1.2

620 31

31

31

- 34

39

640 41

41

41

45

- 54

590 37

37

37

40

50

,2

,2

,2

,9

.6

,9

,9

,9

,0

,9

.3

,3

,3

,0

.0

10,6

12,9

14,6

21,1

21,2

17,0

21,4

21,9

28,8

28,8

11.1

13.6

14,7

23,4

26,9

0

1.8

7.1

12,0

24,3

0

1.8

7,1

12,0

24,3

0

1.8

7,1

12.0

24.3

1. Dias apôs o início

2. Valores de pH e Eh ao final da fase bacteriana

3. Solubilizaçao do urânio acumulada

4. Solubi1ização do molibdenio acumulada

5. Relaçio ácido/minério acumulada, em kg de H.SO. consumido por t de minério

tratado.

6. Etapas da fase de ataque ácido: 1) 10 g/1; 2) 30 g/l; 3) 50 g/l; 4) 100 g/l.

.4
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<l/2"), somente a atividade oxidativa bacteriana,foi suficiente pa-

ra produzir ácido e determinar um abaixamento do pH para 1,4, 1,2 e

1,2 respectivamente.

Paralelamente, e em decorrência da oxidação da pirita, as

concentrações de Fe ao final dessa fase do ensaio, atingiram apro

xímadamente 12 g/l nas granulometrias <2" e <l/2" e 8 g/l na de <5".

Nessa fase bacteriana, obteve-se rendimentos de extração de urânio

de 31,21, 41,91 e 37,31 nas colunas 1 (<S") , 2 (<2") e 3 (<l/2") e de

molibdênio de 10,61, 17,01 e 11,11 respectivamente. Nota-se que na

coluna 2 (<2"), ocorreram as melhores extrações, tanto de urânio co-

mo de molibdênio. Em relação a coluna 1 (<5"), pode-se relacionar es-

se melhor resultado à menor granulometria do teste, em comparação ao

teste preliminar, com minério de granulometria "run of mine".

Entretanto, em relação à coluna 3 (<l/2") os resultados

inferiores desta, se comparados com as da coluna 2 (<2"), parecem

contradizer o efeito da granulometria. Uma possível explicação para

o fato, seria um exagerado "empacotamento" do minério numa coluna

de diâmetro de 0,4 m (ver tabela 6 na seção IV.4.4), fenômeno menos

provável de ocorrer com uma granulometria maior. Em escala de labo-

ratório, utilizando-se minério de granulometria <l/4" (menor ainda

que o da coluna 2), esse possível efeito não foi observado (as ex

trações foram altas), pois as colunas utilizadas tinham diâmetro de

7,5 cm, isto é, muito mais reduzido que o da coluna em discussão. Es_

se possível "empacotamento", pode bloquear o acesso mais efetivo da

solução lixiviante às partículas minerais contendo os metais, de-

terminando assim, um menor rendimento.

De qualquer forma, novamente a ação bacteriana na produ

ção de ácido e de Fe foi constatada nas três granulometrias avalia

das. Após a fase bacteriana, iniciou-se as quatro etapas de ataque
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ácido, as quais foram encerradas sempre quando o teor dos metais em

solução se estabilizavam. Não houve utilização de soluções novas,

sendo que acidez de cada etapa foi corrigida na própria solução da

etapa anterior. Na tabela 20 não são apresentados os valores de pH

e Eh ao final de cada etapa, pois no caso do pH.este manteve-se abaî

xo de 1,0 e o Eh acima de 600 mV, em todas as etapas de ataque ácido.

Com relação a eficiência das concentrações de ácido utili_

zadas, pode-se observar (tabela 20) que 10 g/l e 30 g/l, pouco ou

nenhum significado tiveram,era termos de aumento na solubilização de

urânio e molibdênio nessa escala de trabalho. Entretanto, a partir

de 50 g/l, todas as granulometrias mostram respostas positivas, sen-

do que a 100 g/l esse efeito ê mais acentuado.

Na coluna 1 (<5"), a solubilizaçao do urânio e do molibdê-

nio passa de 31,2 e 10,61 respectivamente, para 39,6 e 21,21. Na co

luna 2 (<2") esses valores saltam de 41,9 e 17,01 para 54,9 e 28,81

e na coluna 3 (<l/2") de 37,3 e 11,11 para 50,0 e 26,91. Pode-se ob

servar,que os resultados finais das colunas 2 e 3 estão bem próxî

mos e significativamente maiores que os da coluna 1.

Os consumos de ácido sulfúrico indicados na tabela 20,

mostram que é necessário um gasto bem significativo (̂ 25 kg/t), para

um aumento relativamente pequeno nas extrações de urânio. No caso

do molibdênio essa elevação é mais acentuada.

Comparando-se os resultados dos ensaios em escala semipi-

loto do minério de Poços de Caldas com o de Figueira, pode-se

constatar comportamentos bem distintos em relação ã metodologia em

pregada. Enquanto que no primeiro,a fase bacteriana promove a solu-

bilizaçao do urânio de forma significativa (̂ 30$ na coluna 1, por

exemplo), no segundo essa solubilizaçao é insignificante {yl\}. Por

outro lado, enquanto que no segundo o ataque ácido é muito eficien-
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te (i-50l de solubilizaçio do urânio), no primeiro essa eficiência é

bem menos acentuada (de 301, eleva-se a M01) . Ignorando-se todas

as considerações possíveis de se fazer sobre a viabilidade técnico-

-econômica de uma operação industrial, poder-se-ia dizer, que sob

o ponto de vista biometalúrgico, o minério de Poços de Caldas apre-

sentou-se nessa escala de trabalho, com uma potencialidade mais sijj>

nificativa, pois de fato, ocorre uma significativa solubilização do

urânio somente devido a ação bacteriana.

V.4.4. Ensaios em pilhas de lixiviação (piloto)

Após a realização de todos os ensaios de laboratório e a

obtenção de informações de processo operacional, através dos estu

dos em escala semipiloto, os quais evidenciaram a potencialidade da

aplicação da biometalurgia para os dois tipos de minérios de urânio,

decidiu-se pela realização dos testes em escala piloto.

Utilizou-se a técnica de lixivação estática em pilhas, de

tal forma a se aproximar definitivamente de uma possível operação in

dustrial, pois tal metodologia com suas variantes ("dump" ou "heap",

conforme discutido na parte introdutória desse trabalho), é ainda no

je a alternativa básica para a recuperação de metais de minérios de

baixos teores, com ou sem participação bacteriana no processo.

A exemplo dos testes apresentados anteriormente, os resul^

tados obtidos nessas operações, serão apresentados separadamente pa-

ra cada minério estudado, pois conforme ficou demonstrado, cada um

apresenta um comportamento específico frente ao processo biometalúr

gico.
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A. Minério de Figueira - PR

Conforme mencionado em "Materiais e Métodos" (IV.4.5), os

resultados que aqui serão apresentados, referem-se ao terceiro tes-

te realizado, uma vez que nos dois primeiros,objetivou-se fundamen-

talmente estudar e compreender de forma adequada, a sistemática ope-

racional com seus problemas inerentes a uma operação nessa escala.

Enquanto nesses dois primeiros foi utilizado material pro

veniente da abertura das galerias da mina, os quais estavam estoca-

dos por um longo período (3-4 anos), e por isso mesmo, altamente in

temperizados, no terceiro teste utilizou-se o minério de urânio pro

priamente dito.

Algumas diferenças fundamentais, em relação ao comportamen

to do minério nessa escala e aquele verificado no teste em escala

semipiloto puderam ser constatadas, lembrando que a amostra de mine

rio estudada,foi exatamente a mesma nos dois tipos de teste.

Pode-se observar tais diferenças, sobretudo em relação â

primeira fase da operação, examinando-se os resultados que estão su

marizados na tabela 21.

A solução inicial de percolação pela pilha,foi obtida nos

dois testes pré-operacionais anteriores. Dessa forma, a mesma já

apresentava características de um "inõculo" bacteriano, conforme

comprovado em testes de viabilidade realizados previamente. Durante

os primeiros 10 dias de operação, quando se esperava uma elevação

no pH para se realizar as correções ácidas, conforme ocorrido no

teste semipiloto, ocorreu, ao contrário, uma atividade bacteriana de

tectável. O pH decresceu e o teor de Fe + em solução elevou-se de

0,3 g/l para 2,2 g/l. Essa tendência foi mantida durante os 35 dias

dessa fase, a qual foi considerada encerrada quando o pH se estabi-
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TABELA 21 - Resultados do ensaio de lixiviação estática em

pilha em escala piloto, do minério de Figuei

ra - PR.

FASE

OPERACIONAL DIA1
Eh2 Fe2* Fe3* SU3 SMo* RAM5

(mV) (g/l) (g/l) (i) (\) (kg/t)

Bacteriana

0

10

20

30

35

2.5

2,3

2.2

2,0

1,8

540

560

580

720

730

ND

0,2

0.1

ND

ND

0.3

2,2

2,3

5,1

5.2 7.7 ND

ETAPAS6

Ataque

Ácido

1

2

3

4

5

Final

42

50

65

75

83

1,5

1,3

1.2

0,9

0,8

540

510

510

510

510

0.7

1.1

1.2

1.0

0,9

14,1

10.2

9,8

6,5

6,3

51.3 23.9 32.4

1. Dias após o início do teste

2. Valores de pH e Eh ao final de cada período

3. Solubilizaçao do urânio

4. Solubilizaçao do molibdênio

5. Relação ácido/minério em kg de H-SO* consumido por t de minério

tratado.

6. As características de cada solução de ataque ácido estão mostr£

das na tabela 7.

ND. Não detectado



216

lizou en 1,8 e o teor de urânio en solução não «ais variou durante

3 a 4 dias. 0 teor de Fe ao final dessa fase atingiu S,2 g/l, re-

sultado esse superior ao obtido na fase bacteriana do ensaio semipi_

loto (i3,0 g/l). Destaca-se ainda, que sem a necessidade de una fa-

se de correção de acidez, atingiu-se una solubilizaçao de urânio de

cerca de 81, enquanto que, no ensaio senipiloto esse valor situou-

-se em 1,7%.

Uma possível explicação para essas diferenças,foi o tempo

necessário para a montagem da pilha no pátio de lixiviação e a expo

sição constante do minério, no ambiente já contendo bactérias das

operações anteriores. Nos ensaios de laboratório e escala semipílo-

to, as amostras de minério foram utilizadas logo após a retirada das

mesmas da mina. Por outro lado, para a retirada do minério, sua de-

posição no pátio e montagem em uma pilha e a preparação do sistema

operacional para a realização do ensaio piloto, foram necessários

cerca de 90 dias, devido âs limitações .inerentes ao local da opera-

ção. Esse tempo de exposição nesse local já "contaminado" com T.

6e.inooxida.n6, propiciou a atividade oxidativa da espécie sobre o ni

nério.

A fase seguinte do processo, obedeceu ao objetivo inicial

preestabelecido, de alimentar a unidade de extração do urânio por sol̂

ventes orgânicos, com soluções contendo concentrações adequadas do

elemento (0,3 a 0,6 g/l) e em um pH < 1,5.

Em linhas gerais, essa fase de ataque ácido apresentou re

sultados bem semelhantes aos obtidos em escala semipiloto, porém em

tempo mais reduzido (MO dias). No ensaio piloto, também ocorreram

paradas operacionais para manutenção do sistema. Entretanto, tais

paradas não prejudicaram o processo contínuo de extração do urânio,

pois as soluções produzidas dentro dos parâmetros citados (pH e con
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centração de urânio), foram sendo estocadas nos tanques disponíveis

(ver seção IV.5.1).

Pela tabela 21 pode-se constatar que ao final do ensaio,

obteve-se 51,3% de extração de urânio e 23,9% de extração de molib-

dênio, com um consumo total de ácido sulfúrico de 32,4 kg/t. Esses '
>

resultados estão extremamente coerentes com os . •"'sultados alcança- •f
dos na escala semipiloto.

Deve-se ressaltar, que mesmo após a paralisação do proces^

so operacional, continou ocorrendo atividade bacteriana no minério.

A pilha já processada, permaneceu estocada no pátio de lixiviação

por um longo período apôs o término dos trabalhos (̂ 2 anos). Duran-

te esse período, as águas de chuvas que percolaram pelo minério, fo <
i

ram recolhidas nas bacias de captação, como medida preventiva de con

trole ambiental. As análises periódicas desses efluentes, sempre re ; !

velaram um pH inferior a 2,0 e sempre apresentaram uma concentração j

de urânio significativa. !

Isso indica que, de fato, o rendimento de extração de urâ

nio desse minério é potencialmente maior que aquele obtido durante

a operação. Assim, imaginando-se uma escala de produção, os lotes

de minérios já processados em pilhas operacionais de lixiviação, se

riam estocados em condições adequadas, de tal forma a continuarem

produzindo* soluções contendo bactérias, acidez e urânio e molibdê

nio solubilizados. Essas soluções naturalmente produzidas (por chu-

vas), ou ainda por irrigações periódicas com os efluentes provenien-

tes do processo de extração, seriam estocadas em bacias,não só para

iniciarem o processo em outra pilha nova e aumentarem os rendimen

tos do processo, mas também como uma sistemática de controle ambíen

tal.
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B. Minério de Poços de Caldas - MG.

Devido is características desse tipo de minério, já discu

tidas, e da mesma forma que nos testes em escala semipiloto, a fase

de correções ácidas, foi também desnecessária no teste de lixiação

em pilha.

Como pode ser visto pela tabela 22, ocorreu uma rápida atî

vidade bacteriana, pois em apenas 16 dias o pH atingiu 1,7 e o Eh

580 mV. Nessa fase,a concentração de Fe alcançou 7 g/l e a de

Fe 0,35 g/l (resultados não mostrados). Em função dessa ativida-

de bacteriana, a solubilização de urânio foi de 51 e a de molibdê

nio de 41.

Esses resultados obtidos com uma granulometria "run of mi_

ne", em comparação com aqueles obtidos nos testes em escala semipi-

loto, já demonstram claramente o efeito da granulometria nos rendi-

mentos de extração dos metais. Tomando como exemplo os resultados

obtidos na coluna com o minério abaixo de 2" (coluna 2, tabela 20),

onde na mesma fase obteve-se 41,91 e 17,01 de solubilização de urâ-

nio e molibdênio, respectivamente, esse efeito fica bem caracteriza

do.

Durante a 1- etapa de ataque ácido,(solução a 18 g/l), po

de-se notar ainda pela tabela 22, que nenhuma elevação nos rendimen

tos de extração dos metais foi constatada. 0 pH permaneceu baixo

(^0,7), indicando mais uma vez que ocorre pouco consumo de ácido por

esse minério. Foi detectada uma elevação na concentração do Fe

(9,0 g/l), sem entretanto alterar significativamente o Eh da solu

ção lixiviante. Essa ineficiência de soluções de concentrações mais

baixas em H2SO4, foi também constatada no ensaio semipiloto, onde

um ataque com solução a 30 g/l também não promoveu aumentos de ex

tração de urânio (tabela 20).
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TABELA 22 - Resultados do ensaio de lixiviação estática em pi_

lha em escala piloto, do minério de baixo teor de

urânio de Poços de Caldas - MG.

FACE
OPERACIONAL DIA1 Eh2

(mV)
SU3

(D
SMO" RAM5

(kg/t)

Bacteriana 16 1 ,7 580 1 5 , 0 4,0

ETAPAS*

Ataque

Ácido

1. Dias £

1

2

3

4

FINAL

ipõs o

26

38

48

58

-

início do

0,7

0,3

0,3

0

-

teste

560

480

460

450

-

15,0

18,0

27,0

27,0

27,0

4,0

9,0

13,0

13,0

13,0

3,2

8,7

16,5 ;

12,3

33,3

2. Valores de pH e Eh ao final de cada período

3. Solubilizaçao do urânio acumulada

4. Solubilizaçao do molibdênio acumulada

5. Relação ácido/minério de cada etapa, em kg de ^SO^ consumido

por t de minério tratado.

6. As característ icas de cada solução de ataque ácido estão mostrs»

das na tabela 8.
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A solução ácida a ^50 g/l utilizada na 2- etapa de ataque

ácido, apresentou uma pequena eficiência em termos de elevar as ex-

trações dos metais, pois a solubilização do urânio passou de 15 a

181 e a de molibdênio de 4,0 a 91. Entretanto foi na 3- etapa (ilOO

g/l em H^SO.) que se observou a maior eficiência, sobretudo em relji

ção ao rendimento de extração de urânio, pois esse passou dos 181 ob-

servados nas etapas anteriores para 271 (tabela 22).

Um fato interessante constatado nessas duas etapas (2- e

3-),foi a queda no Eh da solução lixiviante. Enquanto que na fase

bacteriana e na 1- etapa de ataque ácido o potencial de oxi-redução

permaneceu acima de 550 mV, nas etapas subseqüentes o Eh caiu para

480 e 460 mV, respectivamente na 2- e 3- etapa, como pode ser obse£

vado pela tabela 22.

Nessas duas etapas, o pH das soluções permaneceu extrema-

mente baixo (v0,3). Constatou-se uma elevação significativa na con-

centração de Fe em solução e uma diminuição na concentração de Fe

(resultados não mostrados). Na fase bacteriana, por exemplo, esses

valores foram ao final da fase de 0,35 e 7,0 g/l respectivamente.Na

3- etapa de ataque (solução a 'vlOO g/l) essas concentrações finais

de Fe + e Fe situaram-se em 3,3 e 4,6 g/l, respectivamente.

Independente do fato de ter ocorrido uma elevação na ex

tração do urânio, provavelmente devido a uma abertura enérgica dos

minerais contendo o urânio, essa elevação na concentração de Fe *,

revela que houve uma paralisação na atividade oxidativa bacteriana.

Seguramente essa inativação foi causada pela excessiva acídez da so

lução (pH ^0,3). Como já discutido e também mostrado nos experimen-

tos de respirometria, a faixa ideal de pH ótimo para a oxidação do

Fe + pelo T. 6e./inooxidan&, situa-se entre 1,5 a 3,0.
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O tratamento efetuado na 4- etapa de ataque ácido (solu-

ção a 300 g/l) não apresentou nenhum efeito positivo na extração do

urânio. De qualquer forma, esse ataque foi realizado objetivando-se

verificar se essa alta concentração de ácido promoveria uma abertu-

ra mais drástica que aquela com 100 g/l, causando uma nova liberação

de urânio em solução. Mesmo sem atividade bacteriana e mesmo com a

elevação de Fe em solução (prejudicial a solubilizaçao do urânio),

ainda havia Fe suficiente para solubilizar urânio, caso esse fos-

se liberado. Entretanto essa solubilizaçao não foi verificada.

Assim, os rendimentos finais de extração de urânio e mo

libdênio foram respectivamente de 27,0 e 13,01, obtidos até a 3- eta

pa de ataque ácido. 0 consumo total de H-SO., mostrado também na ta

bela 22, foi de 33,3 kg/t. Entretanto deve-se ressaltar que na rea-

lidade, esses rendimentos foram obtidos na 3- etapa, o que determi-

nou um consumo de 16,5 kg/t, pois a 4- etapa foi totalmente desne-

cessária.

Novamente deve-se destacar que, comparando-se esses resul̂

tados com aqueles obtidos nos ensaios em escala semipiloto, ficou

bem evidenciado o efeito da granulometria do minério, na solubilizsi

ção dos metais de interesse.

Mesmo já se conhecendo esse tipo de efeito, pelos resulta

dos dos testes anteriores, essa primeira operação piloto com o mine

rio de Poços de Caldas, foi realizada em granulometria "run of mine"

por dois fatores básicos: primeiro, para se conhecer efetivamente o

comportamento do minério,em termos da metodologia operacional de H

xiviação estática em pilhas, até então só realizada no minério de

Figueira (3 pilhas) e, segundo, para se obter dados de processo (cî

cio operacional, rendimentos, etc.) inicialmente sem nenhuma ativi-

dade de britagem do minério, pois nessa, sem dúvida alguma, estão

envolvidos custos adicionais.
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Assim, com os dados obtidos nas duas escalas de trabalho,

pode-se então, realizar ura estudo técnico-econõmico para se avaliar

a melhor alternativa para uma eventual aplicação do método em esca-

la de produção.



VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lixiviação bacteriana de metais, ou mais genericamente

biometalurgia, tornou-se nas últimas décadas um processo biotecnolô

gico de grande interesse na indústria de metalurgia extrativa. Es-

se crescente interesse,decorre do fato da biometalurgia ser um pro-

cesso alternativo de baixo custo, para a recuperação de metais con-

tidos em minérios de baixos teores, ou mesmo de pequenos depósitos

minerais.

Em função do progressivo aumento na demanda mundial de m£

tais, verificado nesse século e sobretudo nos últimos decênios, vem

ocorrendo uma exaustão de grandes jazidas contendo teores elevados

de metais. Assim, torna-se imperioso o desenvolvimento de tecnolo )
^™ *

- - \

gias alternativas, pois pelos métodos clássicos, o aproveitamento 1

de minérios de baixos teores vem se tornando inviável sob o ponto \

de vista econômico. 1

Como foi discutido, atualmente a metodologia básica da apli j

cação da biometalurgia se caracteriza pela sua simplicidade quase ru

dimentar, através da lixiviação praticamente natural de grandes mon

tes (pilhas) de minérios considerados rejeitos. Entretanto, pode-se

notar como uma tendência a médio prazo, a aplicação da técnica em

condições muito mais controladas. Quando se considera, por exemplo,

o tratamento de concentrados minerais contendo metais valiosos como

o ouro, o processo bacteriano passa a ser conduzido em reatores e

em sistema operacional contínuo.

Tanto em sua forma "tradicional" (lixiviação estática em

pilhas), como também no caso de um processo em bioreatores, um co

nhecimento mais aprofundado sobre o T. £i/ifio oxidam ê fundamental
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para que ambos apresentem resultados positivos. No primeiro caso,

para que se possa estimular o aparecimento e a manutenção da ativi-

dade bacteriana em níveis adequados, para que o processo se realize, v

No segundo, para que se possa atingir otimizações de processo, uti-

lizando-se por exemplo, linhagens bacterianas mais eficientes. Nes-

se caso, acena-se com a possibilidade de se obter cepas melhoradas

geneticamente, sobretudo em termos de altas atividades oxidativas e

de resistência a condições mais extremas: pH, concentração de metais

potencialmente tóxicos, etc.

Assim, o objetivo central deste trabalho, foi o de tentar

caracterizar essa importância, pela apresentação dos resultados ob-

tidos em um programa de trabalho que vem sendo realizado já há al-

guns anos.

Dentro desse objetivo, os resultados aqui apresentados de

vem ser considerados sobre três enfoques básicos:

1. A obtenção de isolados de T. ^CKKO oxidam (e também de T. thio-

cxidanò) de diferentes tipos de ambientes minerais. Durante essa fa_

se, todo o procedimento de identificação e coleta de materiais apro

priados, bem como as atividades laboratoriais de isolamento e puri

ficação, puderam ser adaptadas e/ou estabelecidas,em função das ca-

racterísticas próprias de cada material. De qualquer forma, um co

nhecimento adequado sobre essa etapa básica, pôde ser adquirido e

consolidado.

2. Os estudos fisiológicos de crescimento dos isolados bacterianos,

permitiram compreender as condições adequadas de cultivo do T. £e*

nocxidam nos meios de culturas apropriados, bem como, identificar de

forma segura as espécies isoladas, pela utilização dos diferentes

substratos oxidáveis (Fe +, S° e S2O,") e pelas características de
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crescimento colonial. Além disso, o desenvolvimento dos estudos ci-

néticos através da técnica manométrica (respirometria), foi de gran

de valia. Em experimentos de execução rápida e segura, diferenças „

fisiológicas significativas puderam ser constatadas entre quatro di_

fcrentes isolados de T. ^tn.Kooxidan&t em relação à atividade de oxi_

dação do Fe , sob influência da concentração deste, do pH e de al-

guns metais pesados. Essa variabilidade genética natural, permite e£

tabelecer as bases para um eventual desenvolvimento de um programa

de melhoramento genético da espécie, para as características mencio

nadas.

3. 0 desenvolvimento experimental da lixiviação bacteriana de dois

tipos de minérios uraníferos, propiciou a aquisição de conhecimen ;

tos fundamentais da metodologia operacional do processo em três ní- i

veis de escala: laboratório, semipiloto e piloto. Em relação a esta :

última, salienta-se o caráter pioneiro desse tipo de operação emnos j

so país e mesmo na América Latina, para minérios de urânio. Além da :

aquisição da experiência dessa metodologia de processo, sobretudo em

lixiviação estática em pilhas pelo processo bacteriano, deve-se ref>

saltar os próprios resultados de processo obtidos. Os dois minérios

estudados (Figueira - PR e Poços de Caldas - MG), mostraram-se sus-

ceptíveis ã técnica de lixiviação bacteriana, com algumas variações

da metodologia de processo entre os mesmos. Conseguiu-se índices de

extração de urânio (e também do molibdênio, outro metal associado aos

dois minérios), compatíveis com uma possível previsão de aplicação

da técnica em escala de produção. As citadas e discutidas variações

na metodologia de processo entre os dois tipos de minérios, reforça

ram ainda mais a colocação feita de início, de que "cada minério é

um minério". Assim, o desenvolvimento experimental da biometalurgia
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deve ser feito localmente sem "importar" tecnologia, como afirmou

DAGNINO (1985).

Finalmente, considerando es5es enfoques apresentados, es-

te trabalho não objetivou descobrir ou demonstrar algo não conheci-

do ou inovador em biometalurgia em seus vários aspectos, mas sim,

tentar consolidar essa linha biotecnolõgica, que vinha sendo pionei.

ramente implantada em nosso país, por outros poucos pesquisadores.
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