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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DUAS METODOLOGIAS 
_, _ _DE LIXIVIAÇÃO BACTERIANA DE MINÉRIOS DE COBRE 

Marques, Marivalda e Silva (l) 

RESUMO 
Este trabalho compara testes de 1ixiviação bacteriana, realizados por 
duas metodologias diferentes. A primeira, comumente usada, consiste 
basicamente na adição inicial de ácido sulfÚrico para ajuste de pH e~ 
tre 2.3 - 3.0, uma das condiçÕes que favorece o aumento da atividade 
bacteriana. A segunda, un~ metodologia alternativa que consiste na li 
xiviação do minério-em presença de sulfato férrico produzido bactcria 
namente. O minério de cobre utilizado foi procedente do depÓsito de Su 
rubim-Ba, can teor de cobre de 1.59",.0. Os testes foram realizados em co 
!unas de PVC, preenchidos com 49Kg de minério na granulanc tr'ia 100'~ a 
baix0 de 2". ApÓs 563 dias de operação a coluna 1 can a rota de a 
juste de pH, teve un consuno de H2S04 de 3.6Kg/Kg de cobre extraido e 
uma uma extração de 14'~. A coluna 2, can a rota de sulfato fér-rico, ~ 
presentou un consuno de H2S04 de 1. 6Kg/Kg de cobre extrai do e uma ex 
tração de 23',.0 de cobre. 

ABSTflACT 
Ttus paper compares two bacterial leachlng tests made by two dJfferent 
methodologies.The first,that is· comnonly used, consists basically in 
the initial ndclition of sul:furic acicl to adjust pi! hctween 2,.'1 - 3,0, 
condition that :favours bacterial activity enhancernent. 'lhe second, an 
altemative methodology that consists in the ore leaching in presence 
of ferric sulfate produced bacterial1y. The copper ore used comes from 
Sun1bim-Ba dcpos it, with a copper grade of l. 59"/o. Thc tests where pef: 
formed in PVC colunns, filled wi th 49Kg of ore crushed to 2". After 
563 days of operation, coluru1 1, wi th pH adjustment route, had a H2SO 4 
corlSumption of 3.6Kg/Kg of copper, and 1~/o extraction. Column 2, with 
ferric sulfate route had a H2S04 corlSumption of 1.6Kg/Kg copper and 
an extraction of 23% copper 

l) Engenheira de Minas, QuÍJnica, Pesquisadora do CEPED-Centro de Pesquisas e De 
senvo1v1mento. 
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INTRODUÇÃO 

A lixivi<~çiio bnctcrinna é um processo rcsult untc du ntividadc de 

certas bactérias do gênero Thiobacillus, que em função de seus 

processos vitais oxidam o Fe e S contidos nos minérios sulfeta 

dos, produzindo ions Fe 3+, n2so4 e sulfatos de metais. 

As principais bactérias envolvidas no processo são Thiobacillus 

ferrooxidans e Thiobacillus thiooxidans. Essas duas bactérias 

apresentam-se como bastonetes gram negativos de 0,5 a 0,8)Um de 

largura por 0,9 a 1,5)Gm de comprimento, possuindo um flagelo p~ 

lar que lhe confere propriedade de movimento< 13 >. Utilizam some~ 

te substratos inorgânicos para crescimento< 14 >, sendo o co 2 a 

fonte de carbono requerida(B). Toda energia necess~ria a seu me 

talolismo deriva da oxidação do ferro e enxÔfre contidos nos mi 

nérios sulfetados. As duas espécies sao aerÓbicas estritas, a 

faixa de temperatura de crescimento varia de 5°C a 40°C sendo 

28°C a temperatura Ótima. O pH Ótimo está sitUado numa faixa de 

2 a 3 por&m, ocorre crescimento na faixa de 1,? a 4,5 (10,1?). 

Fatores de natureza econÔmica, tecnolÓgica e ambiental,devido ao 

esgotamento das grandes reservas de alto teor, aos custos ascen 

dentes de energia, as preocupações com o meio ambiente e centro 

le da poluição, e ao melhor aproveitamento dos recursos minerais, 

bens não renováveis, motivaram pesquisadores em busca de solu 

çoes. 

A lixiviaç~o bacteriana. apresenta-se como uma alternativa viável 

para recuperação de metais contidos em sulfetos. 

Paises como Canadá, Estados Unidos, México, RÚssia,Bulgária, Chi 

le, Perú, ~ntre outros já aplicam essa tecnologia em escala in 

dustrial p·ara recuperar cobre, e alguns deles como Bulgária, tam 

bém urânio. 
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Os principais campos de aplicação da lixiviação bacteriana sao 

os mio.~rios sulfetados contidos em pequenos dep Ósitos, r e jeitas 

de mineração e minas exauridas. Comumente essas fontes po s suem 

uma quantidade de metal que não justifica economicamente a apl! 

cação dos métodos convencionais para a recuperação desse metal. 

A amostra do minério utilizada no estudo foi proveniente da jaz! 

da de cobre de Surubim, um pequeno depÓsito localizado no sertão 

da Bahia, prÓximo à cidade Juazeiro e acerca de 500 Km à noroes 

te de Salvador. 

As reservas estão estimadas em 6.500.000 toneladas com teor me 

dio de cobre de 0,86%. 

No estudo realizado pelo CEPED - "Parecer Técnico sobre a expl~ 

ração da jazida de Surubim (Fevereiro de 1986)", concluiu-se a 

inviabilidade do aproveitamento desses depÓsitos pelos métodos 

convencionais frente ao preço do cobre da epoca, custos de trans 

porte, custo de lavra e de processamento. 

A lixiviação bacteriana apresentou-se como a alternativa mais 

promissora para aproveit~1ento desse depÓsito face as vantagens 

que apresenta sobre os métodos convencionais,apesar de demandar 

um maior tempo para obter-se uma extração substancial do metal, 

tais como: 

baixo custo de investimento inicial em infra-estrutura; 
reduz custo de transporte pois a extração ocorre na prÓpria 
mina; 
recupera.cobre contido em minérios de baixo teor ou diluido; 
baixo consumo de insumos; 
não requer mão de obra especializada na operação. 

O estudo desenvolvido no CEPED, no primeiro estágio, teve como 

objetivo avaliar a potencialidade do minério frente a t&cnica 

biometalurgica. 

Comprovada a potencialidade da aplicação da técnica, foi 

volvido este trabalho que objetivou comparar du a s r o tas 

desen 

de 
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lixiviação bacteriana para identificar aquela que apresenta 

maior extração e menor consumo de reagente. 

Até então, os trabalhos de lixiviação bacteriana realizados com 

minério de Surubim se limitaram apenas a lixiviação propriamente 

dita, não envolvendo estudos ia lavra. 

2 - PARTE EXPERIRENTAL 

O minério em estudo foi devidamente preparado e submetido à ca 

racterização quimica e·mineralÓgica. Em seguida. foram realiza

dos testes de lixiviação bacteriana em coluna micropiloto,segui~ 

do duas rotas tecnolÓgicas. A primeira, comumente usada, que con 

siste basicamente na adição inicial de H2S04 para ajuste do pH 

entre 2.3 e 3, uma das condiçÕes que favorece o aumento da ativi 

dade bacteriana. A segunda, que consiste basicamente de uma lixi 

viação do minério utilizando uma solução ácida de sulfato férri 

co obtida bacterianamente. 

2.1 - Amostra 

O minério de cobre em estudo foi procedente da mina de Su 

rubim, no municÍpio de Jaguarari-Ba. 

2.2 - Caracterização da Amostra 

2.2.1 - Análise Quimica 

As d:terminações de cobre, magnesio, molibdênio, ouro, pr~ 

ta e cá1cio, foram feitas por absorção atÔmica, ferro to 

tal e alumÍnio por volumetria, enxÔfre e sÍlica por grav! 

metria. 

Determinação 

Cu total 

' * Cu soluvel 

Fe;:>03 t0t~l 

% 

1,59 

0,32 

25,::1 9 
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s 1,27 

Al2"<)3 
11,32 

Sio
2 

34,34 

MgO 8,58 

Mo 100 ppm 

Au 0,19 ppm 

Ag 9 ppm 

C aO 4,84 

outros 12,33 

* Cobre solÚvel em H
2

so
4 

20% a frio em repouso durante 1 
noite. 

2.2.2 - Caracterização MineralÓgica 

Foram executadas análises cristalinas e mineralÓgicas. 

A análise cristalina foi realizada por difração de raio-X 

indicando a presença dos seguintes minerais: 

- Gr·upo déls mi.céls: prcclomi.nnntcme nte flor;opi. ta e hloti tn. 
-Grupo dos espinélios: predominantemente magnetita(Fe204) 

(fração magnética). 
- Calcopirita: CuFeS2 
- Tnlco: Mr: 2 ~H,o 10 (011) 2 
- Argilas minerais do grupo l4A0 , provavelmente claritas. 

A composiçao mineralÓgica foi determinada no microscÓpio 

petrográfico através de luz refletida em seçoes polidas 

apresentando os seguintes resultados: 

Magnetita 15% 
- Calcopifita 5% 

Minerais do grupo da mica 60% 
- Outros silicatos 20% 

Covelita e ilmenita foram encontradas, como pequenas inclu 

soes nos silicatos. 



856 

2.3 - Metodologia 

For:-tm mont:-~d.-,s rlu:-tr: colun:-~r: de PVC corn ?'>crn de rll.nrnct: ro c 

2,0m de altura. As colunas foram preenchidas com 49Kg de 

minério, 100% abaixo de 2". A coluna 1 foi irrigada com 

uma solução de H2so4 a pH 2,3, contendo 1% de inÓculo, r~ 

ciclada constantemente a uma taxa de aproximadamente l5L/h.m2• 

A coluna 2 foi irrigada com uma solução de Fe2(S04 )3 

produzido bacterianamente a uma concentração de Fe3+ de 

2,8 g/1 e pli = ~.5, também reciclada constantemente a uma 

taxa de percolação de 15L/h m2 . 

Durante a operaçao das colunas foram reali~ados ajustes de 

pH por adição de H2So4, medidas de Eh, retiradas de amos

tras para determinação da concentração de cobre em solução, 

e na solução da coluna 2 também foram realizadas determina 

çoes das concentraçÕes de ferro total e ferro ferroso. O 

volume das soluçÕes de ambas as colunas foi mantido constan 

te por adição de água ~ara compensar as perdas por evapor~ 

ção e retiradas de amostras para análises qulmicas. As sol~ 

çoes percoladas foram previamente enriquecidas com o 2 forn~ 

cido por ar comprimido. Os resultados obtidos estão apresen 

tados na tabela 1 em anexo. 

3 - REAÇÕES 

a) CALCOPIRITA 

b) CALCOSITA 

Cu
2

s + Fe 2 (so4 ) 3~ CuS + CuS0
4 

+ FeS04 

cu
2

s + H2so4 + 1/2 o 2 B~<:t.~cuso 4 + H
2

o 
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c) COVELITA 

CuS+ fe2(so4 ) 3-- CuS04 +2FeS0
4 

+ SO 

CuS + 2 O Bact · CuS O 
2- "\ 

4 - DISCUSSÃO 

O minério em estudo e consumidor de ácido. Em todos os testes 

realizados com minério a -2" por per:f.odo de 563 dias foi necessa 

rio adicionar H
2
so

4 
para manter o pH na faixa que favorece o a~ 

mento da atividade bacteriana. Na coluna 1 com a rota de ajuste 

de pll, o con s umo de 11
2
so

4 
foi de 3,6Kg/Kg de copre extraido e 

na coluna 2, pela rota de sulfato férrico produzido bacteriana

mente, o consumo de ácido caiu para l,6Kg/Kg de cobre extraido. 

O H
2
so

4 
adicionado à solução da coluna 2 nao tem nenhum efeito 

significante na taxa de dissolução do cobre contido no minério ( 2 ). 

O minério de Surubim contém 1, 59% de cobre total, dos quais O, 32% 

é solÚvel em H
2
so

4 
20% a frio e 1.2% está na forma insolÚvel co 

mo sulfeto. O cobre solÚvel corresponde a 20% do cobre total. As 

extraçÕes obtidas nas colunas 1 e 2 apÓs 563 dias de operaç ão fo 

ram de 14% e 23% respectivamente, conforme apresentado na tabela 

l. 

Considerando o cobre solÚvel contido no minério observa-se que 

na coluna 1 a extração não corresponde a lixiviação de todo o co 

bre solÚvel. Na coluna 2 observa-se que a extração é superior a 

quantidade do cobre solÚvel do minério. 

Acredita-se que o menor consumo de ácido e maior extração de co 

bre no caso da coluna 2 em presença de sulfato férrico produzido 

bacterianamente, é devido ao fato de que o sulfato férrico é um 

agente lixiviante mais seletivo que o ácido sulfÚrico, atacando 

preferencialmente os sulfetos. O teor de Óxidos e carbonatos no 

minério é relativamente alto, e o maior consumo de ácido na 
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coluna 1 e, principalmente, devido a solubilização desses Óxidos 

e carbonatos. 

Observando-se, ainda, a tabela 1, nota-se que aos 58 dias de op~ 

ração a extração de cobre na coluna 1 foi de 5% e na coluna 2 de 

14%. Acredita-se que a maior extração e devida, principalmente , 

a ação da lixiviação quimica do sulfato férrico, eficaz agente 

oxidante. 

A partir dos 58 dias até 563 dias de operaçao, observa-se na ta 

bela 1 que no teste da coluna 2 o ferro praticamente desapareceu 

da solução provavelmente porque a quantidade de H2so
4 

livre, era 
• (7\ 

insuficiente para prevenir a hidrolise e,consequentementc, fav~ 

receu a precipitação do ferro. Sendo assim, em ambos os casos o 

aumento da extração de 9% foi devida, principalemnte à atividade 

bacteriana. 

Em testes de viabilidade para averiguar a presença de bactérias 

nas soluçÕes de ambas as colunas foi comprovada a atividade das 

bactérias. Uma aliquota de cada uma das soluçÕes das colunas 

foi transferida para o meio 9K (11) e apÓs 8 dias,pela mudança de 

coloração do meio e observação microscÓpica, foi comprovada a pr~ 

sença das bactérias. 

5 - CONCWSÕES 

Comparando as duas rotas, os resultados obtidos indicam que no 

mesmo per~odo, a melhor extração e o menor consumo de ~cido foi 

obtido com o teste da coluna 2 realizado em presença de sulfa 

to produzido bacterianamente. Isto significa menor custo operaci~ 

nal, visto que o consumo de ~cido cai praticamente a metade, além 

de apresentar urna maior extração de cobre no rnesrno per-lodo. 

Os testes realizados indicam que o minério de Surubim e passive! 

da lixiviação bacteriana. 
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TABELA 1 

COLUNA 1 

Duração pH Consumo 
Cu I Extração pH 

(dias) H2so4 (ml) (g/1) (%) 

o 1,5 40,0 o o 1,5 
7 2,7 - 0,64 2 2,5 

17 2,3 1,0 0,76 2 -
22 2,8 - 1,02 3 -
28 3,5 31,0 1,14 4 -
57 2,6 - 1,40 5 -
58 1,7 20,0 1,51 5 2,3 
60 1,7 30,0 1,88 6 1;7 
62 2,3 - ,194 6 1,9 
64 2 ,o - 1,96 6 2,1 
73 2,8 5,0 2,04 7 2,8 
76 2,5 - 2,13 7 2,5 
80 2,5 - 2,35 8 2,5 
87 2,8 10,0 2,42 8 2,4 
92 2,8 3,0 2,50 8 2,5 
99 3,1 4,0 2,50 8 3,0 

111 2,6 - 2 '72 9 2,6 
136 3,0 5,0 2,47 8 2,2 
154 2,9 3,0 2,87 9 2,7 
230 2,0 13,0 2,75 9 -
266 2,1 16,0 3,18 10 2,2 
444 2,5 32,4 3,98 13 2,1 
563 2,7 - 4,37 14 2,6 

--- -- -

COLUNA 2 

Consumo Fe2+ Fe total 
H2S04(ml) (g/1) (g/1) 

50,0 o 2,23 
2,0 3,18 7,0 
- - -
- - -
- - -
- - -

20,0 0,01 0,98 
15,0 o o 

2,5 o o 
5,0 o o 

15,0 o o 
- o o 
5,0 o - o 
- o o 
- o o 

31,6 o o 
- o o 
- - -

10,0 - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- ----

Fe 3+ Cu 
(g/1) (g/1) 

2,23 o 
3,82 2,26 
- -
- -
- -
- 4,35 
0,97 4,84 
o 4,44 
o 4,50 
o 4,34 
o 4,40 
o 4,60 
o 4,56 
o 5,34 
o 4,92 
o 5,20 
o 5,28 
- 5,65 
- 6,20 
- -
- 6,85 
- 7,16 
- 7,28 

i 
.. 

Extração 
% 

o 
7 
-
-
-

14 
16 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
17 
16 
17 
17 
18 
20 
-
22 
23 
23 

(]) 
(}>. ,_. 


