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RESUMO 
 

A mineração é uma das principais atividades econômicas do Estado do Pará, tendo 
como um dos seus pilares a extração de cobre. Os sulfetos de cobre são normalmente 
processados através de métodos pirometalúrgicos, que consomem uma grande 
quantidade de energia e nem sempre são economicamente viáveis para todos os tipos 
de minérios. Uma alternativa é a utilização de bactérias oxidantes de enxofre e ferro 
para solubilização de metais (biolixiviação), já comercialmente adotada em países 
como: Chile, Estados Unidos e Austrália. No Brasil, o interesse pela biolixiviação vem 
crescendo nos últimos anos, atraído pelos baixos custos operacionais e baixo impacto 
ambiental, além da possibilidade de exploração de minérios de baixo teor. Entretanto, 
por se tratar de um processo bacteriano, é necessária a otimização para cada tipo de 
minério. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o processo de biolixiviação em 
colunas para um minério de cobre sulfetado, proveniente da região da Serra dos 
Carajás/PA, com granulometria variando entre 8-4mm (Coluna 1) e 3-1,68mm (Coluna 
2) e inoculação com a bactéria Acidithiobacillus ferrooxidans. Foram realizadas 
caracterizações mineralógicas (DRX) e químicas (FRX) das amostras, bem como 
determinações do pH, Eh, concentração total de ferro e total de cobre extraído ao 
longo de 100 dias de biolixiviação. As amostras foram compostas principalmente por 

calcopirita (CuFeS2) e calcita (CaCO3) e em ambas as colunas, verificou-se a atividade 
bacteriana na extração do cobre indicada pelo alto potencial redox (>580mV). O pH 

foi mantido próximo a 1,8, sendo necessária a adição de H2SO4 concentrado, 
principalmente na Coluna 2, a qual houve maior disponibilização da calcita. A maior 
extração de cobre (0,7%) foi obtida na coluna 2, com menor granulometria. Tais 
resultados evidenciam a possibilidade de utilização da biolixiviação em minérios da 
região de Carajás, entretanto, a presença da calcita deve ser avaliada. 
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ABSTRACT 
 

Mining is one of the most important economic activities of Pará State, being copper 
extraction one of their pillars. Copper sulphides are usually processed through 
pyrometallurgical methods, consuming high amounts of energy and not economically 
viable to a series of ores. An alternative is the use of sulfur and iron oxidizing bacteria 
for metal solubilization, or bioleaching, already commercially adopted in countries such: 
Chile, United States and Australia. In Brazil, bioleaching attention is increasing during 
the last years, attracted by the low operational costs and low environmental impact, 
beyond the possibility of low-grade ores exploration. However, regarding it is a 
bacterial process; optimization to each ore type is needed. The present study aimed 
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to evaluate a copper ore sulphide from the Serra dos Carajás/PA region bioleaching 
process in columns, under different granulometry, varying from 8-4mm (Column 1) to 
3-1.68mm (Column 2) and inoculated with the bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans. 
Mineralogical (DRX) and chemical (FRX) samples characterization, as well as, pH, Eh, 
total iron concentration and total copper extracted determinations were conducted 
along 100 days bioleaching tests. The ore samples were composed mainly by 
chalcopyrite (CuFeS2) and calcite (CaCO3) and bacterial activity was indicated by high 
redox potential values (>580mV) in both columns. The pH was keep close to 1.8, being 
necessary the addition of concentrated H2SO4, due to the higher calcite availability, 
mainly in column 2. The highest copper extraction was obtained in column 2, with the 
lower granulometry, after 100 days. The observed results open the possibilities for 
Carajás´ region ores bioleaching, however, the presence of calcite should be evaluated. 

 
KEY WORDS: bioleaching; columns; copper. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil possui uma das mais diversificadas reservas minerais do mundo. Neste 
contexto, os estados de Minas Gerais e Pará se destacam. O estado do Pará 
apresenta a maior reserva lavrável de minérios de cobre do Brasil. Em 2014, tais 
reservas somaram 82% do total nacional (Sumário Mineral, 2015). Tradicionalmente, 
para o beneficiamento do minério de cobre, recorre-se aos processos 
hidrometalúrgico e pirometalúrgico (Garcia Jr. e Urenhas, 2002; Watling, 2006). 

 

Entretanto, estes processos demandam elevadas quantidades de energia, insumos 
(ex.: ácidos), elevado investimento de capital inicial (em virtude das instalações físicas 
necessárias aos processos) e mão de obra especializada; além disso, uma de suas 
consequências é a poluição ambiental provocada pela emissão de gases poluentes, 
como o SOX (Garcia Jr. e Urenhas, 2002). Uma alternativa para o processamento de 
minérios metálicos, como os sulfetos de cobre, é a utilização de micro-organismos 
oxidantes de enxofre e ferro, capazes de solubilizar metais de interesse, conhecida 
como biolixiviação. 

 

A biolixiviação tem sido utilizada com sucesso na extração comercial de cobre em 
países como Chile, Estados Unidos e Austrália. No Brasil o interesse pela utilização 
de bactérias para o processamento mineral vem crescendo nos últimos anos, devido 
ao seu baixo custo operacional e impacto ambiental, além da possibilidade de explorar 
minérios polimetálicos de baixo teor (Panda et al., 2016). Entretanto, por ser um 
processo bacteriano e considerando a variabilidade química e mineralógica de cada 
minério (solução sólida e minerais acessórios), faz-se necessária uma avaliação 
prévia, em escala laboratorial, das melhores condições para uma possível aplicação 
deste tipo de processo em escala industrial. 

 

Assim, uma forma de estudar tais parâmetros pode ser pelo emprego de colunas, que 
são uma representação de uma secção vertical de uma pilha de minério, utilizadas 
para avaliar os processos de biolixiviação, principalmente para minérios de baixo teor. 
Panda et al. (2016), Rodrigues et al. (2016) e Wu et al. (2016) estudaram o processo 
de biolixiviação de cobre, em colunas, e obtiveram resultados de extração superiores 
a 65, 89 e 90%, respectivamente. 
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Considerando a especificidade de cada minério, o presente trabalho tem por objetivo 
avaliar, em escala laboratorial, o processo de biolixiviação em colunas para um 
minério de cobre sulfetado, proveniente da região da Serra dos Carajás/PA, em 
diferentes granulometrias. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A amostra empregada na realização do ensaio foi coletada em uma mina de cobre 
situada na Serra dos Carajás, Pará, durante visita técnica acompanhada por geólogos 
da mineradora, representando o principal tipo de minério explorado no local. O minério 
foi cominuído com o auxílio de marretas e classificado por peneiramento manual nas 
granulometrias de 8-4mm e 3-1,68mm. Após classificação, tais amostras foram 
utilizadas nos ensaios de biolixiviação. Uma alíquota de, aproximadamente, 100g de 
cada uma dessas amostras, foi pulverizada em moinho tipo almofariz, modelo RM200, 
com gral e pistilo em ágata (Retsch, Alemanha) e direcionada para caracterizações 
mineralógica e química, além de consumo de ácido. 

 

A análise de composição mineralógica foi realizada por Difratometria de Raios-X (DRX) 
empregando-se preparação backloading, pelo método do pó, em equipamento modelo 
Empyrean, tubo de Raios-X cerâmico de Cobre e nível de potência máxima de 2,2kW 
(PANalytical, Holanda). 

 
Foi realizada análise química utilizando-se uma alíquota de cada amostra sob a forma 
de pó solto. Não foi realizada Perda ao Fogo (PF) devido a presença de sulfetos na 
amostra de minério. A análise química foi realizada em equipamento de 
Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva (EDXRF), 

modelo Epsilon 3XLE, tubo de Raios-X cerâmico de Ródio e nível de potência máxima 
de 15W, (PANalytical, Holanda). 

 

Foi determinado o consumo de ácido utilizando-se 2,5g da amostra pulverizada 
(<1,0mm), adicionada em erlenmeyer de 250mL contendo 100mL de água ultrapura. 
Com o auxílio de uma bureta adicionou-se a esta solução de ácido sulfúrico (H2SO4) 
1M suficiente para manter o pH da solução em 2,0. 

 
Duas colunas iguais, produzidas em material acrílico, transparente, diâmetro interno 
de 94mm, altura de 500mm, furo superior concêntrico de 20mm de diâmetro com 
tampa, saída inferior com conector tipo espiga para conexão com mangueira foram 
utilizadas no estudo. Em cada coluna foram empregados 3kg de minério, sendo que 
na Coluna 1 utilizou-se a granulometria de 8-4mm e na Coluna 2, de 3-1,68mm. Em 
separado, em recipientes de polietileno de alta densidade (PEAD) de 10 litros, foram 
adicionadas as soluções de biolixiviação. 

 

As soluções de biolixiviação consistiram de 0,5L de inóculo (106 bactéria.ml-1) da 
espécie Acidithiobacillus ferrooxidans-LR (Garcia Jr, 1991) e 4,0L de meio “T&K” 
(Tuovinen e Kelly, 1979) modificado (sem adição de sulfato ferroso), totalizando 4,5L 
de solução para recirculação em cada coluna.As soluções foram mantidas sob 
aeração, com auxílio de um compressor de ar e em recirculação com fluxo de 45L.m- 

2.h-1, por meio de mangueiras de silicone, com auxílio de bombas peristálticas, modelo 
BT100-2J (LongerPump, Alemanha) conforme esquema apresentado na Figura 01. 
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Figura 01: Representação esquemática das colunas de biolixiviação. 

 
Durante o processo de biolixiviação os ensaios foram monitorados através da medição 
do pH e do potencial de oxirredução (Eh) das soluções, com o auxílio de medidores 
da marca Electrolab (Reino Unido), modelos Fermac 260 e Fermac 290, 
respectivamente. Ácido sulfúrico concentrado foi adicionado à solução de lixiviação 
para a manutenção do pH abaixo de 1,8, quando necessário. Periodicamente foram 
coletadas amostras para quantificação química de ferro e cobre, através da EDXRF. 
Para tal determinação, foram construídas curvas de calibração a partir dos sulfatos 
destes metais nas concentrações de 100 a 10.000ppm e de 2,5 a 2.000ppm para o 
Fe e Cu, respectivamente. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A composição mineralógica está apresentada na Figura 02. Observou-se nas duas 
frações granulométricas a presença predominante de calcopirita (CuFeS2), distâncias 
planares principais: 3,03 e 1,85Å, bem como, calcita (CaCO3), distância planar 
principal: 3,03Å, quartzo (SiO2), distâncias planares principais: 3,34 e 4,25Å e o 
argilomineral clorita, distâncias planares principais: 14, 7 e 3,5Å. 

 

Figura 02: Composição mineralógica das amostras utilizadas. 

 
A composição química das amostras utilizadas está apresentada na Tabela 01. Os 
elementos mais abundantes presentes nas amostras utilizadas nas Colunas 1 e 2 
foram: o enxofre, ferro e cobre variando de 30,97% a 35,36%, 20,78 a 23,71% e 17,69 
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a 18,85%, respectivamente. Estes três elementos estão associados ao mineral 
calcopirita, principal mineral nas amostras. O Fe também pode estar associado a 
estrutura da clorita. 

 
Tabela 01: Composição química das amostras utilizadas. 

Elemento 
  Concentração (%)  
8-4 mm (Coluna 1) 3-1,68 mm (Coluna 2) 

SiO2 7,84 10,66 
Al2O3 1,10 1,57 
Fe2O3 23,71 20,78 
CaO 10,83 15,27 
CuO 18,85 17,69 
MgO 0,76 1,18 
MnO <0,1 0,11 
SO3 35,36 30,97 
P2O5 1,44 1,73 

Outros* <0,1 <0,1 
(*): Somatório de elementos em concentração inferior a 0,1%. 

 

O teor de silício variou de 7,84%, na granulometria de 8-4mm, a 10,66% na de 3-
1,68mm. Este elemento está associado ao quartzo e a estrutura da clorita. Também 
estão associados à clorita, o alumínio, que variou de 1,10 a 1,57% (8-4mm e 3- 
1,68mm, respectivamente) e, eventualmente, o magnésio, 0,76 a 1,18% (8-4mm e 3- 
1,68mm, respectivamente). O teor de fósforo variou de 1,44%, na amostra da Coluna 
1, a 1,73%, na amostra da Coluna 2 e apenas a amostra da Coluna 2 apresentou teor 
relevante de manganês (0,11%). Estes elementos não foram associados diretamente 
aos minerais identificados. 

 

O teor de cálcio variou de 10,83%, na Coluna 1, a 15,27%, na amostra da Coluna 2, 
ao qual associa-se o mineral calcita. Esta diferença, de mais de 4%, deve-se a fácil 
fragmentação deste mineral, devido aos planos de clivagem bem definidos, ou seja, 
devido a facilidade com que ele pode ser quebrado, e isso fez com que ele se 
concentrasse na amostra de menor granulometria. Este mineral, em particular, tem 
papel fundamental na biolixiviação, podendo neutralizar os prótons liberados durante 
processo de oxidação e elevar o pH, prejudicando o crescimento das bactérias e 
afetando indiretamente a extração do cobre. 

 

O consumo de ácido foi de 2.400kg de H2SO4.t-1 de minério, valor este bastante 
elevado, se comparado aos valores obtidos por Rodrigues et al. (2016), ao qual o 

maior consumo foi de 255,2kg.t-1. Em suas amostras, este autor não relatou a 
presença de minerais que pudessem, ao menos, diretamente, alterar fortemente o pH 
do sistema, ao contrário da amostra do presente estudo, que apresentou elevado teor 
de calcita. Devido a presença deste mineral, durante o ensaio, fez-se necessário a 
adição periódica de H2SO4 concentrado, objetivando a manutenção do pH próximo a 
1,80. Além da preservação das condições ótimas para o crescimento microbiano, a 
manutenção do pH neste valor também foi uma medida realizada visando evitar a 
passivação do minério, pois, em valores de pH acima de 2, pode haver a precipitação 
de ferro (III) na forma de compostos secundários, por exemplo, a jarosita, dificultando 
a solubilização do íon cobre. A adição do ácido foi necessária em maior frequência na 
amostra  da  Coluna  2, de menor granulometria  (3-1,68mm).  O menor tamanho  de 
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partícula, possivelmente, favoreceu a liberação mais rápida da calcita para a solução, 
elevando, assim, o pH e exigido o frequente acréscimo do ácido. 

 

O resultado dos ensaios do potencial de oxidação redução (Eh) está apresentado na 
Figura 03. Observa-se que em poucos dias, ocorreu um aumento do potencial redox 
em ambas as colunas, de, aproximadamente, 565 para 592mV e 575 para 597mV, 
nas Colunas 1 e 2, respectivamente. A partir dos dias 20 e 45, aproximadamente, o 
Eh das Colunas 1 e 2, estabilizaram em cerca de 592 e 587, respectivamente. Este 
salto do Eh observado durante a primeira amostragem está diretamente associado ao 
aumento da atividade bacteriana, uma vez que estes micro-organismos oxidam os 
íons ferrosos presentes no minério (Rodrigues et al., 2016). Ainda segundo os 
mesmos autores, o potencial redox de uma solução de biolixiviação é definido pela 

atividade entre os íons Fe2+ e Fe3+. A diminuição da atividade bacteriana entre os dias 
6 e 47 na Coluna 2, observada indiretamente pela redução dos valores de Eh, pode 
ter sido afetada pela liberação da calcita no sistema e consequente ajuste de pH e/ou 
adaptação dos micro-organismos. 

 

Figura 03: Potencial Redox (Eh) das soluções de biolixiviação. 

 
A concentração do íon ferro (total) nas soluções de biolixiviação das colunas está 
apresentada na Figura 04. Observa-se tendências diferentes em ambas as colunas. 
Os teores de Fe referentes a amostra da Coluna 1, até um pouco antes do 50º dia, se 
mantêm próximos a 1500mg.L-1, enquanto que, praticamente neste mesmo período, 
os teores de ferro da Coluna 2 se apresentaram abaixo do limite de detecção da 
técnica. A partir da segunda metade do período estudado, a concentração deste íon 
na Coluna 1 diminui e mantem-se em valores aproximados entre 1000 e 1400mgL-1. 
Já as concentrações do íon ferro na solução de biolixiviação da Coluna 2, 
aproximadamente, após ao 55º dia, aumentam gradativamente, alcançando valores 
próximos a 1000mg.L-1. 

 

Nos primeiros 48 dias, na Coluna 1, provavelmente, a maior granulometria da amostra 
não tenha facilitado a liberação da calcita para a solução de biolixiviação, o que fez 
com que o pH não se elevasse e, por consequência, possibilitasse a lixiviação do ferro. 
Entretanto, a medida que a biolixiviação ocorria, por consequência da liberação da 
calcita, pode ter havido a precipitação de minerais de ferro na coluna, o que pode 
explicar a diminuição de seu teor na solução. Ao contrário, na Coluna 2, a menor 
granulometria da amostra pode ter facilitado a liberação da calcita, precipitando 
minerais de ferro nos 50 primeiros dias de ensaio. Com o decorrer do experimento, a 
medida que o pH se ajustava, esses minerais de ferro começaram a ser lixiviados e 
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sua concentração na solução pôde ser detectada. Qiu e colaboradores (2006), ao 
estudar a recuperação de cobre a partir de um minério de calcopirita, utilizando 
Acidithiobacillus ferrooxidans, A. thiooxidans e uma mistura dessas duas culturas, 
obtiveram resultados de 7,75, 8,00 e 11,25%, respectivamente. Os autores justificam 
que o menor valor obtido quando utilizada a cultura de A. ferrooxidans, possa ter 
ocorrido devido a precipitação do íon férrico. Apesar dos esforços em manter o pH 
abaixo de 1,8, esta mesma precipitação pode ter ocorrido em ambas as colunas, 
porém, em momentos diferentes, o que pode ter influenciado na extração do cobre. 

 

Figura 04: Concentração total de ferro nas soluções de biolixiviação. 

 
A curva de extração de cobre do minério está exposta na Figura 05. Nos 40 primeiros 
dias houve uma maior extração de cobre do minério da Coluna 1, de maior 
granulometria (8-4mm). Entretanto, a partir da segunda metade do período estudado, 
a extração se acentua na Coluna 2 (amostra de granulometria menor, de 3-1,68mm), 
alcançando valores de extração superiores a 0,7%, contra o máximo de, 
aproximadamente, 0,4%, alcançado na Coluna 1. A acentuação da extração de cobre 
na Coluna 2 coincide com o início da presença de ferro na solução de biolixiviação. 
Segundo Qiu et al., (2006), o íon Fe3+ exerce uma importante função na extração de 
cobre, uma vez que sua concentração influencia na recuperação deste metal. 

 

Figura 05: Extração de cobre da biolixiviação das colunas. 

 

Em comparação ao resultado de extração de cobre, utilizando Acidithiobacillus 
ferrooxidans, obtido por Panda et al. (2016) (extração de 66 a 70% em 15 dias), 
Rodrigues et al. (2016) (extração de 89% em 255 dias) e Wu et al. (2016) (extração 
de 78 a 86% em 100 dias), os valores de extração do presente trabalho no período 
até então estudado, de 100 dias, são pouco expressivos. 
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CONCLUSÕES 
 

As determinações mineralógica e química das amostras de minério sulfetado 
coletadas na Serra de Carajás/PA, confirmaram a predominância de calcopirita, bem 
como a presença de calcita. O carbonato presente na calcita atuou diretamente na 
neutralização dos prótons gerados durante o processo de biolixiviação, demandando 
a adição de ácido sulfúrico para a manutenção do pH ótimo para as bactérias (pH 1.8) 
e prevenção da formação de compostos secundários contendo Fe (ex. jarosita). 

 
Os ensaios de biolixiviação em colunas demonstraram influência da granulometria 
sobre o potencial de oxirredução, concentração total de ferro na lixívia e eficiência na 
extração de cobre. Apesar do efeito alcalino da calcita, a maior extração de cobre 
(0,7%) também foi obtida na amostra de menor granulometria após os 100 dias de 
ensaio, provavelmente devido a maior superfície de contato para adesão bacteriana. 
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