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RESUMO 
 
A biolixiviação em pilhas é aplicada com sucesso no processamento de rejeitos e 
minérios contendo sulfetos secundários de cobre. Em alguns casos específicos, a 
oxidação dos sulfetos resulta na elevação da temperatura das pilhas, o que propicia 
o crescimento de micro-organismos termófilos. Temperaturas elevadas têm um 
efeito significativo nas características da PLS devido à maior dissolução dos 
elementos da ganga e também a perda de água por evaporação, o que eleva o teor 
de sais dissolvidos e, portanto, a força iônica da solução. Dessa forma, o presente 
estudo comparou a lixiviação em colunas de um minério contendo os sulfetos 
secundários de cobre bornita e covelita. Os experimentos de biolixiviação foram 
conduzidos com Sulfolobus acidocaldarius (DSMZ 639), a 70oC e comparados com 
os resultados produzidos em colunas inoculadas com At. ferrooxidans (a 30°C) ou 
Sulfobacillus thermosulfidooxidans, a 50°C. Para um teor do metal igual a 1,8%, a 
extração de cobre foi de 88%, 93% e 100% nas colunas mantidas a 30oC, 50oC e 
70oC, respectivamente, em 255 dias de experimento. A ganga mineral apresentava 
elevado teor de flúor o que resultou em até 6g/L de Ftot em solução, o que poderia 
impactar o crescimento microbiano. Entretanto, a adição de sais de alumínio no 
momento da inoculação das colunas reduziu a toxicidade do ânion através da 
formação dos complexos AlF2+ and AlF2

+, permitindo o crescimento bacteriano, a 
elevação do Eh e a oxidação dos sulfetos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: biolixiviação; sulfetos secundários de cobre; micro-organismos 
mesófilos; micro-organismos termófilos. 
 
ABSTRACT 
 
Heap bioleaching is industrially applied in the processing of low-grade copper ores 
and mining tailings, particularly those containing secondary sulphides. In some 
cases, the growth of thermophile micro-organisms can be stimulated when the heap 
temperature is raised by pyrite oxidation, for instance. Therefore, the column 
bioleaching of a copper sulphide ore containing chalcocite and bornite was 
investigated in the current work with emphasis on the behaviour of gangue minerals. 
Experiments with Sulfolobus acidocaldarius (DSMZ 639), at 70oC, were compared to 
results achieved with both mesophiles (At. ferrooxidans) and moderate thermophiles 
(Sulfobacillus thermosulfidooxidans), at 30°C and 50°C, respectively. After 255 days, 
copper extractions attained 88%, with mesophiles; 93% with moderate termophiles 
and 100% with the extreme thermophiles. The ore gangue contained high levels of 
fluoride (an inhibitor of microbial growth), which resulted in values of up to 6.0g/L in 
solution, but its toxicity was reduced by complexation with aluminium to form the 
AlF2+ and AlF2

+ complexes.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A biolixiviação em pilhas é um processo já consolidado e considerado como 
alternativa aos processos convencionais para tratamento de minérios de cobre 
contendo sulfetos secundários. Isso se deve ao fato das jazidas contendo minérios 
de alto teor estar se tornando cada vez mais escassas, forçando o processamento 
de minérios mais complexos e de teores mais reduzidos.  
 
As pilhas de biolixiviação se apresentam como um habitat microbiano complexo 
contendo micro-organismos capazes de promover a lixiviação de sulfetos minerais 
(WATLING, 2006). De um modo geral, estes micro-organismos possuem 
características fisiológicas marcantes que os tornam atrativos para os usos em 
processos de biolixiviação, como o crescimento em condições de elevadas acidez e 
altas concentrações de íons metálicos. Em temperatura ambiente, predominam as 
bactérias mesófilas, dentre elas a At. ferrooxidans com pH ótimo de crescimento 
situado na faixa de 1,5 a 2,5 e com temperatura ideal de crescimento em torno de 
30°C (PAULINO et al., 2001; SCHIPPERS, 2007). Os micro-organismos termófilos 
moderados e extremos também possuem um papel importante nos processos de 
biolixiviação, uma vez que temperaturas mais elevadas podem ser utilizadas 
promovendo um aumento na cinética de reação (WATLING, 2006). Geralmente, 
podem ser encontrados em pilhas de minérios sulfetados, quando as temperaturas 
se elevam devido às reações de oxidação (exotérmicas) dos sulfetos (SICUPIRA et 
al., 2011). Desta forma, desde que o interior das pilhas apresente este gradiente de 
temperatura, os micro-organismos citados promovem a oxidação do Fe2+ a Fe3+, o 
agente oxidante responsável pela lixiviação dos sulfetos secundários de cobre.  
 
Ensaios de biolixiviação, envolvendo micro-organismos mesófilos (At. ferroxidans, L. 
ferroxidans) e termófilos moderados (Sulfobacillus) foram conduzidos por Acar et al. 
(2005) que inocularam um coluna de 20cm de diâmetro, contendo minério de cobre 
(80% covelita, 10% calcopirita e outros). A solubilização do ferro, nas colunas a 23oC 
e 65oC, atingiu 30g/L e 15g/L, respectivamente. Após 345 dias, a extração de cobre 
foi maior na coluna a 60-65oC (79% de extração) do que na coluna a 23oC (12-20% 
extração). Já os estudos realizados por Witne e Phillips (2001) sobre biolixiviação de 
um concentrado da mina de Oki Tedi (calcopirita, bornita, calcocita, covelita, pirita, 
pirotita, galena e outros) com microorganismos mesófilos (Acidithiobacillus), 
termófilos moderados (Sulfobacillus) e termófilos extremos (Sulfolobus) monstraram 
valores globais de extração mais próximos nas três temperaturas estudadas. A 
biolixiviação conduziu a 76% de extração com Acidithiobacillus (30oC); 78%, com 
Sulfobacillus (50oC) e 85%, com Sulfolobus, a 70oC. Dessa forma, o presente 
trabalho comparou a biolixiviação de um minério sulfetado com micro-organismos 
mesófilos (At. ferrooxidans), termófilos moderados (S. thermosulfidooxidans) e 
termófilos extremos (Sulfobacillus acidocaldarius) em colunas de 1 metro.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Características do minério 
 
Foi estudada uma amostra de minério de cobre (sulfeto secundário) com um teor de 
1,8% Cu. A caracterização mineralógica da ganga mostrou a predominância dos 
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minerais biotita (42,3%), magnetita (21,5%) e do grupo mineralógico anfibólios 
(18,9%). Esse minério também apresentava cerca de 1% de flúor contido na biotita e 
também na forma de fluorita (CaF2). Em termos da partição de cobre, o elemento 
encontrava-se sob a forma de calcocita (64%) e bornita (36%). 
 
2.2. Ensaios de biolixiviação 
 
Os ensaios de biolixiviação foram conduzidos, por cerca de 250 dias, em colunas 
com dimensões internas de 10cm de diâmetro por 100cm de altura e divididas em 
conjuntos de colunas mantidas nas temperaturas de 30oC (sala climatizada), 50oC e 
70oC (encamisadas com recirculação de água aquecida). Cada coluna foi carregada 
com cerca de 10Kg minério de cobre cominuídos a um top size de ½’’ e previamente 
aglomerado com ácido sulfúrico (10Kg/t). Todas as colunas foram alimentadas pelo 
topo a partir de recipientes contendo 10L de solução a uma vazão de 1mL/min 
(8,6L/m2.h), controlada por bombas peristálticas. O suprimento de oxigênio (ar) 
necessário aos processos de biolixiviação foi fornecido a cada uma das colunas por 
compressores isentos de óleo, a uma vazão de 250NmL-ar/min (2,16Nm3-ar/m2/h) 
em cada coluna, alimentadas pelas bases das mesmas. A solução lixiviada ou 
solução rica (PLS) era recolhida em recipientes situados nas bases de cada coluna 
de onde se retiravam, semanalmente, as alíquotas necessárias às análises 
subsequentes (pH, Eh e concentração de metais). O volume da PLS era registrado 
para fins de cálculo das extrações dos metais e as perdas por evaporação 
compensadas com água destilada.  
 
O pH de saída foi mantido em um valor de 1,7±0,1, ajustando-se o pH de entrada em 
cada uma das colunas de forma independente. Para tal, era feita a adição de H2SO4 
concentrado e o licor era então recirculado. Purgas eram realizadas sempre que a 
concentração de cobre em solução ultrapassasse 4g/L. A tabela 1 apresenta os 
principais parâmetros operacionais discutidos no presente estudo. 
 
Tabela 1. Principais parâmetros investigados durante a biolixiviação dos sulfetos secundários 

de cobre em diferentes temperaturas. 

Sistema Ácido1 (Kg/t) Eh2 (mV) 
Temp. 

  
Micro-organismo 

Não inoculado 230.3 393.4 
30oC Mesófilos 

Inoculado 143.9 713.3 
Não inoculado 206.1 393.9 

50oC Termófilos moderados 
Inoculado 133.0 696.0 

Não inoculado 264.6 385.7 
70oC Termófilos extremos 

Inoculado 198.3 416.4 
1Consumo global de ácido.  2 Potencial da solução no 1500 dia. 

 
Com exceção dos ensaios controle, as soluções de alimentação das colunas 
continham meio de cultura. Nos ensaios com micro-organismos mesófilos (At. 
ferrooxidans) e termófilos moderados (S. thermosulfidooxidans) foi utilizado o meio 
de cultura Norris ((NH4)2SO4: 0,4g/L; MgSO4.7H2O: 0,8g/L e K2HPO4: 0,4g/L). Para 
S. acidocaldarius (DSMZ 639), o meio continha: (NH4)2SO4: 1,3g/L; KHPO4: 0,28g/L; 
MgSO4.7H2O: 0,25g/L; CaCl2.2H2O: 0,07g/L; FeCl3.6H2O: 0,02g/L, a 70oC. Além 
disso, os meios de cultura também continham extrato de levedura, com exceção dos 
experimentos com At. ferrooxidans. Não houve adição de Fe2+ ao meio de cultura, 
mas sulfato de alumínio foi adicionado para produzir pelo menos 0,5g/L Al3+ em 
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solução e todos os micro-organismos foram adaptados ao minério antes da 
inoculação das colunas. 
 
2.3. Técnicas analíticas 
 
A determinação da concentração de metais nas amostras foi realizada via ICP-OES, 
(varian, modelo 725). As medidas de pH e Eh foram feitas em um medidor digital de 
pH/milivolt DIGIMED, modelo DM-20 com eletrodo tipo escoamento DME-CV1 (para 
o Eh) e eletrodo combinado de platina modelo DMR-CP1 (para pH).  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A biolixiviação dos sulfetos secundários bornita e calcocita (equações 1 e 2) baseia-
se na produção de íons Fe3+ seja no seio da solução (mecanismo indireto) ou em um 
biofilme na superfície mineral (mecanismo indireto de contato). O micro-organismo 
deve também oxidar o enxofre elementar formado durante o ataque ao sulfeto pelo 
ferro férrico de maneira que a lixiviação não seja interrompida (SAND et al., 2001; 
WATLING, 2006).  
 

                Cu2S + 4Fe3+ → 2Cu2+ + 4Fe2+ + S0                                              (1) 
 

                 Cu5FeS4 + 12Fe3+ → 5Cu2+ + 13Fe2+ + 4S0                                          (2) 
 

A Figura 1 apresenta as extrações de cobre a 30oC, 50oC e 70oC e, como esperado, 
os ensaios realizados na presença de micro-organismos exibiram extrações de 
cobre que excederam as observadas nas colunas não inoculadas. No entanto, 
durante os primeiros 20-25 dias, aproximadamente, as extrações de metal em 
ambas as colunas foram equivalentes, indicando que o cobre era quimicamente 
lixiviado durante este curto período, possivelmente uma consequência da presença 
de ácido adicionado durante a aglomeração do minério. Além disso, as extrações de 
finais de cobre alcançaram 61% e 84%, respectivamente, nas colunas (i) não-
inoculada e (ii) inoculada, mantidas a 30oC. Analisando os ensaios realizados na 
temperatura de 50°C, a coluna inoculada com S. thermosulfidooxidans apresentou 
extração de cobre um pouco maior (93%) do que a da coluna mantida em 
temperatura mais baixa (30°C), mas a dissolução do metal foi significativamente 
maior na coluna controle (extração de 79%). Além disso, as colunas inoculadas 
mostraram cinética de lixiviação mais rápida, em comparação com os controles 
químicos, em ambas as temperaturas.  
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Figura 1. Extração de cobre (a) e perfil da concentração de Fe total (b) durante a biolixiviação 
coluna de um minério de sulfureto de cobre no secundário a 30oC, 50oC e 70oC. As linhas 

verticais indicam purgas da solução lixiviante. 

 
Para a coluna inoculada e mantida a 70°C, foi observada a maior extração de cobre 
(100%) das três temperaturas estudadas, mas com uma cinética mais lenta do que 
aquelas inoculadas com bactérias mesófilas e termófilas moderadas, provavelmente 
devida ao baixo valor de Eh medido (tabela 1). No geral, as extrações de metal 
obtidas no presente trabalho foram consistentes com os achados de Manafi et al. 
(2013), que investigaram a biolixiviação em coluna de um minério de sulfetado de 
cobre contendo pirita e calcocita. Um estudo recente sobre a biolixiviação de um 
minério polimetálico contendo entre 40 e 60% em peso de cobre solúvel em ácido 
relatou uma extração de 70%, para as temperaturas de 35oC e 50°C (WATLING et 
al., 2014). 

 
O pH é um dos parâmetros essenciais em operações de biolixiviação, pois cada 
micro-organismo tem uma faixa ótima de crescimento, geralmente, entre pH 1,0 e 
2,0. Portanto, o valor 1,7±0,1 foi selecionado para os experimentos com os três 
diferentes microrganismos. O mesmo foi controlado semanalmente, pela adição de 
ácido sulfúrico na solução lixiviantes. Tal abordagem resultou num consumo de 
ácido sulfúrico variando entre 133,0 Kg/t-minério (teste biótico, 50oC) até 264,4 Kg/t-
minério (coluna não-inoculada, 70°C), ou seja, os ensaios com bactérias termófilas 
moderadas produziu o menor consumo de ácido (tabela 1), provavelmente devido a 
uma maior formação de jarosita. Valores elevados de consumo de ácido estão 
relacionados com a dissolução de minerais portadores de Mg, Ca e Al, como por 
exemplo a biotita, entre outros silicatos presentes no minério. Esta dissolução é um 
processo puramente químico, não afetado pela presença de micro-organismos, mas 
influenciado pela temperatura, como discutido a seguir. 
 
3.1. Perfis dos elementos ferro, alumínio e flúor 
 
Embora o foco nos ensaios de biolixiviação de cobre seja a extração do metal, o 
perfil de ferro também é importante porque íon ferroso é um substrato para o 
crescimento microbiano, ao passo que o íon Fe3+ produzido oxida o sulfeto. Além 
disso, a concentração do ferro férrico é afetada pelo pH e valores entre 1,5 a 2,0 são 
consideradas óptimas para evitar a sua precipitação sob a forma de jarosita 
(OZKAYA et al., 2007). Deve-se também considerar que a precipitação jarosita é 
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termodinamicamente favorável (ΔG<0), mas cineticamente lenta, portanto, a sua 
formação é mais rápida em temperaturas elevadas (HALINEN et al., 2009a; 
HALINEN et al., 2009b). Dada à predominância do íon Fe2+, as colunas não-
inoculadas produziram as maiores concentrações de ferro em solução, com valores 
entre 15g/L e 25g/L. Por outro lado, a concentração de ferro foi menor do que 7g/L 
nas colunas inoculadas, sugerindo que a oxidação de ferro ferroso e, portanto, a 
precipitação da jarosita definiu a solubilidade do ferro nestes sistemas. 
 
A especiação do ferro controla o potencial de oxidação do meio. Assim, um aumento 
do Eh para valores em torno de 700mV foi registrado nas colunas inoculados com 
At. ferrooxidans, depois de aproximadamente 20 dias de ensaio. Por outro lado, a 
coluna inoculada com S. thermosulfidooxidans apresentou uma fase lag (baixos 
valores de Eh) que durou 54 dias, mas o potencial solução atingiu valores próximos 
de 700mV no 150º dia (tabela 1). Assim, foi assumida uma maior adaptabilidade ao 
minério pela cepa mesófila, em comparação com a termófila moderada. Tal análise, 
no entanto, foi menos evidente com a cepa termófila extrema porque S. 
acidocaldarius oxida o íon Fe2+ mais lentamente do que as outras duas cepas e, 
portanto, o potencial da solução atingiu valores elevados apenas no final do 
experimento, quando a maior parte do sulfeto já tinha sido oxidada. Dessa forma, o 
Eh permaneceu baixo durante o experimento a 70°C, o que justificou o valor de 
416mV registado no 150o dia de ensaio (tabela 1), bem como cinética de lixiviação 
mais lenta das três colunas inoculadas (Figura 1a). 
 
Durante a biolixiviação desse minério sulfetado, também foram analisados as 
concentrações dos íons fluoreto e alumínio, cujas dissoluções não foram afetadas 
pela presença de micro-organismos. No caso do alumínio, foram observadas 
extrações de aproximadamente 17%, nos ensaios realizados a 30°C e 50°C, com 
concentrações de pico em torno de 1,5g/L e 2,5g/L. A 70°C, houve um aumento da 
dissolução de alumínio na coluna inoculada, que atingiu 5,0g/L, que correspondeu a 
44% de extração de metal (Figura 2a). Estas concentrações mais elevadas de 
alumínio são provavelmente devidas à reatividade dos minerais a 70°C, mas 
também a partir evaporação da solução que percolava a coluna, o que reduziu o 
volume do licor rico ao longo dos ensaios. 

Figura 2. Perfis de concentrações para o alumínio (a) e flúor (b) nos primeiros 200 dias de 
biolixiviação em colunas de um minério de sulfeto de cobre, a 30oC, 50oC e 70oC. As linhas 

verticais indicam purgas da solução lixiviante. 
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O ataque ácido durante a lixiviação resultou na liberação de flúor a partir do minério. 
No presente estudo, a presença de íon fluoreto no licor rico pode ser atribuída à 
dissolução de fluorita (CaF2) e biotita (K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)). Como pode ser 
visto na Figura 2b, elevadas concentrações de fluoreto foram registradas nos 
primeiros 50 dias de experimento e atingiram valores próximos a 2,0g/L, 2,5g/L e 
6,0g/L no licor das colunas mantidas a 30°C, 50°C e 70°C, respectivamente. No 
entanto, purgas da solução reduziram a concentração aniônica para a faixa 0,5g/L - 
1,5g/L, ao final do ensaio (Figura 2b). Não obstante, tais concentrações foram muito 
maiores (mesmo na coluna inoculada com At. ferrooxidans) do que os valores 
atribuídos à inibição do crescimento bacteriano (~ 1mmol/L), como demonstrado em 
outros lugares (DOPSON et al., 2008; VELOSO et al., 2012). 
 
O flúor é tóxico para os microrganismos porque está presente principalmente como 

HF (pKa = 3,2, a 25 ° C e ↦0 I), nos valores de pH encontrados em operações de 
biolixiviação (pH 1,5-2,0). O HF pode penetrar as membranas celulares e no interior 
da célula, onde o pH é neutro, ele dissocia-se em H+ e F-, causando a inibição do 
crescimento microbiano e portanto a oxidação de ferro ferroso [20]. Alumínio e ferro 
férrico formam complexos de alta estabilidade com o flúor, produzindo espécies 
carregadas, que não pode atravessar a membrana celular, reduzindo assim a 
toxicidade flúor. O alumínio adicionado no início do ensaio complexou o íon fluoreto, 
resultando na formação das espécies AlF2+ e AlF2

+ no inicio dos experimentos, o 
que reduziu a toxicidade do ânion (VELOSO et al., 2012).  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As colunas inoculadas com At. ferroxidans (30°C) e Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans (50°C) mostraram extrações máximas de cobre da ordem de 
84% e 93%, respectivamente, além de um relativo ganho cinético nas reações de 
dissolução do metal com o aumento da temperatura. A capacidade de oxidação 
biológica do Fe2+ por estas bactérias permitiu que valores de Eh entre 600mV a 
715mV fossem alcançados. Por outro lado, o ensaio conduzido com S. 
acidocaldarius (70°C) apresentou uma recuperação de cobre igual a 100%, 
ligeiramente superior à obtida com S. thermosulfidooxidans. Além disso, a 
dissolução da fluorita e biotita resultou em concentrações máximas de íon fluoreto 
da ordem de 2,0g/L, 2,5g/L e 4,0g/L nas colunas operadas a 30°C, 50°C e 70°C, 
respectivamente, ou seja, valores superiores aos limites responsáveis pela inibição 
do crescimento microbiano. Entretanto, a concomitante dissolução de alumínio 
presente na ganga e também a adição externa do mesmo promoveram sua 
complexação e reduziram a toxicidade do ânion.  
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