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RESUMO 
 
A calcopirita é um mineral de cobre de grande ocorrência e de importância industrial. 
O processo de extração do cobre a partir desse mineral é realizado principalmente 
por rotas pirometalúrgicas. O processamento da calcopirita por rotas 
hidrometalúrgicas apresenta cinética lenta e baixa extração do metal. Estes fatores 
têm sido atribuídos por alguns autores a uma camada de passivação que se forma 
durante o processo de lixiviação. Dentro deste contexto, a biolixiviação, processo 
hidrometalúrgico para produção de metais, é uma alternativa econômica que 
apresenta custos de capital e de operação baixos ou moderados. Sendo que a 
passivação da calcopirita diminui com o aumento da temperatura, estudos utilizando 
micro-organismos termófilos têm sido estimulados. Neste trabalho, estudou-se a 
biolixiviação de um concentrado calcopíritico com teor de cobre de 
aproximadamente 26%, utilizando a espécie termófila moderada Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans e a espécie termófila extrema Sulfolobus acidocaldarius. Os 
ensaios foram conduzidos em erlenmeyers de 250mL, 2,5% de sólidos e pH 1,80. 
Os frascos foram mantidos em um shaker sob agitação de 150rpm, nas 
temperaturas de 50°C para o micro-organismo termólfilo moderado e 67,5ºC para o 
micro-organismo termófilo extremo. Os resultados, ao final de 14 dias de 
experimentos, mostraram que 24,5% do cobre foi dissolvido pelo Sulfolobus 
acidocaldarius enquanto cerca de 26% de cobre foi lixiviado pelo Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans. Os ensaios de controle químico nas temperaturas de 50ºC e 
67,5ºC extraíram cerca de 18% e 7% de cobre, respectivamente. Portanto, a 
presença dos micro-organismos auxiliou no processo de dissolução do cobre a partir 
da calcopirita, porém não de maneira apreciável. 
 
PALAVRAS-CHAVE: calcopirita, micro-organismos termófilos, biolixiviação, cobre. 
 
ABSTRACT 
 
Chalcopyrite is themainly copper ore sulphide of industrial importance. The process 
of extracting copper from this mineral is carried out often by pyrometallurgical 
route.The processing of chalcopyrite by hydrometallurgical routeshas shown slow 
kinetics and low metal extraction. These factors have been attributed by some 
authors to a passivation layer that forms during the leaching process. However, 
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bioleaching a hydrometallurgical process for the production of metals is an economic 
alternative with low or moderate capital and operating costs. As the passivation of 
chalcopyrite decreases with increasing temperature, studies using thermophilic 
microorganisms have been stimulated. In this work, were studied the bioleaching of a 
copper concentrate content of approximately 26% of copper, using the moderate 
thermophilic microorganism Sulfobacillus thermosulfodooxidans and the extreme 
thermophilic microorganism Sulfolobus acidocaldarius.The assays were conducted in 
erlenmeyers of 250mL, pulp density of 2.5%(w/v)  and pH 1.80. The flasks were kept 
in shaker under 150rpm at temperatures of 50ºC for moderate thermophilic 
microorganisms and 67.5ºC for the extreme thermophilic microorganisms. The 
results showed that 24.5% of copper was dissolved by Sulfolobus acidocaldarius 
while about 26% of copper was leached by Sulfobacillus thermosulfidooxidans.The 
experiments in absence of microorganisms indicated 7% and 18% copper extracted 
for the temperatures of 50ºC and 67,5ºC, respectively. Therefore, the presence of the 
microorganisms improve the process of dissolving copper from the chalcopyrite, but 
not appreciably. 
 
KEYWORDS:chalcopyrite, thermophilic microorganisms, bioleaching, copper. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A calcopirita é o principal mineral primário de cobre contendo cerca de 70% das 
reservas totais de cobre globalmente e é conhecida como o mais estável mineral de 
cobre. Atualmente, concentrados calcopiríticos são processados através da rota 
convencional de extração de metais, a pirometalurgia. Por outro lado, processos 
hidrometalúrgicos têm ganhado grande potencial para o tratamento de minérios de 
baixo teor e rejeitos. Mundialmente, 25% do cobre é produzido através da rota 
hidrometalúrgica. Entretanto, a calcopirita é particularmente refratária à lixiviação 
química devido ao fenômeno da passivação que ocorre durante o processo de 
lixiviação da mesma, sendo este fenômeno  explicado por muitos pesquisadores 
(Leão et al., 2004 ;Sandström et al., 2005; Li et al., 2013; PANDA et al., 2015) 
através de processos eletroquímicos.  
 
Para entender os efeitos da passivação que ocorrem durante o processo de 
lixiviação da calcopirita, o potencial de passivação (Epp) tem sido utilizado para 
distinguir os potenciais onde a calcopirita lixivia efetivamente e onde não. Sandström 
et al. (2005) sugeriram que, em soluções contendo ácido sulfúrico, um Eh de 
aproximadamente 420mV (Ag/AgCl) é benéfico para a lixiviação da calcopirita 
quando comparado com um Eh mais elevado, por exemplo, 600mV (Ag/AgCl). 
Regiões de passivação, ou seja, onde a velocidade de lixiviação da calcopirita 
diminuiu foram observadas na faixa de potencial entre 490-640mV (Ag/AgCl). 
Velásquez-Yévenes et al. (2010) discutiram o efeito do potencial de oxirredução na 
velocidade de lixiviação da calcopirita. Eles realizaram experimentos em potenciais 
controlados utilizando HCl 0,2M com 0,5g/L Cu2+ a 35°C e descobriram que a 
lixiviação da calcopirita era altamente dependente do potencial da solução. A 
velocidade de dissolução da calcopirita foi melhorada significativamente quando os 
potenciais estiveram entre  350-420mV (Ag/AgCl) sendo sugerida esta região como 
uma janela de potencial ativo onde a calcopirita era melhor lixiviada. Em valores fora 
desta janela de potencial, as velocidades de lixiviação diminuíram 
consideravelmente. Sendo assim, a calcopirita é dita ter uma eletroquímica especial 
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devido aos efeitos do potencial de oxirredução desempenhar um papel importante 
no fenômeno da passivação da mesma durante o seu processo de lixiviação (Li et 
al., 2013; PANDA et al., 2015). 
 
A convencional rota pirometalúrgica para o processamento da calcopirita apesar de 
ser a mais utilizada industrialmente, apresenta desvantagens sendo somente 
econômica quando conduzida em larga escala e requer a eficiente captura do 
dióxido de enxofre para evitar o impacto ambiental para a atmosfera. Existe, 
portanto, um contínuo interesse no desenvolvimento de rotas de processos  
ambientalmente aceitáveis para a recuperação de metais a partir de sulfetos 
minerais (PARKER, 2008). 
 
Certos micro-organismos têm um importante papel na lixiviação de metais a partir de 
fontes minerais. Algumas bactérias comumente encontradas na lixiviação de sulfetos 
são as acidófilas mesófilas Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus 
thiooxidans e Leptospirillum ferrooxidans, com crescimento ótimo perto de 30ºC e 
baixo pH 1-3. Termófilas moderadas e hipertermófilas também apresentam um 
importante papel tornando a biolixiviação mais eficiente, pois permitem o uso de 
altas temperaturas, resultando em rápidas velocidades de reação. Em temperaturas 
intermediárias (40-45ºC), Acidithiobacillus caldus é o micro-organismo mais 
dominante na oxidação de enxofre em biorreatores tratando arsenopirita ou 
concentrados de cobre. A espécie Sulfobacillus termosulfidooxidas é uma termófila 
moderada com temperatura ótima de crescimento em torno de 50ºC, pH de 1-2,5 e é 
caracterizada pela sua habilidade em oxidar íons Fe2+ e espécies reduzidas de 
enxofre. As acidófilas, termófilas arqueobactérias, Acidianus brierleyi e Sulfolobus 
acidocaldarius, são também micro-organismos capazes de realizar a lixiviação de 
metais. O pH de crescimento ótimo é de 1-2 e a temperatura ótima é de 60-70ºC 
(KONISHI et al., 1998; WATLING, 2006; SICUPIRA, 2011). 
 
A biolixiviação da calcopirita oferece uma alternativa atrativa aos métodos 
convencionais de lixiviação, a qual tem sido aplicada com sucesso em alguns 
países. Na última década, termófilas extremas têm sido amplamente aplicadas na 
biolixiviação de sulfetos metálicos, tais como a calcopirita e a pirita. No entanto, a 
velocidade de lixiviação da calcopirita diminui com o tempo e o processo de 
lixiviação eventualmente cessa devido ao fenômeno da passivação (HE et al., 2009).  
 
Neste trabalho estudou-se a biolixiviação de um concentrado calcopirítico na 
presença de dois micro-organismos, o termófilo moderado Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans e o termófilo extremo Sulfolobus acidocaldarius. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Amostra do concentrado calcopirítico 
 
A amostra utilizada nos experimentos de biolixiviação continha uma granulometria 
100% inferior a 75μm (200 mesh). A amostra foi então submetida à digestão ácida 
em uma chapa aquecedora utilizando-se os ácidos: clorídrico, nítrico e fluorídrico. 
Após a abertura da amostra, a solução foi transferida para um balão de 250mL 
sendo o volume aferido com água destilada. Os teores dos elementos presentes 
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foram determinados por espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES), marca Varian, modelo 725-ES. 
 

2.2 Experimentos de biolixiviação 

 

Os experimentos de biolixiviação foram realizados utilizando-se o micro-organismo 
termófilo moderado Sulfobacillus thermosulfidooxidans e o micro-organismo termófilo 
extremo Sulfolobus acidocaldarius. Ambas as culturas foram mantidas em shaker 
(New Brunswick Scientific) sob agitação de 150rpm. Para o cultivo do Sulfolobus 
acidocaldarius a temperatura do shaker foi mantida em 67,5ºC e o meio de cultura 
utilizado foi o DSMZ 88 modificado, contendo: 1,3g/L de (NH4)2SO4, 0,28g/L de 
KHPO4, 0,25g/L de MgSO4.7H2O, 0,07g/L de CaCl2.2H2O, 0,02g/L de FeCl3.6H2O, 
1,80mg/L de MnCl2.4H2O, 4,5mg/L de NaB4O7.10H2O, 0,22mg/L de ZnSO4.7H2O, 
0,05mg/L de CuCl2.2H2O, 0,03mg/L de Na2MoO4.2H2O, 0,03mg/L de VOSO4.2H2O, 
0,01mg/L de CoSO4 e 0,1g/L extrato de levedura. Para o crescimento do 
Sulfobacillus thermosulfidooxidans, a temperatura do shaker foi mantida em 50ºC 
sendo empregado o meio de cultura Norris contendo os seguintes sais (NH4)2SO4: 
0,4g/L; MgSO4.7H2O: 0,8g/L e K2HPO4: 0,4g/L. O meio de cultura deste último micro-
organismo foi suplementado com 2,5g/L de solução de sulfato ferroso. Ambos os 
micro-organismos foram mantidos em erlenmeyers de 250mL, contendo 150mL de 
solução, pH 1,80, 15mL do meio de cultura e 2,5% de sólidos. Experimentos de 
controle químico foram realizados nas mesmas condições dos ensaios bióticos 
porém, na ausência dos micro-organimos (ensaios abióticos). Neste caso, utilizou-se 
bactericida (timol) para garantir a ausência dos mesmos. 
 
Todos os experimentos foram realizados durante14 dias. Alíquotas das soluções 
foram retiradas em tempos pré-determinados para análise do cobre dissolvido via 
espectroscopia de emissão atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado 
(ICP-OES). O pH da solução era medido diariamente com o auxílio de um pHmetro 
(Digimed), sendo corrigido, caso necessário, com solução de NaOH (6M) ou ácido 
sulfúrico concentrado. O potencial de oxirredução (Eh) do sistema também foi 
monitorado com o auxílio de um Ehmetro (Digimed), sendo as  medidas referentes 
ao par Ag/AgCl (297mV). 
 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O resultado da análise química da amostra inicial por ICP-OES indicou as seguintes 
concentrações de metais: Cu (26,01±1,16%), Fe (26,08±1,10%), S (23,86±2,23%) e 
concentrações menores de Al (0,42±0,04%) e Mg (0,63±0,01%). Portanto, a amostra 
contem alto teor de cobre, caracterizando-a como um concentrado.  
 
A extração seletiva de metais a partir de sulfetos minerais, tais como a calcopirita 
pode ser considerado um processo oxidativo no qual os íons férricos são reduzidos 
e o componente sulfetado do mineral é oxidado a enxofre elementar (WATLING, 
2006): 
 
CuFeS2 + 4Fe3+→ 5Fe2+ + Cu2+ + 2S0                                                                                                      (1) 
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A Figura 1, mostra o evolução da extração de cobre com o tempo, a partir do 
concentrado sulfetado, na presença dos micro-organismos Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans e Sulfolobus acidocaldarius.  

 
Figura 1. Evolução da extração de cobre com o tempo utilizando-se o micro-organismo (a) 

Sulfobacillus thermosulfidooxidans (b) Sulfolobus acidocaldarius.Condições experimentais: 
pH = 1,80; densidade da polpa 2,5%(m/v); agitação 150rpm, concentrado calcopirítico. 

 

Pode-se notar que o percentual de extração de cobre na presença de ambos os 
micro-organismos foi próximo de 25%, após 14 dias de experimentos, não 
apresentando diferença significativa na dissolução do cobre mesmo quando a 
temperatura foi elevada de 50ºC (Sulfobacillus thermosulfidooxidans) para 67,5ºC 
(Sulfolobus acidocaldarius). Para os ensaios abióticos, ou seja, na ausência dos 
micro-organismos, a extração de cobre foi constante na temperatura mais alta 
alcançando cerca de 7,5%. Por outro lado, a percentagem de cobre extraído na 
temperatura de 50ºC se mostrou crescente e ao final dos 14 dias de ensaio alcançou 
cerca de 18%. Os ensaios de controle químico (ensaios abióticos) foram realizados 
nas mesmas condições dos respectivos ensaios bióticos, porém, na ausência dos 
micro-organismos sendo, nestes casos, adicionado bactericida para garantir a 
ausência dos mesmos. Com a temperatura mais alta (67,5ºC) esperava-se obter 
uma extração de cobre maior, contrário do que foi observado. Porém, vale ressaltar 
que, na temperatura menor (50ºC) os ensaios foram suplementados com Fe2+. O 
Ferro (II) sendo oxidado pelo oxigênio dissolvido no meio a Ferro (III) participa do 
processo de dissolução da calcopirita como pode ser observado pela reação (1). 
Este fato explicaria a maior dissolução do cobre encontrado nos ensaios abióticos na 
temperatura de 50ºC em relação ao valor encontrado na temperatura de 67,5ºC. O 
resultado de extração encontrado por XIA et al. (2010) em seu estudo sobre a 
biolixiviação de um concentrado calcopirítico contendo 32,6% de Cu com  
Sulfobacillus thermosulfidooxidans, foi cerca de 41% na presença dos micro-
organismos e cerca de 10% na ausência dos mesmos ao final de 20 dias de 
experimento. No referido estudo a velocidade de dissolução do cobre decresceu 
após 16 dias de ensaio, o que foi atribuído pelos autores à quantidade significativa 
de jarosita presente no sistema, identificada por análise de XANES. Veloso (2012), 
em seu estudo de um concentrado calcopirítico utilizando uma cepa de Sulfolobus 
acidocaldarius, alcançou cerca de 80% de extração de cobre em pH 1,75 em 15 dias 
de experimento. Por outro lado, nos experimentos de controle químico a autora 
encontrou cerca de 30% de cobre dissolvido. 
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A Figura 2 exibe a evolução do potencial de oxirredução (Eh) dos sistemas 
estudados em função do tempo.  

 
Figura 2. Evolução do potencial de oxirredução (Eh) com o tempo utilizando o micro-

organismo (a) Sulfobacillus thermosulfidooxidans e (b)Sulfolobus acidocaldarius. Condições 
experimentais: pH = 1,80; densidade da polpa 2,5%(m/v); agitação 150rpm, concentrado 

calcopirítico. 
 

Pela Figura 2 pode-se observar que não houve variação significativa do Eh no 
ensaio abiótico a 67,5ºC, e nos ensaios bióticos de ambos os micro-organismos, 
onde o Eh permaneceu na faixa de aproximadamente 450mV (Ag/AgCl). Já nos 
experimentos de controle químico a 50ºC o Eh alcançou valores maiores que 550mV 
(Ag/AgCl). A reação representada pela Equação (1) é conhecida por ser sensível ao 
potencial redox e altas taxas de dissolução da calcopirita são geralmente medidas 
em baixos potenciais, na faixa 340-460mV (Ag/AgCl) (WATLING, 2006). No presente 
estudo, os potenciais de oxirredução alcançaram valores no limite desta janela de 
potencial ou até mesmo fora dela. Portanto, os valores de Eh encontrados explicaria 
o motivo pelo qual não se alcançaram boas recuperações de cobre nos 
experimentos realizados. Velásquez-Yévenes et al. (2010), realizaram um trabalho 
avaliando o efeito do potencial na lixiviação química da calcopirita em meio contendo 
solução clorídrica. Os autores observaram que a extração de cobre era dependente 
do Eh onde os valores de dissolução do mineral se concentraram na faixa de 350-
420mV (Ag/AgCl). Para valores fora deste intervalo, foram encontradas baixas 
recuperações do metal. 
 
O pH é outro importante parâmetro a ser considerado nos sistemas de biolixiviação. 
Porém, no presente trabalho, não houve variação significativa do mesmo sendo que 
seu valor (1,80) permaneceu praticamente constante durante os 14 dias de 
experimento. 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os micro-organismos termófilos moderados e hipertermófilos possuem um 
importante papel na biolixiviação, pois permitem o uso de altas temperaturas 
resultando em rápidas velocidades de reação e altas recuperações de metais. 
Porém, no presente estudo não houve diferenças significativas nas extrações de 
cobre com a utilização dos micro-organismos Sulfobacillus thermosulfidooxidans e  
Sulfolobus acidocaldarius, pois ambos alcançaram cerca de 25% de extração de 
cobre. A diferença de extração entre os sistemas bióticos e abióticos se mostrou 
mais significativa na temperatura de 67,5ºC, onde foi encontrado cerca de 7,5% de 
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cobre no sistema abiótico, permanecendo este valor estável durante os 14 dias de 
experimento. Por outro lado, no ensaio abiótico a 50ºC, o valor de extração de cobre 
se mostrou crescente apresentando no final do experimento cerca de 18% de 
extração do metal, sendo este valor próximo ao valor encontrado no ensaio biótico 
(25%) contendo Sulfobacillus thermosulfidooxidans. 
 
A literatura reporta que a calcopirita é melhor lixiviada dentro de uma "janela de 
potencial". Neste trabalho, o potencial de oxirredução (Eh) se mostrou um importante 
parâmetro sendo que os valores encontrados tanto para os ensaios bióticos quanto 
para os abióticos se situaram no limite superior desta janela ou até mesmo fora dela, 
o que justificaria as baixas recuperações de cobre encontradas nos sistemas 
estudados.  
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