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RESUMO 

Os sulfetos metálicos são muito importantes na metalurgia dos não ferrosos. A hidrometalurgia é uma das 
técnicas mais utilizadas na extração de metais destes compostos. Entretanto, no caso da calcopirita, o principal 
sul feto de cobre, processos hidrometalúrgicos mostram-se pouco efetivos devido à baixa solubilidade do mineral. 
No presente trabalho são discutidos os mecanismos envolvidos na lixiviação química e microbiológica do 
mineral. Conceitos de eletroquímica de semicondutores e de potencial misto são desenvolvidos e aplicados à 
dissolução da calcopirita, através da análise de curvas de polarização. A hipótese defendida é que a lixiviação da 
calcopirita com íons Fe(lll) leva ao estabelecimento de um potencial de oxidação do sistema onde o mineral se 
encontra passivado. Em função disso, a biolixiviação da calcopirita só se mostra efetiva com os microorganismos 
que apresentam um cinética lenta de oxidação do íon Fe(II) de forma que o Eh da solução não cresça rapidamente 
no sistema. Uma elevação da temperatura também é benéfica ao processo e portanto microorganismos termófilos 
são mais efetivos que microorganismos mesófilos A revisão da literatura de biolixiviação do mineral é discutida . 

PALAVRAS-CHAVE: Biolixiviação, calcopirita e microorganismos termójilos extremos. 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologias Limpas 
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LIXIVIAÇÃO QUÍMICA DA CALCOPIRITA 

A lixiviação de sulfetos de cobre em soluções ácidas ocorre através de um mecanismo elctroquímico. A 
reação de dissolução da calcopirita, pelo par Fe(Ill)/Fe(JI) é a seguinte: 

+ 3 ) +0 +o o( ) CuFeSls) + 4Fe (aq = 5Fe -caq) +Cu -caq) + S s (O I) 
Na equação 01 o íon férrico oxida o íon sulfeto a enxofre elementar e libera o íon cobre cm solução. 

Entretanto, a reação não procede até a completa dissolução do cobre uma vez que ocorre a passivação da 
superficie do mineral. Na realidade, o mecanismo de passivaçào é bastante complexo e é discutido no presente 
trabalho. 

ESTUDOS ELETROQUÍMICOS 

A abordagem mais recente dos processos eletroquímicos de dissolução estuda a lixiviação de sulfetos 
metálicos através da eletroquímica de semicondutores. Dois dos trabalhos mais relevantes neste campo são o de 
Crundwell [ 1] e o de Osseo-Asare [2]; este último apresentando de maneira bem didática os principais conceitos 
da física do estado sólido que se aplicam a dissolução de sul fetos e óxidos semi-condutores. 

Segundo a eletroquímica de semicondutores, uma partícula sólida pode ser considerada uma molécula 
gigante formada por um conjunto extremamente grande de orbitais moleculares. Estes últimos formam uma 
banda de orbitais moleculares confinados numa região muito reduzida. Assim, como os orbitais moleculares, as 
bandas são preenchidas, por elétrons, partindo daquelas de menor energia. Aquelas ocupadas irão constituir as 
bandas de valência enquanto que as vazias irão formar as bandas de condução. A energia do primeiro orbital 
molecular da banda de condução é denominada de Ec enquanto que a energia do último orbital molecular da 
banda de valência é chamada de Ev. No caso de semicondutores, as bandas de condução e valência não se 
sobrepõe, sendo separadas por uma diferença energética ("gap") denominada de Eg (figura 01 (a) e (b)). Durante 
o processo de dissolução por um par oxidante-redutor, se a energia do oxidante, Eox• está próxima de Ec, o 
transporte de carga se dá através da passagem de um clétron da banda de condução do sulfeto para o oxidante. 
No caso em que a energia do par se encontrar mais próximo de Ev do que de Ec, a transferência de carga se dá 
através da passagem de um "buraco eletrônico" (h') para o par (figura O I (c) e (d)). Deve-se lembrar que Eg para 
semicondutores é menor que 2eV e em função disso, elétrons pulam da banda de valência para a banda de 
condução com relativa facilidade deixando um excesso de cargas positivas (h+) na banda de valência [2]. 
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Figura 01. Modelo das bandas de condução e de valência para um metal (a) e um semicondutor (b) . 
Transporte de cargas através da transferência de elétrons (c) e de buracos eletrônicos (D). BC: banda de 
condução; BV: banda de valência; E. G. "Energy gap". 

O processo de dissolução pode se dar através de dois mecanismos: o consumo de elétrons ou o consumo 
de buracos eletrônicos (h+). No caso da calcopirita, a dissolução ocorre inicialmente através da transferência de 
buracos eletrônicos e posteriormente através da transferência de elétrons. Esquematicamente, considera-se dois 
átomos (A,A) superficiais ligados quimicamente (A:A) [2] . Ao saltar para a banda de condução um elétron cria 
um buraco eletrônico na banda de valência. Como a banda de condução corresponde a orbitais antiligantes, a 
ligação entre os dois átomos (A:A) é enfraquecida. O elétron removido pode ser substituído por um elétron 
pertencente a um ligante nucleofilico (X) presente na fase aquosa, gerando um novo composto na superfície do 
mineral (A:X). O segundo elétron originalmente presente na ligação permanece com o átomo da superfície que 
não se ligou a X , dando características de um radical a este último. A reação química que descreve este 
mecanismo é a seguinte [2]: 
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A:A +h++ X= A:X + A• (02) 

O outro mecamsmo possível envolve a transferência de elétrons do ligante X para a banda de 
condução: 

A:A +X= A:X + A• +e- (03) 

O radical A• é muito mais reativo que qualquer átomo presente na superficie cujas ligações covalentes 
estão intactas. O mecanismo continua segundo uma das seguintes reações: 

A• +h++ X= A: X (consumo de buracos eletrônicos) (04) 

A• +X= A: X+ e- (geração de elétrons) (05) 

A calcopirita pura possui resistividade da ordem de I o-3 Q.m e é um semicondutor tipo n com Eg de 
cerca de 0,6eV. Na realidade, o mecanismo de dissolução da ca!copirita ocorre via consumo de buracos 
eletrônicos na banda de valência e geração de elétrons na banda de condução [I]. Assume-se que a etapa inicial 
da dissolução da calcopirita se dá através do consumo de um buraco eletrônico. Em seguida ocorre a geração e 
transferência de um elétron: 

(06) 

•CuS2 + 2h + = Cu +Z + 2S (consumo de buraco eletrônico) (07) 
ou 

•CuS2 = Cu+2 + 2S + 2e- (geração de elétrons) (08) 

A equação 06 representa a quebra de uma ligação Fe-S e as equações 07 e 08 representam a ruptura 
da ligação Cu-S. Este mecanismo implica que o cobre fica presente na superficie da partícula e é consistente com 
a observação experimental. Na realidade adimite-se a formação de polisulfetos no mineral e estes são 
responsáveis pela passivação da calcopirita . 

Os sulfetos são caracterizados pela presença de um número limitado de transportadores de carga 
("charge carriers") o que não ocorre no caso dos metais. Desta forma, o seu processo de dissolução não é 
influenciado apenas pela características da solução onde se dá a dissolução mas também pela estrutura eletrônica 
da fase sólida. Consequentemente, o processo de dissolução pode ser também controlado pelo movimento dos 
transportadores de carga na fase sólida, isto é, quando o transporte de cargas é a etapa controladora do processo 
de dissolução, estes fenômenos devem ser incorporados nas respectivas equações cinéticas. Isto explicaria, além 
dos fenômenos galvânicos, os diferentes resultados obtidos por diferentes autores com amostras de calcopirita de 
diferentes regiões. 

ESTUDOS DA PASSIVAÇÃO 

A passivação da calcopirita tem sido o centro de atenção das pesquisas devido à suas implicações 
práticas. Este fenômeno é estudado através de processos eletroquímicos e a teoria mais aplicada é a do potencial 
misto, aproveitada dos estudos de corrosão dos metais. Segundo esta teoria, durante o processo de dissolução do 
mineral, estabelece-se um potencial misto, Em que corresponde à corrente elétrica, que se estabelece entre as 
regiões cátodicas e anódicas do mineral. Num diagrama densidade de corrente (i) versus potencial (E), o 
potencial misto (Em) é obtido a partir das curvas de polarização do sulfeto e do par oxidante-redutor (figura 02). 
Quando o íon oxidante reduz-se na superficie do mineral (que por sua vez se oxida) estabelece-se uma corrente 
no sistema até se atingir um estado estacionário (corrente constante). No estado estacionário, a densidade de 
corrente anódica (de oxidação do sulfeto) é igual à densidade de corrente catódica (de redução). O potencial no 
qual estas duas correntes, em módulo, são iguais é o potencial misto do sistema. Dependendo das condições do 
sistema de lixiviação da calcopirita (pH, tipo de oxidante, temperatura, outros), o potencial misto se estabelece 
em uma condição na qual o mineral se encontra passivado (figura 03) e com isso as taxas de lixiviação são 
reduzidas. Técnicas voltamétricas e de polarização são aplicadas no sentido de se entender basicamente os 
mecanismos de passivação da superficie da calcopirita que, por sua vez, são responsáveis pelo redução das 
velocidades de reação. Uma breve discussão da eletroquímica da dissolução da calcopirita é apresentada a seguir. 

Warren et ai. [3] determinaram as curvas de polarização anódica de 6 diferentes variedades de 
calcopirita. Para todas as amostras, observou-se uma região da curva de polarização anódica onde a densidade de 
corrente não cresce com o crescimento do potencial eletroquímico aplicado. Este fenômeno corresponde então, à 
passivação da superficie do mineral. Entretanto, os valores da densidade de corrente correspondentes à região de 
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passivação variaram de duas ordens de magnitude ( 10-5 Ncm2 a I0-3A/cm2
) dependendo da origem da amostra 

estudada. 
As diferenças de comportamento das calcopiritas foram atribuídas à presença de impurezas (outras fases 

minerais presentes em pequenas quantidades no mineral) sendo que aquelas com maior nível de impurezas 
apresentaram uma maior condutividade [3]. Isto pode ser exp licado pelas interaçõcs galvânicas entre as 
impurezas e o produto formado . Um par galvânico é formado quando um mineral de maior potencial de repouso 
(o potencial de equilíbrio) entra em contato elétrico com outro de menor potencial. O mineral de menor potencial 
reage anodicamente enquanto o de maior potencial reage catodicamente. Por exemplo se pirita é contatada com 
calcopirita, a calcopirita se oxida (menor potencial de repouso) e a pirita permanece inerte (maior potencial de 
repouso) [4]. 

Potenci'!l Potencial Misto, Em 

1 

Figura 02. Representação esquemática das curvas de polarização em um sistema eletroquímico de 
oxidação de um sul feto por um oxidante (Me +3

). MS, representa a curva de polarização de um sul feto metálico e 
Me +3 /Me +2 a de um par oxidante-redutor. As densidade de corrente catódica e anódica são representadas por ice 
ia, respectivamente. O potencial misto é aquele no quallial = Jicl· 
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Figura 03: Curvas de polarização de calcopiritas de diferentes origens. Adaptado de [3]. A região de 

passivação é aquela na qual a densidade de corrente não cresce com aumento do potencial aplicado. 
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Tshilombo et ai. [5) determinaram curvas de polarização anódica para a dissolução da calcopirita e 
catódica para a redução do íon Fe(IIl) a Fe(ll) na superficie do mineral, em temperaturas típicas de crescimento 
dos microorganismos termófilos moderados (45°C) e termófilos extremos (65°C), todos em pH1 ,50. Nos estudos 
envolvendo a polarização anódica, observou-se a passivação da superfície do mineral na faixa de potencial entre 
0,45 e 0,65V (SCE - "saturated calomel electrode") a 25°C cuja natureza não foi determinada. Observou-se 
também um rápido aumento na densidade de corrente logo que o potencial tomou-se superior a 0,65V (SCE). 
Através da determinação da concentração de cobre em solução, relacionou-se a diminuição na velocidade de 
solubilização do cobre, a 25°C, com o potencial aplicado. Foi então confirmado a passivação do eletrodo uma 
vez que na faixa de 0,45 a 0,55V ocorreu a diminuição na velocidade de solubilização do metal atingindo seu 
mínimo a 550mV e crescendo então até 650mV. Para a amostra estudada, a taxa de dissolução não apresentou o 
mesmo comportamento, a 45°C. Nesta temperatura, a velocidade de liberação do cobre pela calcopirita foi 
praticamente constante para toda a faixa de potencial estudada. Já para a temperatura de 65°C, a velocidade de 
dissolução cresce ligeiramente entre 450 e 650mV. Como conseqüência, concluiu-se que a passivação da 
superficie do mineral para temperaturas mais elevadas não era tão evidente quanto aquela observada à 
temperatura de 25°C. 

Utilizando voltametria cíclica, Elsherief [6] confirmou a passivação da calcopirita a partir de 450mV 
através da formação de um pico a 550mV, num diagrama potencial versus densidade de corrente, a 25°C. A 
passivação foi associada à oxidação parcial do mineral de acordo com a reação: 

(09) 

O sul feto Cu •. 1Fe •. 1S2• formaria então uma barreira ao transporte de massa na superficie do mineral, isto 
é, a formação deste composto foi atribuída ao pico observado em 550mV. A formação do polisulfeto ocorre em 
duas etapas: 

(lenta) (lO) 

(11) 

A equação lO é a etapa mais lenta sendo então responsável pela passivação do eletrodo [6]. 
Os resultados dos estudos eletroquímicos são relevantes na compreensão dos processos de bioxidação 

da calcopirita. Estes últimos são discutidos a seguir. 

A BIOXIDAÇÃO DA CALCOPIRIT A E DE SEUS CONCENTRADOS 

Uma das primeiras investigações no qual microorganismos termófilos foram aplicados na biolixiviação 
de minérios de cobre foi publicada por Brierley & Brierley em 1978 no seminário "Metallurgical applications of 
bacterialleaching and related microbiological phenomema" [7] . Entre 1981 e 1985, um projeto de cooperação 
entre o "United Nations Environment Programme (UNEP), o "USSR State committee for Science and 
Technology (GKNT) e o "Environment Protection Committee of the People's Republic of Bulgaria produziram 
o Manual de Biogeotecnologia dos metais" onde foram compilados vários estudos sobre os microorganismos de 
interesse para os processos biohidrometalúrgicos [7] . Nele são apresentadas as arquebactérias acidófilas dos 
gênero Sulfolobus and Acidianus descritas como capazes de oxidar sulfetos minerais, enxofre elementar e íons 
Fe +2 em condições de pH entre I ,O e 5,0 e temperaturas entre 45 e 96°C [7]. 

A biolixiviação da calcopirita com microorganismos termófilos deve-se, basicamente, a três fatores: 

../ às maiores temperaturas de lixiviação que implicam em maiores rendimentos de dissolução, 

../ à maior tolerância destes microorganismos à elevadas concentrações de metais em solução 

../ às características metabólicas destes tipos de microorganismos [8]. 

Os estudos sobre bioxidação de sulfetos metálicos com microorganismos termófilos envolvem 
basicamente os gêneros Sulfolobus e Acidianus. Duas abordagens são seguidas nestes estudos. Na primeira, o 
microorganismo é adquirido diretamente de uma coleção de microorganismos normalmente a DSMZ ("Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, GmbH") ou a ATCC ("American Type Culture Collection"). 
Os estudos são conduzidos, obviamente com microorganismos puros e qualquer efeito de interação entre 
diferentes microorganismos não são considerados. Outra abordagem envolve culturas isoladas a partir de 
"geysers" ou drenagens de pilhas de sulfetos ou carvão contendo piritas cujas temperaturas permitem o 
desenvolvimento das Arquebactérias. Por um processo de seleção, são obtidos microorganismos capazes de 
crescer em enxofre, Fe +Z ou pirita. Neste segundo caso, não se tem o microorganismo puro e várias interações 
microbiológicas podem ser responsáveis pela bioxidação. A seguir a bioxidação da calcopirita é revista. 
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Witne & Phillips [9] estudaram a bioxidação de um concentrado da mina de Oki Tedi (calcopirita, 
bornita, calcocita, covelita, pirita, pirotita, galena e outros) com microorganismos mesófilos (Acidithiobacillus 
ferroxidans) termófilos moderados (Sulfobacillus acidophilus) e tennófilos extremos (Sulfolobus). Uma 
característica importante deste concentrado é sua elevada reatividade mesmo em condições de crescimento das 
bactérias mesófilas. Mesmo nos ensaios conduzidos a temperatura de 30"C onde se espera uma baixa reatividade 
do sulfeto, obteve-se 32% de extração do cobre no ensaio de controle, isto é, através de lixiviação puramente 
química. A biolixiviação conduziu a 76% de extração com Acidithiobacillus, 78% com Sulfobacillus (50"C) e 
85% com Sulfolobus a 70°C (50% de extração de cobre no ensaio de controle). Estudou-se o efeito da adição de 
ar sobre a extração de cobre, sendo observado o valor ótimo de 0,5Limin de vazão para o crescimento das 
bactérias. Valores mais elevados resultaram na diminuição do rendimento de lixiviação, creditado ao efeito 
deletério da agitação sobre a cultura microbiana. A agitação tem um papel importante no rendimento de 
lixiviação uma vez que as Arquebactérias apresentam uma menor tolerância a turbulência geradas nos reatores 
de lixiviação, devido a características intrínsecas de sua estrutura celular. Torres et ai. [I O] demostraram que o 
tipo de reator no qual ocorre o processo de biolixiviação afeta o comportamento da lixiviação. Ao se comparar a 
biolixiviação em reatores agitados pneumaticamente, por agitação mecânica e em "shaker" os autores 
observaram que, para densidades de polpa de I%, não existiu diferença significativa no comportamento dos três 
diferentes tipos de reatares. Entretanto para valores mais elevados (5%), a dissolução do cobre praticamente 
cessou para os ensaios com agitação pneumática enquanto que não houve diferença significativa para os outros 
dois tipos de reatares [ 10]. 

Gericke & Pinches [11] isolaram, a partir de uma drenagem de pilhas de rejeitos de carvão, uma 
variedade de microorganismo capaz de crescer à temperatura de 70°C, em extrato de levedura, enxofre elementar 
e sulfato ferroso. Devido à sua forma arredondada, esta cultura foi classificada como sendo do tipo Sulfolobus 
("Sulfolobus-like"). Para um concentrado contendo 27% de calcopirita, 12% de calcocita e 7% de pirita os 
autores conseguiram lixiviar acima de 95% do cobre em um período de 25 dias de lixiviação em planta piloto, 
utilizando reatores aerados e agitados mecanicamente. Os resultados também mostraram a alta sensibilidade 
destes microorganismos às condições de agitação, especialmente da relação sólido-líquido empregada nos 
ensaios. A cinética de reação apresentou redução significativa na medida que a densidade da polpa se aproximou 
dos 10%. Nestas condições, houve uma redução do potencial de oxidação da polpa, atribuída a uma redução na 
capacidade oxidativa da bactéria sobre o íon ferroso. Os autores também conduziram a lixiviação do concentrado 
utilizando soluções de íon férrico. No trabalho, a dissolução química do mineral apresenta um comportamento 
importante, uma vez que, a lixiviação com íons Fe(III) teve rendimento de I 00%, possivelmente devido efeitos 
galvânicos. Em outro trabalho, Gericke et ai [12] estudaram o efeito do tamanho de partícula sobre a cinética de 
lixiviação com o mesmo microorganismo para um concentrado contendo 66% de calcopirita e 11% de pirita. 
98% do cobre e 96% do ferro foram lixiviados sem a formação de enxofre elementar ser detectada. 

Konishi et ai. [13] estudaram a cinética de lixiviação de um concentrado de calcopirita utilizando o 
microorganismo Acidianus brierleyi. Os autores atingiram 90% de dissolução completa da calcopirita, em 10 
dias. Para o mesmo concentrado, a lixiviação com Acidithiohacillus atingiu apenas 20% em 30 dias. A lixiviação 
da calwpirita, com microorganismos termófilos, ocorreu devido à adesão das células à superfície do mineral, 
sugerindo o mecanismo direto. A dissolução do mineral via mecanismo indireto (oxidação via íons Fe(III)) não 
foi considerada importante no mecanismo de dissolução uma vez que não se detectou enxofre elementar como 
produto de oxidação (vide eq. 01). Este se encontrou todo na forma de íons sulfato cuja produção foi atribuída ao 
papel oxidante do microorganismo sobre o mineral. Entretanto, não foi possível comparar a contribuição da 
lixiviação química com a da biológica uma vez que os autores não apresentam as curvas de dissolução do cobre 
para ensaios de controle abióticos. 

Plumb et ai. [14] isolaram uma variedade de microorganismos termófilos de duas regiões ativas 
geotérmica e vulcanicamente. A morfologia das células era típica do gênero Sulfolobus, ou seja, formas 
arredondadas de tamanho variável. Estas culturas foram capazes de crescer em meio contendo íons Fe(ll) e 
enxofre elementar e sulfetos minerais tais como pirita e calcopirita. Além disso, também foram adaptadas às 
temperaturas de 65°C, 75°C e 82°C e a sua habilidade de lixiviar cobre foi comparada com a de uma cultura de 
Sulfolobus metallicus obtida da DSMZ. Os ensaios de bioxidação mostraram a maior habilidade da cultura de 
termófilas em relação à cultura pura de Sulfolobus metallicus. Na mesma condição de temperatura, a cultura pura 
de Sulfolobus metallicus lixiviou 65% do cobre presente na amostra de calcopirita enquanto que a cultura 
termófila lixiviou em tomo de 70% do cobre. As extrações do metal atingiram 92% de extração para a cultura 
crescida na temperatura de 82°C. Observou-se que, neste caso, a extração do cobre cresceu linearmente com a 
temperatura num período de 250horas de extração e que esta cultura (82°C) apresentou um baixo potencial de 
oxidação de íons Fe(II). 

A interrupção da lixiviação da calcopirita está associada a efeitos de passivação via formação de um 
sul feto não reativo na superficie do mineral e da precipitação ( eq. I O e II), nesta mesma superficie, de jarositas 
( eq. 12). Stott et ai. [ 15] estudaram a lixiviação da calcopirita com Sulfobacillus crescido em meio de cultura que 
não continha ferro. A formação de jarosita foi importante em alguns sistemas de bioxidação onde a dissolução do 
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metal se dá através do mecanismo indireto (a bactéria oxida Fe(ll) a Fe(lll) e este, por sua vez, oxida o mineral). 
Sua precipitação dá-se de acordo com a seguinte reação química: 

( 12) 

No caso de Suljóbaci/lus, bactéria com elevada capacidade de oxidar o íon Fe(ll), a lixiviação da 
calcopirita apresenta rendimentos que variam de I O a 25%. Em seguida, ocorre a interrupção da reação de 
dissolução. Ao se atingir a extração máxima de cobre, Stott et ai. [ 15] caracterizaram o produto de reação da 
calcoporita lixiviada identificando a jarosita precipitada na superfície do mineral, por observação em 
microscópio eletrônico de varredura e também através de difração de raios-x. Esta camada de jarosita reduziu o 
acesso do microorganismo à superfície do mineral , restringindo a transferência de massa do oxidante (Fe(Ill)) 
até a superfície não reagida. A elevada capacidade da bactéria de produzir o íon Fe(lll), além de facilitar a 
precipitação de jarositas também eleva o Eh do sistema o que provoca a passivação do mineral através do 
mecanismo puramente eletroquímico discutido anteriormente. Aparentemente, estes dois mecanismos, a 
elevação do potencial da solução e a precipitação de jarositas na superfície do mineral, são responsáveis pela 
baixa dissolução da calcopirita em condições típicas de biolixiviação com estes microorganismos . 

Apassivação da calcopirita parece estar realmente ligada à presença de elevados teores de ions Fe(lll) e 
do Eh em solução. Estudando a bioxidação da calcopirita com Acidithiobacillus, Third et ai. [ 16] observaram que 
as maiores extrações de cobre (cerca de 60%) ocorreram para a situação onde o Eh do sistema não cresceu de 
maneira substantiva. Nos ensaios onde a concentração de Fe(Ill) e, consequentemente, o Eh era elevado (acima 
de 650mV), a dissolução do cobre apresentou valores inferiores àqueles observados para a condição de Eh 
reduzido, sugerindo que a presença de íons Fe(lll) seria inibitória da dissolução da calcopirita. De maneira a se 
tentar elucidar a questão foram conduzidos ensaios de lixiviação química com soluções sulfúricas de íons Fe(Il), 
Fe(lll) (0, I mol/L) e sem a presença de ferro. Os autores observaram uma cinética de dissolução mais rápida e 
uma extração de cobre mais elevada para o ensaio envolvendo íons Fe(Il) . A dissolução química da calcopirita 
na presença de íons Fe(lll) foi ainda menor do que no caso onde a lixiviação foi conduzida apenas com soluções 
de ácido sulfúrico (sem a presença de ferro). Estes resultados sugerem que a oxidação da calcopirita é 
extremamente dependente do potencial de oxidação do meio. Uma vez que este atinge valores elevados (acima 
de 650mV, neste estudo) ocorre apassivação do mineral [16]. É importante então que a taxa de oxidação dos 
íons Fe(ll) pela bactéri a seja menor que a taxa de redução do Fe(lll) oxidado na superfície do mineral de forma 
que a concentração de íons Fe(lll) em solução não provoque a elevação do Eh até valores limites. Estas 
observações foram também obtidas por Hiroyoshi et ai. [ 17] que observaram, quimicamente, uma maior extração 
de cobre quando o meio de lixiviação continha íons Fe(Il) do que íons Fe(lll). Entretanto, a lixiviação do cobre 
não era observada quando a lixiviação era conduzida em atmosfera de nitrogênio. Foi proposto que a lixiviação 
da calcoporita em meios aerados se dá através da oxidação por oxigênio e que a presença de íons Fe(Il) catalisa a 
transferência de elétrons da calcopirita para o gás. Eletroquimicamente, os valores de densidade de corrente, nos 
quais ocorre a passivação da calcopirita com a lixiviação com Fe(ll) são superiores aqueles obtidos quando a 
lixiviação é feita com íons Fe(III) [3]. 

A bioxidação da calcopirita parece se dar de forma diferenciada de outros sulfetos metálicos. No caso 
de sistemas onde a oxidação do mineral ocorre através da presença de íons Fe(lll) como agente oxidante (e que 
corresponde ao chamado mecanismo indireto de biolixiviação), microorganismos tais como Acidithiobacillus 
ferroxidans e Sulfobaci/lus, que apresentam uma elevada capacidade de oxidar íons Fe(II) a Fe(lll), podem ser 
utilizados na dissolução do mineral. Neste caso, podemos citar os minerais pirita, arsenopirita, calcocita e 
covelita, ou seja, a maioria dos sulfetos metálicos de interesse para a biometalurgia. Por outro lado, no caso da 
calcopirita, microorganismos que preferencialmente oxidam Fe(ll) a Fe(lll) paracem não ser os mais indicados 
uma vez que a elevação do Eh é responsável pela passivação do mineral, como observado em estudos 
eletroquímicos e discutidos na parte inicial do presente trabalho. Além disso, a formação de jarosita na superfície 
do mineral é outro aspecto que não pode ser desprezado. Os melhores resultados apresentados na literatura são 
observados para variedades de Arquebactérias que apresentam dificuldade em oxidar o íon Fe(ll) [8 , 14] . Isto 
justifica a observação de alguns pesquisadores de que para a dissolução da calcopirita, o meio de cultura para o 
crescimento bacteriano não deve conter sulfato ferroso e o fato de que a bioxidação com Acidithiobaci!lus 
ferroxidan s não ser efetiva na di ssolução do mineral [18]. 

CONCLUSÃO: 

Várias questões ainda não estão claras ao se estudar a bioxidação da calcopirita. A primeira delas 
envolve a própria natureza das amostras estudadas. Os rendimentos de extração são bastantes variados (entre 60 
e I 00% extração) envolvendo Arquebactérias. A presença de impurezas irá afetar o caráter semi-condutor do 
mineral e com isso a facilidade de di ssolução. Além di sso, a formação de pares galvânicos provoca o aumento da 
dissolução do mineral e nem sempre isso é discutido na literatura. Não existe também um acordo sobre a 
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passivação da calcopirita nas temperaturas de crescimento dos microorganismos termófilos. Enquanto é sugerido 
que não existe diferença do comportamento anódico da calcopirita quando se trabalha à temperatura ambiente ou 
a 65°C, outros autores sugerem que a passivação do minera l não é tão evidente nesta última temperatura. Outro 
ponto importante é o efeito da temperatura sobre a lixiviação. É sugerido que a bioxidação da calcopirita 
apresenta resultados melhores para temperaturas crescentes. Entretanto, ainda não foi demostrado se isso se deve 
a um componente químico (efeito da temperatura sobre a passivação) ou se a uma melhor utilização da 
capacidade de lixiviação do microorganismo. Estes aspectos estão sendo estudados pelo Núcleo de Valorização 
de Materais Minerais da UFOP. 
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