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BI OMETALURG IA DE MI N2 RI O DE COBRE UA MIN A 

UI Z CARLOS URENHA (l) 

ITA DE CÁSS IA PARO r,LLI (2 ) 

CAl.<JIÍ BA (BA) 

H E S U f.1 O 

A bicr.etalurgia tem s ido uma técnica '";'aust:iv..ur.c:ni:c estuclad:.. em l al:'-0-

ratór io. Seu uso em e scala industrial é ainda relativament e rest:rit.o . 

A solubili zação de metai s que se apr esentam na forra de s ulfetos = 
cobre , níque l, zinco ; a pr odução de soluçÕes lixivi ant es para minérios 

de urãnio ; a dessulfuração de ca rvões c a inda a oxidação de sulfetos 

para recuper açã:o de ouro ocluso t.ê1n s i do citadas na literabrra técni 

ca . Neste trabal ho , foi e studada a biaret~>lurgia do mil1ério de cobre 

da Mina Cara íba (BA) , em colunas de perco l a ção , em c inco condiçÕ:)s d i 

f e r ent es . 

A B S T R A C T 

Bi omet a llurgy has been a technic thoroughly studied in l aboratod es. 

Its use in industrial scal e is restr i c t ed though. The solubilization 

of metals that occur as sulfides like copper, nickel or z inc; t he 

;:>r oduct i o n of l eaching solutions for t he extraction of uranium; 

the de sulfurization of coal s and the oxidation of sulfides t o recove r 

ocluded gold have been mentioned in technical lit e r a ture . This v.ork 

deals with the s t udy o f bicmet a llurgy o f the copper ore of Caraiba 

rline (BA) in ::>ercolated columns, in five different conditions . 

(1) ENGENHEIRO QUÍMICO - I PT 

(2) BIÓLOGA - IPT 
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1. INTRODUÇÃO 

A biometalurgia tt:w sido uma técnica exaustivamente estudada em 

laboratório. Porem, são poucas as unidades pilotos ou industriais. A 

solubilização de metais que se apresentam na forma de sulfetos como 

cobre, níquel, zinco; a produção de soluções lixiviantes para miné 

rios de urânio; a déssulfuração de carvões ou ainda a oxidação de 

sulfetos para· recuperaçao de ouro ocluso têm sido citadas na litera 

tura (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

O processo mais conhecido, fundamentalmente hidrometalúrgico , 

consiste na percolação de uma lixívia ácida por uma coluna ou pilha 

de minério (granulometria adequada) com coleta e re-aspersão, num 

ciclo continuo. Os sulfetos são oxidados, carreando para a lixiviaos 

metais, na forma de sulfatos. Os ions ferrosos também são oxidados a 

lons férricos, aumentando a capacidade reativa da lixívia. o princ! 

pal microrganismo atuante é o Thiobacillus ferL·ooxidans 

A ação bacteriana pode ser entendida aproximadamente como a 

ação de um catalisador que necessita determinadas condições para ter 

rendimento máximo. Estas condições são: temperaturas próximas de 

35°C, pH entre 2 e 3, potencial de Óxido-redução (Eh) menor que 

700 mV e alguns sais fundamentais- para o metabolismo celular (7) . 

No presente trabalho, foi estudada a biometalurgia do minério 

de cobre da Mina Caraíba, em colunas de percolação, em cinco condi 

çSes diferentes (Tabela I). 

2. MATERIAIS E ~TODOS 

2.1 - Características do minério utilizado. 

O minério utilizado neste estudo foi coletado na ~~ira de 

alimentação do moinho de bolas, no circu~to de !lotação da Mina Ca 

raiba. Suas características principais são (8): 
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* Granulornetria - 100% < 3/4 

* Mii:l'ertis principais - hiperstênio, plagio clásio (labrador.!_ 

ta, An 50 _ 70 l, diopsÍdio e biotita. 

* Minerais subordinados - opacos,hornblenda, carbonato, apat.!_ 

ta e sericita. 

* Teor de cobre - 1,4% em CuO. Os s ulf e tos sao fundamentalmen

te calcopirita e bornita. Em me nor quantidade aparecem arse 

nopirita, covelita e calcocita. 

O material coletado (cerca de 300 kg) foi embalado e enviado 

ao IPT. Posteriormente, o materia l foi homogeneizado em pilha along~ 

da e retiraram-se 30 amostras de aproximadamente 1,5 kg. Parte das 

amostras foi empregada nos estudos e parte foi encaminhada para anã 

lises granulornétricas, químicas e petrográficas. O material não uti 

lizado foi reernbalado e arquivado. 

2.2 -Montagem das colunas de percolação 

As colunas de percolação, de vidro, tinham capacidade para 

3 kg de minério. Ernpreqou-se metade desta capacidade. A montagem das 

colunas está esquematizada na figura 01. 

A r e circulação de lixívia nos ensaios onde o reg ime de 

rnento era a percolação, foi feita com ar comprimido. 

2.3 - Controle de temperatura 

escoa 

Quatro colunas foram colocadas dentro re uma estrutura de madeira, 

isolada por isopor, onde se mantinham quatro lâmpadas de 60 w lig~ 

das a um termostato. A temperatura no interior da estrutura oscilava 

entre 30 e 35°c. 

Urna das colunas (ensaio 5) foi mantida fora da estrutura, em 

temperatura ambiente. Durante o período de testes, a temperatura arn 

biente oscilou entre 19 e 25°C. 
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2.4 - Estabilização do pH 

Para que o microrganismo possa agir, o pH da lixívia percola~ 

te deve estar entre 2,0 e 3,0. Valores maiores que 4,5 impedem a 

ação bacteriana em grande escala (7:. Por sua vez, valores de pH 

maiores que 3,0 levam a uma precipitação intensa do ferro presente 

na solução, na forma de hidr5xido de ferro (9). 

Por estes motivos, o pH da lixívia percolante deve ser estab~ 

lizado em valore s menores que 3, para que o microrganismo possa ! 

gir e para que haja íons férricos e ferrosos presentes em grande 

quantidade. 

Esta estabilização foi feita mantendo-se o minério nas c o lu 

nas, submerso em cerca de 500 ml de água destilnda. Periodicamente, 

a água era escoada e seu pH reajustado com ácido sulfúrico concen 

trado. Esse proce dimento durou 58 dias. 

2.5 - Inoculação das colunas 

Ap5s o ajuste de pH, iniciou-se a recirculação da lixívia 

(600 ml) em quatro colunas. Ao mesmo tempo, as colunas foram inocu 

ladas com 50 ml cada de meio 9k com bactérias (Thiobacillus 

ferrooxidans),previamente cultivado em mesa agitadora climatizada. 

A contagem de colônias em placas estimou a presença de cerca de 

1 x 10 6 bactérias por ml de inóculo. (10). 

Transcorridos 28 dias da pr~meira inoculação, as colunas fo 

ram novamente inoculadas, seguindo os mesmos procedimentos. 

Apenas tres colunas receberam as inoculações (ensaios 2, 4 e 

5). Em outra delas (ensaio 3) adicionou-se formol, para evitar o 

crescimento de quaisquer bactérias. Na Última restante (ensaio 1) 
,..-..._,, 

deixou se que a flora naturalmente presente no minério se desenvol 

vesse e atuasse. 
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2.6 - Controles e análises químicas 

O pH das lixívias era medido e se necessário corrigido cerca 

de tres vezes por semana. O Eh era medido com a mesma frequência.E~ 

pregou-se pH metro Digimed IAPH-2, com eletrodos e tampões de padr~ 

nização específicos. Os valores de Eh lidos foram 

corrigidos (11) . 

apropriadamente 

Periodicamente, a recirculação era interrompida, as colunas e 

ram totalmente escoadas e a massa de lixívia pesada em balançd semi 

-analítica. A correção da massa evaporada era feita com água desti 

lada. ApÓs a correçao, colhia-se 10 ml de amostra para análises. Os 

resultados analíticos eram recalculados tendo em vista as variações 

de massa das lixívias. 

As análises químicas (Cu 2+ e Fe total) foram realizadas por 

espectrofotometriade absorção atômica (início dos experimentos) e 

por eletrodeposição e titulometria quando as concentrações 

ram valores mais elevados (cerca de 600 mg/1) . 

ating! 

Ácido sulfúrico concentrado foi utilizado nas correções de pH. 

O ácido era adicionado com pipeta de precisão durante a medição do 

pH. 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foram realizados cinco experimentos, testando cinco condições 

diferentes. A influência das bactérias é testada da seguinte ma 

neira: um ensaio não foi inoculado, deixando que as bactérias natu 

ralmente presentes no minério agissem; um ensaio recebeu formol na 

lixívia, para que nao crescesse nenhuma bactéria, testando assim um 

processo de lixiviação exclusivamente ácida; os outros ensaios fo 

ram inoculados com bactérias cultivadas em mesa agitadora (10). A 

influência do tipo de escoamento foi testada, mantendo-se um ~o 
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com o minério submerso, enquanto nos outros era realizada a percol~ 

çao, com recirculação da lixívia. Por fim, testou-se também a in 

fluência da temperatura, mantendo-se uma coluna em temperatura am 

biente (19 a 25°C) e as demais em ambientes aquecidos (30 a 35°C) .A 

Tabela I resume esta condições. As Tabelas II a VI apresentam os d~ 

dos dos ensaios 1 a 5, respectivamente. As figuras 2 e 3 apresentam, 

respectivamente, a variação do cobre solubilizado e do consumo de 

ácido em função do tempo, para os cinco experimentos. As figuras 4 

e 5 representam variações típicas do ferro total em solução e do 

potencial de Óxido-redução da lixívia, em função do tempo, para as 

lixiviações bacteriana e ácida. 

A figura 2 é bastante esclarecedora ao mostrar a grande dife 

rença entre a ação bacteriana (solubilização de até 21% ) e a ação 

exclusivamente ácida (solubilização de cerca de lO%). 

A ação da tanperatura fica também bastante nítida, pois entre todos 

os ensaios inoculados, o que ootem memr solubilização foi o que pennaneceu 

em temperatura ambiente (cerca de 10°C abaixo dos demais) . 

O tipo de escoamento também interfere . O ensaio no qual o mi 

nério permaneceu submerso (ensaio 4) obteve uma solubilização menor 

que os seus semelhantes nos quais a lixívia permaneceu recirculando 

continuamente (ensaios 1 e 2). 

Por fim, observou-se que o ensaio que recebeu duas inocula 

ções bacterianas (ensaio 2) obteve resultados melhores que o seu seme 

lhante que não recebeu inoculação (ensaio 1). Há uma possibilidade, a ser es 

tudada, de que essa diferença seja devidida à maior carga de íons férri 

cos l1ecebida pelo ensaio 2, proveniente do meio de cultura do inóculo. 

Quanto ao consumo de ácido sulfúrico, nec~ssário para manter 

o pH numa faixa apropriada, é possível também visualizar a influên 

cia da presença bacteriana (figura 3).0 ensaio que obteve a melhor 
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solubilização de cobre consumiu 18,7 ko de ácido por tonelada de mi 

nério para ··solubilizar 21,4% do cobre, enquanto que a lixiviação á 

cida consumiu 19,3 kg de ácido por tonelada de minério para solubi 

lizar 9,2 % do cobre. 

A partir da composição do minério (8), é possível identificar 

quais o s minerais potencialmente prejudiciais, tendo em vista sua 

capacida de de r eagir com ácidos (12). são eles: a biotita e o pl~ 

g i oclásio, que a parecem em grande quantidade, e os carbonatos e 

a patita, que aparecem em pequena quantidade. Por outro lado, parte 

da li x ívi a pode s e r simplesmente absorvida pelos minerais presentes, 

nao reagindo com estes. 

O método utilizado para estabilizar o pH da lixívia ( submer~ 

sao por 58 dias) pode também ter levado a um consumo exagerado de 

ácido. Um período menor poderá ser suficiente para criar as condi 

çoes necessárias à ação bacteriana. 

A presença de íons férricos e ferrosos em solução é importa~ 

te tanto para o metabolismo bacteriano (Fe 2+) quanto para o poder 

reativo da lixívia (Fe 3+). As condições de pH e Eh que melhor pe~ 

mitem uma relação de equilíbrio 

Eh próximo a 770 mV, a 25°C 

entre eles é pH menor que 2,0 e 

(9). A elevação do Eh favore 

abaixa ce a espécie Fe 3+ (mais poder lixiviante) ao passo que o 

mento do Eh favorece a espécie Fe 2+ (melhores condições para o me 

tabolismo). A diminuição continua do ferro em solução (figura 4) p~ 

de ser devida ao pH da lixívia (cerca de 2,7) e à temperatura (e~ 

tre 30 e 35°C), visto que o Eh se manteve numa faixa adequada (f! 

gura 5) . Se a quantidade de ferro em solução tivesse permanecido e 

levada, talve~ as solubilizações conseguidas pela via 

tivessem sido maiores. 

bacteriana 
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TABEJ..'\. I 

CARACTERIS~ I CIIS DOS ENSAIOS 

E~SAIO 

1 
2 
3 

5 

TABEIA II 

ENSA IO 1 -

.assa de mirer i o = 1505 9 

MASSA 
DE 

H!HER IO 
( g I 

1.505 
1505 
15%7 
1507 
1504 

HAO in oculada com T. IErrooxidans 

INOCULO TlrO TEHPE RATURA 
DE 

ESCOAMENTO 

NAO PERCOLA;,Q 30 A 35 c 
SIM PERCGLAW 30 A 35 c 

FORKGL PERCOL•WO 30 H 35 c 
SIH SUí:HERSO 3~ A 35 
SiM PERCOLA DO Al'tBitNTE 

tipo de esccanento = prrco lacao continua co• vazao ~edia de 1.05 1/h 
temperatura rntre 30 e 35 c 

--------- --------- ---··----- ---------
INTERVALO Eh PH pH H2504 COBRE COBRE Fe TO TAL 

ItHC I~L FINAL TOTAL SOLUBILIZ. SOLUFILIZ. E~ SOLUCAG 
(d ias) (aVl (kg/ t ainl (kg/t mini <X do aaK l (kg/t Nini 

1 591 2.50 1.00 1.5 u 00 0.0 
11 517 1.79 1.79 5.5 82 1.7 0.3 
21 51t 1.78 1.02 13. 2 0.6 3.9 0.9 
29 501 2.13 1.02 15 .1 0.5 3.7 1.1 
35 5"" 00 UI 2.01 15. 1 0.6 4.6 1.3 
42 573 2.46 1.50 16 .8 1.1 7. 9 1.4 
~9 592 2.14 2.14 17.5 1.1 8.1 1.3 
56 604 1.80 ue 18.6 1.4 1&.3 1.4 
63 741 2.25 2.25 18 .6 2.6 lU 0.7 
76 746 241 2.41 18 .6 2.2 15 .6 0.3 
77 779 2.69 2.69 18 .7 2 . ~ 17 .2 0.2 
8~ 752 2.79 1.98 190 2.5 18 .2 0.2 
91 770 2. 71 2.71 19 .6 2.5 lô.l 0.2 
99 733 2 .se 280 19.0 2.6 18 .7 0.2 

105 753 2.78 2.78 19.0 2.7 19 .4 ..• _e. .2 
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TlillEIA I II 

ENS AIO 2 -

nssa de minc ri o = 150~ 9 
inocu l aJa c;)~ T l~rrooxi dons 

tipo de esco •~ ' o l o = p e r c~: ;c ao continua cr•n vaz ao media de 1.33 l/h 
t e1per at ur a = En tre 30 e 35 c 

INTER VALO Eh 

(dias ) <m'J) 

I 541 
li 502 
21 524 
29 497 
35 517 
42 5~4 

49 561 
56 580 
63 •<< 

t..J -J 

70 7bl 
77 743 
84 738 
91 756 
99 742 

105 737 

--------- --------- ---------
pH pH H2S04 C3BRE COBRE Fe TOTAL 

Iti !W L FINAL TOTAL SDLU!:ILI Z. SOLUB!L!Z EM SOLUCAO 
(kg / t ~in l (kg/t minl <X Jo max . )(kg/t ~ in l 

2.77 
207 
1.61 
2.14 
2. 03 
2. 02 
2. I 9 
2.26 
" "' c. . ,:, .... 
.... _ ') C' 
C . .;..J 

2.68 
2.76 
2. 47 
2.66 
2.72 

TABElA rJ 

ENSAIO 3 -

\01 1.4 
U0 6.6 
0.99 14 .3 
100 16 .2 
2.03 162 
2. 02 !7 . 0 
2 19 !7 .6 
2.26 18 .3 
2.32 i8.3 
2 . 3~ 18.3 
2.68 18. 4 
2.02 187 
2.47 18.7 
2.66 !8 . 7 
2.72 18.7 

sassa de ~iner i o = 1507 9 

u 0.0 
0.3 2.5 
0.6 4.5 
0.6 4.2 
0.7 5.3 
0.9 6.4 
1.0 7.2 
1.3 9.2 
1. 8 13.1 
2.4 16 .8 
2.5 !7 .7 
2.7 ! 9. 4 
H 21.6 
2. 9 210 
3 .e 21.4 

acrrscrntado FCRHOL para rv1tar o cresci ~rn to bact er iano 

0.0 
0.3 
1.1 
u 
1.2 
1. 5 
1.3 
1.7 
0. 8 
0.6 
0. 3 
0. 3 
0. 4 
0.3 
0.2 

tipo de escüa:liei1t o = pnco lacao continua com vazao media de 1. 50 l /h 
t ecperalura = entre 30 e 35 C 

INTERVALO Eh pH pH H2S04 COBRE COBRE Fe TOT AL 
INICI AL FINAL TDiML SOLUBILI Z. SOLUBJL!Z . E~ SOLUCAO 

(dias ) (mVl (kg/t ;in l (kg / t minl <X do ; ax.Hk :;/t minl 

591 1.88 ue !.3 u 0.0 0.0 
11 517 1.71 1.7! 5.7 0.3 2.4 0.3 
21 513 1.71 0.99 14 .4 0.6 u u 
29 490 2.11 0.99 16 .2 0.6 3. 9 1.2 
35 514 2.02 2.02 16 .2 0.7 5.0 1.1 
42 523 2.1t 2.10 17.0 u 6. 9 1.5 
49 526 2.20 2.20 17 .7 e.8 5.9 1.3 
56 544 1.85 1.85 18 .6 u 7.2 1.8 
63 561 2.13 2.13 18 .6 1.1 7. 7 1.4 
7& 538 2.61 1.97 18 .9 1.1 8.2 1.3 
77 552 2.62 2.62 19.0 1.2 8.9 1.4 
84 546 2.76 2.08 19.3 1.4 10.1 1.3 
91 550 2.65 2.65 19 .3 1.2 8.9 1.3 
99 543 2.81 2.81 19.3 1.3 9.6 1.2 

105 543 2.74 2.74 19 .3 1.3 9.2 1.1 
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'mBEIA V 
ENSAIO 4 -

••ssa de miaer io = 1507 9 
in ucu!ad3. c <J ~ T. lerrooxidans 
Einer io t ot a!r.·eple sub ~erso 

t c~pe r atura = rnt re 30 e 35 c 

INTERVALO Eh pH pH H2S04 COBRE COBRE Fe TOTAL 
INICi AL FINAL TOTAL SOLUBILIZ . SOLUBILIZ . EH SOLUCAO 

(d ias ) <•Vl (kg/t min) (kg/t 1ini <Xdomax .l (kg/t 1inl 

537 2.52 u~ 1.4 u 0.0 u 
11 511 1.87 1.87 4.8 9.3 22 0.3 
21 529 u 8 0.98 13 .3 t6 4 .I 0.9 
29 502 1.96 1.80 15 .0 0.6 u 1.1 
35 529 1.94 1.94 15 .0 0.7 4.8 1.3 
42 521 228 228 15 .7 0.9 6. 3 1.4 
49 544 2.56 1.51 17 .2 9.8 6.0 1.2 
56 571 2.52 1.50 18. 9 1.0 7.5 1.6 
63 588 2.29 2.29 186 1.3 9.6 1.4 
79 586 2.43 2. 43 18 .0 1.6 11.1 1.2 
77 595 2.60 2.69 18 .2 1.9 13 .4 u 
84 583 2.79 2.eg 18 .5 2.2 IS . 4 08 
91 611 2.50 2.50 18 .5 u 18 .0 0.9 
99 596 2.78 2.78 18.5 2.3 16 .7 0.7 

105 609 2.ó5 2.65 18.5 2.4 173 0.6 

TABELA VI 
ENSAIO 5 -

.assa de 1iner i o = 1504 9 
inoculada com T. lerrooxidans 
tipo de escoa~en t o = percolacio continua co1 vazao 1edia de 1.75 l/h 
teaprrat ura ambiente 

INTERVALO Eh pH pH H2504 COB RE COBRE Fe TOTAL 
INICIAL FINAL TOTAL SGLUBILIZ. SOLUB ILIZ. EH SDLUCAO 

(dias) <tVl (kg/t ainl (kg / t 1inl (X domax. l (kg/ t min l 

I 612 1.66 0.99 1.1 u u u 
11 502 181 1.81 5.7 0.3 2.4 0.3 
21 se a 1.63 1.09 13 .4 e .5 3.6 0.9 
29 538 1.16 1.16 13 .4 0.6 4.1 1.4 
35 531 1.66 1.66 13 .4 8.6 4.3 1.5 
42 534 2.36 2.36 13 .4 0.8 5.4 1.6 
49 574 2.30 149 15.2 9.9 6.4 1.6 
56 597 2.32 2.32 15 .2 1.2 8.4 2 .I 
63 607 2.48 1.96 15.5 1.2 8.9 1.1 
78 573 2.48 2. 48 15.5 1.5 · -tt-:~ u 
77 713 2.76 2.76 15 .6 1.5 lU 0.8 
84 697 2.59 1.98 16.9 1.9 13 .5 0.7 
91 797 2.58 2.58 16 .0 2.1 14 .7 e .9 
99 716 2.69 2.69 16.9 2.1 14.7 u 

!eS 721 2.71 2.71 lU 2.1 14.5 8.5 
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U~RI~CAO DO FERRO EM SOLUCAO 
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4. CONCLUSÕES 

os resultados apresentados permitem concluir que a presença de 

bactérias na solução lixiviante é altamente positiva no processo.Por 

sua vez, o consumo de ácido sulfúrico para a manutenção do pH adequ~ 

do à ação bacteriana é elevado. 

Uma nova metodologia para estabilizar o pH da lixívia inicial 

bem como para manter elevados os níveis de Fe 2+ e Fe 3+ poderão le 

var a maiores solubilizações me cobre com menores consumos de ácido. 
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