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LIXIVIAÇ~O BACTERIANA DE MINrRIO DE COBRE DA MINA SURUBIM-BA 

M.T.M.NOVO (l) & O. GARCIA Jr. (2 ) 

RESUMO 
Objetivou-se neste trabalho avaliar a potencialidade do minirio de co -l 
bre da mina de Surubim (Jaguarari-BA) frente à técnica de lixiviação ~ 
teriana. Foram realizados ensaios em frascos agitados e em colunas de 
percolação utilizando-se Thiobacillus ferrooxidans. Alim desse tipo de 
experimento, procurou-se avaliar a ação de soluçÕes ácidas de sulfato 
férrico produzidas bacterianamente, na solubilização do cobre. Em fras
cos, obteve-se até 70% de extração nos tratamento inoculados; nos con
troles esterilizados, o rendimento situou-se em 30%. Em colunas (maior 
granulometria), obteve-se, respectivamente -17% e -B%, mostrando a ação 
bacteriana. Com sulfato férrico, as extraçÕes foram similares aos ante
riores (bacterianos), porém com um gasto de ácido sulfÚrico bem menor e 
num tempo significativamente reduzido. 

ABSTRACT 
The purpose of this work was to check the potentiality of a copper ore 
of Surubim mine (Jaguarari-BA) in respect to bacterial leac:hing techniqLE. 
Shake flasks and column percolation experiments were carried out using 
a culture of Thiobacillus ferrooxidans. Besides this type of experiment. 
the copper solubilization was cheked out utilizing aci~ ferric sulfate 
solutions bacterially produced. ln shake flasks, were obtained 70% of 
copper extraction in bacterial treatments; in sterilized controls, only 
30% was achieved. ln column percolation tests (Higher particle size), 
were obtained respectively, - 17% and -6%. The copper extractions in ferric 
sulfate leaching experiments, were similar to those obtained in bacteriffi 
treatments. But the acid consumption was significatively lower and the 
leach time was reduced. 

(1) Químico, bolsista de aperfeiçoamento - PADCT-CNPq 
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1. INTRODUÇÃO 

A lixiviação "natural" de minério s d e cobre, vem s e ndo prati 

cada em vários paises a muitos anos (1,2). Entretanto, o envolvimento 

de bactérias nesse processo, so foi definitivamente demonstrado na dé-

cada de 50, com o isolamento da espécie Thioba c illus ferrooxidans(3,4). 

Essa bactéria , a principal em um processo de biolixiviação, apresenta 

como metabolismo básico de crescimento, a fixação do co2 atmosférico 

. - , 2+ 
decorrente da energia obtida da ox1daçao do 1on Fe e de sulfetos me-

tálicos em geral (5,6). Desse processo bacteriano oxidativo, resulta 

a solubilização de metais presentes no sulfeto pelo ataque bacteriano 

direto (7), ou pelo ataque de soluções ácidas de sulfato férrico pro-

duzidas bacterianamente, quando a pirita (Fes 2 ) está presente no min~ 

rio. 

No Brasil, alguns estudos tem demonstrado a potencialidade 

do processo biometalÚrgico, para o minério de cobre de Camaquã-RS(8) 

e da mina da Caraiba Metais-BA (9) . Nosso laborat6rio, em cooperação 

com o CEPED-BA (10), vem estudando a potencialidade do minério de co-

bre da mina Surubim, Jaquarari-BA, frente à técnica de biometalurgia. 

Dessa forma, objetivou-se avaliar a ação do T. ferrooxidans sobre o 

referido minério em experimentos de lixiviação agitada em frascos e 

de ljxiviação estática em colunas de percolação. Além disso, procuroQ 

se também avaliar a ação de soluções ácidas de sulfato férrico produ-

zidas bacterianamente, na lixiviação do cobre. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Amostra mineral 

Utilizou-se nos ensaios, uma amostra de minério de cobre da 

mina de Surubim, região de Jaguarari BA. Os principais minerais i-

dentificados foram: magnetita (15%), calcopirita (5%), micas (60%),oQ 

tros silicatos (20%), sendo que a composição química para os elemen-
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tos de maior interesse, tais como: cobre, enxofre pirítico, enxofre tQ 

tal e ferro total foi de 1,04%; 0,70%; 0,84% e 13,62%, respectivamente. 

2.2. Cultura bacteriana 

Utilizou-se uma linhagem de T. ferrooxidans, a qual é manti 

da em nosso laboratório em meio 9Kde Silverman e Lundgren (11) por r~ 

piques semanais. Nos experimentos inoculados, foi adicionado 5% (v/v) 

da cultura ativa 

2.3. Lixiviação em frascos agitados 

2.3.1. Lixiviação Bacteriana 

Avaliou-se a influência do pH e da adição de nutrientes 

(sais do meio 9K sem Fe 2
+) sobre a atividade bacteriana de lixiviação, 

nas condições indicadas na tabela I. Após estabilização do pH (por 2 

a 3 dias), realizou-se dois tratamentos para cada teste: 1) inoculado 

e 2) esterilizado (formal 2% v/v) 

TABELA I - Condições do ensaio de lixiviação bacteriana 

em frascos agitados 

Teste 

2 

A 

B 

A 

B 

pH 

2,8 

3' 5 

2,8 

3,5 

adição de nutriente~ 

(9K sem Fe2 +) 

na o 

na o 

sim 

sim 

2.3.2. Lixiviaç3o com Sulfato Férrico 

Para se avaliar a eficiência das soluções ácidas de sulfa-

to férrico (pH :: 2, 3) na lixiviação desse tipo de minério:''"ãiferentes 

3+ concentrações de Fe foram utilizadas (g/1): 5,1; 11,0; 16,2; 21,3. 

Todas as soluções foram produzidas por T. ferrooxidans em meio 9K com 
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pleto, com diferentes concentrações iniciais de Fe 2
+. 

2.2.3. Procedimento Experimental 

Os ensaios foram realizados em frascos erlenmeyer de 250ml, 

contendo 100 ml de solução e lOg de minério moido à -65 mesh. Os fras-

cos foram incubados em mesa agitadora (200 rpm) a -28°C. Periodicamen-

te, alÍquotas de 1 ml foram retiradas para determinações quÍmicas, serr 

do que esses volumes removidos, bem como a perda por evaporação, foram 

corrigidos por adição de água aos frascos, antes da amostragem. A per-

da de cobre devido à retirada de alÍquotas foi corrigida nos resulta -

dos. Os experimentos foram encerrados quando a concentração de cobre 

permaneceu constante nas soluções. Os resíduos foram lavados e também 

analisados quanto ao teor de cobre. 

2.4. Lixiviação estática em colunas 

2.4.1. Lixiviacão Bacteriana 

Foram realizados dois tratamentos:(!) inoculado e (2) este-

rilizado por adição de formol (2% v/v). Antes dos tratamentos, corre-

ções ácidas periÓdicas foram feitas em ambas as soluções lixiviantes 

(com ácido sulfÚrico lN), para manutenção do pH ao redor de 3,0. 

2.4.2. Lixiviacão com Sulfato Férrico. 

Em testes preliminares, foi determinada uma concentração de 

Fe 3
+ de cerca de 5g/l como a melhor para esse tipo de lixiviação. MaiQ 

res concentrações (por exemplo, 15 g/1) não produziram incremento na 

solubilização de cobre. Assim, foram testadas diferentes condições o-

- +3 I < ) peracionais com concentraçoes de Fe de 2,5 e 5,0 g 1 tabela 2 . 

As soluções de sulfato férrico foram preparadas por inóculo 

da linhagem de T. ferrooxidans em dois frascós contendo meio T&K lÍ -

quido ao p-I 1,8 de Tuovinen e Kelly ( 12), com duas concentrações dife-

rentes de Fe 2
+: 5,0 e 2,5 g/1. A condição "cementação e oxidação do 
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Fe 2
+, mostrada na tabelaii foi realizada como descrito a seguir: após 

a estabilização da concentração do cobre nas soluções, o mesmo foi ce-

mentado através de procedimento convencional (redução com palha de aço). 

As soluções foram filtradas em papel de filtro comum e o conteúdo em 

Fe 2
+ foi oxidado por T. ferrooxidans (já presente nas soluções), sob aera-

ção forçada. A condição "adição ácida" (tabela II foi realizada pela ª 
dição de á cido sulfÚrico até pH 1,0, após a primeira eta pa de cementa-

çao do cobre. Depois desses tratamentos, as soluções lixiviantes reto~ 

naram às respectivas colunas de minério, para inÍcio de um novo ciclo. 

TABELA II - Condições do ensaio de lixiviação por soluçoes 

de sulfato férrico com colunas de percolação. 

Coluna Fe+3 inicial 

(g/1) 
Cementação 

e oxidação do 
Fe2 + 

Ataque ácido (após 
primeira cementa

ção) 

A -5,0 sim sim 

B -2,5 sim sim 

c -5,0 sim na o 

2.4.3. Procedimento Experimental 

Os experimentos foram realizados em colunas de PVC (4,7 cm 

de diâmetro x 17 cm de comprimento) contendo 500g de amostra mineral 

com granulometria inferior à~". As soluções lixiviantes foram recircg 

ladas constantemente pelo minério com uma bomba peristáltica e aeradas 

continuamente com ar comprimido. Periodicamente, alíquotas de l ml fo-

ram retiradas das soluções para análises quÍmicas. Os volumes de solg 

çao removidos, bem como a perda por evaporação foram corrigidos pela 

adição de água ao frasco antes da amostragem. Perdas de cobre devido 

às retiradas de alÍquotas foram corrigidas nos resultados. 
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2.5. Análises químicas 

N·a.· amostras lÍquidas, cobre e ferro total foram determina

dos ~or absorção atômica.Fe 2
+ foi determinado por titulação com dicro

rnato de potássio e Fe 3
+ foi calculado pela diferença entre Fe total e 

Fe
2

+. Nas amostras sólidas, o cobre foi analisado também por absorção 

atômica, após abertura dessas amostras pela fu são com tetraborato de 

lÍtio. 

2.6. Viabilidade bacteriana 

Objetivando-se avaliar a presença microbiana nas soluções 

dos experimentos, alÍquotas de 1 ml foram retiradas periodicamente e 

inoculadas em 20 ml de meio 9K completo. Incubou-se em condições Ótimas 

para o crescimento bacteriano e o tempo necessário para a completa oxi 

d - 2+ . açao do Fe , fo1 comparado com o de uma cultura pura crescendo sob as 

mesmas condições. O tempo máximo de incubação paa os testes realizados 

foi de 15 dias, sendo considerados negativos os testes que não apresen 

' - 2+ , taram ox1daçao do Fe nesse per1odo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Lixiviação em frascos agitados 

Nos testes de lixiviação bacteriana, a extração de cobre foi 

cerca de 70% nos frascos inoculados (exceto teste lB), enquanto que 

nos esterilizados atingiu apenas cerca de 30%, indicando a susceptibi-

lidade do minério à ação bacteriana (Figs. I e II). No teste lB (Fig.I-

B), a baixa extração de cobre, até mesmo no frasco inoculado (-35%),foi 

provavelmente devido à baixa acidez e não adição de nutrientes . Por o~ 

tro lado, no teste l-A (pH 2,8 e nao adição de nutrientes), a maior 

acidez possivelmente solubilizou os nutrientes necessários ao cresci -

mento bacteriano; da mesma forma, no teste 2B, ainda que à pH 3,5, a 
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adição de nutrientes possibilitou também 70% de extração de cobre. Os 

valores de extração obtidos nos experimentos esterilizados ( -3 0%) fo -

ram resultado de lixiviação e ssencialmente quÍmica, devido às correções 

ácidas. F.m concordância com os resultados de extração de cobre obtidos, 

os testes de viabilidade foram todos positivos nos tratarrtentos inoculª 

dos: o tempo de oxidação do Fe 2
+ não excedeu 4 dias, exceto no teste 

1-B, cujo tempo de oxidação foi de 8 dias, o que está de acordo com 

sua menor extração. Nos testes esterilizados nao se detectou presença 

bacteriana, como esperado. 

Os valores de consumo de ácido sulfÚrico estão apresentados 

na tabela III. Pode ser visto que, na condição de melhor extração de CQ 

bre (76% no teste inoculado 2A), o consumo de ácido foi muito elevado 

(53 g/Kg de minério e 6,7 g H2so
4
/g Cu). Obviamente, os maiores valo

res de consumo específico foram apresentados pelos t~stes esteriliza -

dos. Como mostra a tabela III o tratamento inoculado do teste 2B (pH3,5 ) 

forneceu o melhor resultado em termos de consumo de ácido (apenas 21 

g/Kg) associado à significativa extração de 66%, a qual foi bastante 

próxima do teste incoulado 2A (pH 2,8), cujo consumo de ácido sulfÚri-

co foi mais do que o dobro. 

Nos testes com soluções ácidas de sulfato férrico, extra -

çÕes de cohre de -20% foram obtidas após apenas 2 dias de lixiviação 

. - 3+ assocLadas com ç nao detecçao de Fe , em todos os tratamentos. Todos 

os resultados obtidos estão indicados na tabela IV. Nesses testes, o 

consumo de ácido sulfÚrico foi insignificante, em oposição ao experi -

menta anterior (pH não excedeu 3,0, exceto no tratamento A, cuja con

centração inicial de Fe 3
+ foi de -5g/l). ApÓs a rápida extração inicial 

de cobre, ocorreu uma crescente solubilização posterior segura -

mente devido à lixiviação bacteriana, pois Fe 3
+ não estava· mais presen 

te em solução), atingindo valores próximos a 50%. Esse menor valor de 

extração em relação ao teste anterior (70%) foi provavelmente devido 

• . . - 3+ a precLpLtaçao de Fe , a qual limitou o processo. No entanto, muitas 
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vantagens ocorreram na lixiviação por sulfato férrico: nao adição de 

ácido sulfÚ~~co (exceto o mínimo para o preparo dos meios de cultura), 

rápida solubilização química e posterior ação bacteriana. 

3.2. Lixiviação em colunas de percolação 

A figura III mostra as curvas de extração de cobre no expe-

rirnento de lixiviação bacteriana, após a fase de correções ácidas (ne~ 

sa fase, -3% de extração foi detectada, em ambas as colunas). Observog 

se urna tendência de estabilização da extração apÓs -30 dias, o que po-

de ser atribuÍdo à elevação do pH p/3,5, tendo sido necessárias novas 

correçoes ácidas, corno indicado na figura III. Solubilizações finais 

de cobre de cerca d e 17% e 8% foram obtidas nos tratamentos inocula-

do e esterilizado, respectivamente, mostrando urna significativa dife -

rença entre os tratamentos. 

Os testes de viabilidade indicaram sempre a presença ativa 

da bactéria no primeiro tratamento. O consumo total de ácido sulfÚrico 

foi de 6,8 g/Kg de minério, em ambos os tratamentos, o que corresponde 

a um valor seis vezes menor que aquele obtido em frascos agitados (39 

g/Kg), devido à diferença de granulornetria entre as amostras de miné

rio utilizadas. Fe 2
+ foi detectado após a fase de correções ácidas,mas 

depois dos tratamentos nao foi mais detectado na coluna inoculada, in-

dicando a sua utilização pela bactéria. 

Os resultados obtidos na lixiviação por soluções de sulfato 

férrico estão apresentados na figura IV. ApÓs apenas 4 dias, a extra -

·:;ão de cobre estabilizou -se por volta de 11% (A e C) e 8, 5%(B). Desse 

modo, a maior concentração de Fe
3

+ (-Sg/1) determinou uma melhor extrª 

ção de cobre. Embora a extração de cobre no teste bacteriano tenha si-

do maior (-17%), deve ser considerado que, naquelas condições, corre-

ções ácidas foram necessárias (o consumo de ácido sulfÚrico foi de 6,8 

g/Kg de minério) e o período de lixiviação foi 30 vezes maior (- 120 
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dias, incluindo fase de correções ácidas, anterior aos tratamentos).Em 

oposição, na lixiviação por sulfato férrico, nenhuma adição de ácido 

sulfÚrico foi feit-a, exceto no preparo do meio para crescimento bacte-

riano a pH 1,6. 

Constatada a eficiência da lixiviação férrica, novos ataques 

com essas mesmas soluções foram feitas, após a cementação de cobre e o-

2+ xidação bacteriana do Fe . O segundo ataque nas respectivas colunas, 

possibilitou novas extrações significativas em todas as colunas, mas 

os valores de extração foram maiores nas colunas que receberam trata -

mento ácido. assim, A e B apresentaram 9% ~ 8% de extração, respecti -

vamente (próximos aos valores do primeiro ciclo (11 e 8,5%, respectiv~ 

mente). Em C (sem tratamento ácido), embora a extração nesse perÍodo 

(6,5%) tenha sido menor que a obtida no primeiro ciclo (11%), o valor 

de extração foi também significativo, considerando que esse perÍodo de 

lixiviação foi realizado com o mínimo de consumo de ácido (apenas para 

ajuste do pH após cementação). O terceiro ataque forneceu novas extrª 

ções de cobre, porém esses valores não foram significativos como os an 

teriores: cerca de apenas 3-4% foi obtido num perÍodo 2 a 3 vezes maior. 

As concentrações de Fe 3
+ durante o experimento constam da 

tabela V. Em geral, alguma precipitação foi observada, exceto no iní -

cio do segundo ciclo em A e B (após adição ácida), quando a concentra

ção de Fe 3
+ aumentou na solução. Esse aumento foi provavelmente devido 

à dissolução do precipitado férrico, o que deteminou melhor extração de 

cobre nessas colunas. Em C (sem adição ácida), a precipitação de Fe 3
+ 

foi mais rápida, mas uma significativa extração foi obtida também(-6%). 

A dificuldade de extração no terceiro ciclo (principalmente em C) foi 

3+ 
provavelmente devido à presença dos precipitados do Íon Fe em maior 

quantidade, dificultando o acesso da solução lixiviante ao,J.!!.~nério(con 

- 3+ • ' -centraçoes de Fe proximas as do 12 ciclo em A e B, nao possbilitaram 

a mesma extração- ver tabela III). 
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Os valores de pH em todo o experimento nao excedeu 2,4, nao 

sendo necess~~tas adições ácidas para manutenção do pH. 

Considerando-se que as extrações no terceiro ciclo nao fo-

ram significativas, as extrações de cobre finais foram 20%, 17% e 17% 

para as colunas A, B e C, respectivamente. Embora os valores de extra-

ção tenham sido bastante prox~mos, o consumo de ácido sulfÚrico em A 

e B foram muito elevados (cerca de tres vezes o consumo em C), não de-

terminando uma extração proporcionalmente maior. Além disso, nas con-

dições da coluna C1 obteve-se a mesma extração final que em B, na qual 

a concentração inicial de Fe 3
+ foi menor (cerca de metade) e o consumo 

ácido foi três vezes maior. 

Finalmente, a lixiviação por soluções férricas (nas condi-

ções de C) apresentou vantagens como a redução no tempo de lixiviação 

de cerca de 10 vezes em relação ao experimento de lixiviação bacteria-

na em colunas (ver figuras III e IV), e um consumo muito menor de áci-

do sulfÚrico, considerando-se que ambas as metodologias forneceram uma 

mesma extração (-17%). Esse resultado foi possível pelo retorno das 

soluções lixiviantes ao minério, após cementação do cobre e oxidação 

2+ do Fe por Thiobacillus ferrooxidans. 
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FIGURA I - Extração de cobre do minério da m1na de Suru

bim (BA), por lixiviação bacteriana em fras

cos, em solução sulfÚrica a pH 2,8(A) e 3,5(8) 

O - inoculado 

A - esterilizado (controle) 



874 

100 

90 

80 

70 o 

60 
(A) 

50 

~ 40 
A tr-U.J 30 a:: 

CC o 20 u 
U.J 10 Q 

o 
lct 
Uo 
~ 90 a:: 
t-

80 >< 
U.J 

70 

60 

50 (B) 

40 

30 

20 

lO 

10 20 30 40 50 60 70 BO 

Te•po (dias) 

FIGURA II - Extração de cobre do minério da mina de SurQ 
bim (BA), por lixiviação bacteriana em fras-

cos, em meio 9K (sem Fe 2+ 
a pH 2,B(A) e 3,5(8) 

o - inoculado 

A - est,rilizado (controle) 
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FIGURA III - Extração de cobre do minério da m1 na 

de Surubim (BA), por lixiviação bac

teri ana em colunas de percolação 

o - inoculado 

6 - esterilizado 
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FIGURA IV - Ext ração de cobre do minério da mina de Suru

bim (BA) , por lixiviação com soluçÕes de sul

fato férrico produzidas bacterianamente. 

ConcentraçÕes iniciais de Fe3
+ 

COLUNA A A - 5 g/ 1 (correçÕes icidas posteriores) 

COLUNA B O- 2,5 g/J(correçÕes ácidas posteriores) 

COLUNA C C- 5 g/1 (sem correçÕes icidas) 
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TABELA III - Consumo de ácido sulfÚrico e extração final de cobre nos 

experimentos de Lixiviação Bacteriana em frascos agitados. 

Trata-

mento 

A 
l 

B 

A 
2 

B 

Extração de 

cobre (%) 

inoculª esterili-

do zado 

70 24 

36 16 

76 33 

66 18 

Consumo de ácido 

sulfÚrico (g/Kg 

de minério) 

47 

19 

53 

21 

Consumo específico de 

ácido sulfÚrico (g/g 

Cu extraído*) 

inoculado esterilizado 

6,3 18,1 

4,7 9 ,0 

6,7 1 6 ,1 

3,2 9,5 

*incluindo cobre solubilizado na fase de correções ácidas. 
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TABELA IV - Resul.tados dos experimentos de lixiviação com sol.uções ác_i 

q~~ de sulfato férrico em frascos agitados. 

Tratamento Tempo pH Fe+ 3 Fe 
+2 

Cu Extração de 

(dias) (g/1) (g/1.) (g/1) cobre (%) 

o 2,3 5,15 

A 
2 2,5 o, 13 2,68 0,35 16,8 

10 3,4 <0,05 2,16 o, 13 

25 3,6 <0,05 o, ll 0,30 14,4 

39 3,6 <0, 05 0,05 1,28 56,7 

o 2,3 11,0 

2 2,4 0,38 6,49 0,53 25,5 
B lO 2,7 < o, 05 5, 72 0,55 26,4 

25 2,5 < o, 05 4,10 0,65 30,8 

39 2,6 < o, 05 2,18 0,73 35,1 

70 2,8 < o, 05 0,29 1,02 51,5 

o 2' 3 16,2 

c 2 2,5 0,05 ll, 84 0,46 22,1 

lO 2' 5 < o, 05 9,72 0,52 25,0 

25 2,3 < o, 05 7,09 0,67 32,2 

39 2,4 < o, 05 4,21 0,88 42,3 

70 2,8 < o, 05 0,05 1,08 51,9 

o 2,3 21,3 

2 2,5 < o, 05 17,07 0,43 20,7 
D 

10 2,4 < o, 05 13,15 0,50 24,0 

25 2,2 < o, 05 10,10 0,70 33,6 

39 2,3 < o, 05 4,91 0,86 41,3 

70 2,6 < o, 05 $,05 1, ll 53,4 
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TABELA V - Concentração de Íon férrico nas soluções lixiviantes duran-

te lixiviação com sulfato férrico em colunas de percolação. 

Ciclo Tempo Fe+ 3 (g/1) 

(dias) A B c 

o 4,2 2,6 4,4 

12 2 2,1 1' 1 2' 3 

4 1' 5 0,7 1,8 

o 3,2 1,9 2,9 

22 1 4,3 2,7 1,8 

10 3' 5 2,3 0,7 

o 4,7 3,4 1,5 

32 10 2,2 1,4 0,4 

20 0,8 0,6 


