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RESUMO: A biolixiviação da calcopirita ainda não possui aplicação em escala comercial
devido à baixa eficiência, por isso esse processo tem sido bastante estudado nos últimos anos.
A biolixiviação de rejeito calcopirítico se torna ainda mais difícil devido a presença de maior
quantidade de impurezas, entre elas encontram-se os carbonatos. A presença de carbonatos no
minério promove o aumento do pH da solução podendo inibir o desenvolvimento da
biolixiviação. Assim, essa pesquisa tem como objetivo a aplicação do tratamento ácido para
otimização do processo de biolixiviação, a fim de recuperar o cobre perdido ao longo do
processo além de reduzir o teor desse metal tóxico na lagoa de rejeitos. A remoção e
recuperação de metais tóxicos é de grande relevância na proteção do meio ambiente e para
saúde dos seres humanos. Os experimentos de biolixiviação foram realizados em duas etapas,
na primeira fez-se uso do rejeito pré-tratado com ácido sulfúrico na biolixiviação e na segunda
fez-se uso do rejeito sem tratamento, com a adição de ácido sulfúrico no início da biolixiviação.
O tratamento ácido foi realizado em biorreatores com a adição de três volumes diferentes de
H2SO4 96% e um experimento controle. Todos os experimentos de biolixiviação foram
realizados em triplicada mais um controle, sem adição de inóculo. Os resultados mostraram que
o tratamento ácido foi eficiente na remoção dos carbonatos e conseguiu promover a
biolixiviação da calcopirita em ambas as etapas estudadas, sendo possível atingir cerca de 47%
de recuperação de cobre ao final dos experimentos.
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ABSTRACT
The bioleaching of chalcopyrite has not been applied on a commercial scale due to the low
process efficiency, so this process has been extensively studied in recent years. The bioleaching
of chalcopyrite tailings becomes even more difficult by the presence of higher amounts of
impurities, among them are the carbonates. The presence of carbonates in the ore promotes the
increase in pH of the solution and may inhibit the development of bioleaching. Therefore, this
research aims to apply the acid treatment for optimization of bioleaching process, in order to
recover the lost copper throughout the process besides reducing the content of this toxic metal
in the tailings pond. The removal and recovery of toxic metals is very important in protecting
the environment and human health. The bioleaching experiments were performed in two stages,
the first made up using the pre-treated tailing with sulfuric acid in bioleaching, and the second
was made using the tailing without treatment with sulfuric acid addition at the beginning of
bioleaching. The acid treatment was carried out in bioreactors with three different volumes of
H2SO4 96% and a control experiment. All bioleaching experiments were performed in triplicate
over a control, without addition of inoculum. The results showed that acid treatment was
effective in removal of carbonates and managed to promote a good performance in the
bioleaching of chalcopyrite in both steps studied, it is demonstrated that circa 47% copper
recovery can be achieved.

Key words: Bioleaching, chalcopyrite tailings, carbonates.
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1. Introdução
O cobre, presente na história da humanidade desde 8.000 a.C., é um dos metais de maior
importância para a indústria moderna e o terceiro metal mais utilizado no mundo, atrás do ferro
e do alumínio. Possui propriedades físicas como maleabilidade e ductilidade, é excelente
condutor de calor e energia, é resistente à corrosão e às altas temperaturas, possui durabilidade,
além de ser reciclável. Atualmente, a utilização do cobre é vista em objetos de decoração,
bijuterias e peças de joalheria, na geração e transmissão de energia, em fiações e em
praticamente todos os equipamentos eletrônicos.
A maior fonte de cobre é a partir de um ou uma combinação de minerais de sulfuretos
de cobre, entre eles os principais minerais são calcopirita (CuFe2S), calcocita (Cu2S), covelita
(CuS), bornita (Cu5FeS4), tetraedrita (Cu9Fe3Sb4S13) e enargita (Cu3AsS4). A calcopirita é o
minério mais abundante na natureza entre todos os tipos de minérios de sulfureto de cobre.
Em 2011, o Chile foi o maior produtor mundial de cobre responsável por 33,66% do
total, seguido pelo Peru (7,58%), China (7,5%) e EUA (6,96%), com a produção mundial
estimada em 16,1 milhões de toneladas. O Brasil ficou como o décimo quinto maior produtor
de minério de cobre com produção de 400 mil toneladas (IBM, 2012).
Já em 2013, a produção mundial de cobre refinado atingiu 21 milhões de toneladas, com
a China (31%), o Chile (13,1%), o Japão (7,0%) e os EUA (5,0%) como os principais produtores
do metal. A produção brasileira de cobre refinado registrou uma quantidade de 261.950
toneladas, correspondendo a 1,2% do total mundial. Ainda em 2013, a produção mundial de
concentrado de cobre alcançou uma quantidade de 18,07 milhões de toneladas. Já a produção
brasileira de concentrado de cobre alcançou um total de 270.979 toneladas, distribuída nos
estados do Pará (com 68% do total), Goiás (23,7%) e Bahia (8,3%) (Ribeiro, 2014).
Existem dois processos principais para extração do cobre da calcopirita em escala
comercial, o pirometalúrgico e o hidrometalúrgico. A partir do processo pirometalúrgico,
obtêm-se 80% do cobre produzido mundialmente, entretanto essa técnica só é viável em
minerais com alto teor de cobre, além da enorme desvantagem de gerar quantidade imensa de
resíduos sólidos. Já o processo hidrometalúrgico, funciona com a aplicação de ácido e solução
de ferro na superfície do minério, sendo assim uma alternativa mais viável em minerais com
baixo teor (Lima, 2013).
A biolixiviação, ou processo bio-hidrometalúrgico, que consiste na solubilização de
metais por meio de microrganismos, em minerais sulfetados para extração de cobre, ainda não
possui aplicação em escala comercial, mas tem sido cada vez mais estudada para o
Vivian Maria de Arruda Magalhães, janeiro/2016
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processamento de materiais de baixo teor. Oferece alternativa aos métodos de lixiviação
convencionais e permanece atraindo atenção dos pesquisadores devido às suas características,
como possuir baixo custo de investimentos e operacional, baixo consumo de energia e por ser
ambientalmente amigável (Wang et al., 2014; Feng et al., 2012).
Porém, em escala industrial a biolixiviação da calcopirita ainda necessita de muitos
estudos devido à cinética lenta e extração pobre. As principais razões para a baixa eficiência da
biolixiviação da calcopirita ainda não foram bem resolvidas, tais como ciclo demorado,
formação de camada de passivação da jarosita na superfície, inibição do substrato mineral,
configuração estrutural muito estável e alta energia de rede (Wang et al., 2014; Feng et al.,
2014).
Os rejeitos do processo industrial de beneficiamento de minerais sulfetados
caracterizam-se pelas altas concentrações de metais tóxicos. A remoção e recuperação de metais
pesados é importante na proteção do meio ambiente e para saúde dos seres vivos. A
concentração máxima de cobre dissolvido segundo as normas para padrões de lançamento de
efluentes é de 1 mg/L de Cu, por ser um dos metais pesados mais nocivos à saúde humana
(Ministério do Meio Ambiente, 2011). O tratamento desses rejeitos é de grande relevância, pois
evitam uma série de problemas ambientais.
Com isso, este trabalho é um estudo de caso da Usina Sossego, localizada no Pará e
pertencente à Companhia Vale S.A., e tem como objetivo principal avaliar o efeito da
concentração de carbonatos, através da remoção parcial por tratamento ácido, na biolixiviação
de rejeitos do processo de flotação de calcopirita da usina, promovendo a recuperação do cobre
além da redução desse metal pesado na lagoa de rejeitos
Os objetivos específicos são: realizar a caracterização das amostras sólidas a serem
estudadas, determinar uma metodologia e realizar a remoção dos carbonatos presente nas
amostras sólidas a fim de obter diferentes concentrações dos carbonatos em cada rejeito e
avaliar a influência da concentração de carbonatos e pH sobre a eficiência de biolixiviação de
cobre.
Este trabalho foi realizado pela UFRN em parceria com a USP, por meio do Programa
Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD/CAPES), contando com a experiência de
orientadores em ambas as instituições e com as instalações do Laboratório de Biotecnologia do
Departamento de Engenharia Química da USP (PQI/Poli/USP/São Paulo - SP) e do Centro de
Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente (CEPEMA/USP/Cubatão - SP).

Vivian Maria de Arruda Magalhães, janeiro/2016
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2. Revisão Bibliográfica
2.1 Fundamentação Teórica
2.1.1

Calcopirita

A principal fonte para produção de cobre é a calcopirita (Figura 2.1), composição
bissulfeto de cobre e ferro (CuFeS2), do grego chalkós (cobre) e pyros (fogo), é o minério mais
abundante na natureza entre todos os tipos de minérios de sulfeto de cobre, encontrado em
depósitos hidrotermais, rochas magmáticas e rochas metamórficas de contato. Possui
cristalografia tetragonal, brilho metálico, cor amarelo-latão ou amarelo-ouro, traço pretoesverdeado, dureza na escala de Mohs entre 3,5 e 4 e peso específico entre 4,1 a 4,3 g/cm3
(Banco de dados - Museu DPM).

Figura 2.1 – Calcopirita.
Fonte: Cristino, 2012.

2.1.2

Biolixiviação da calcopirita

No processo natural de lixiviação ácida ocorre a extração de um ou mais componentes
metálicos presentes em um meio sólido através de sua dissolução num líquido. Porém, em
condições ambientais, pode exigir meses ou até anos para acontecer. Já o processo de lixiviação
bacteriana, também conhecido como biolixiviação ou bio-hidrometalurgia, baseia-se na
utilização de microrganismos capazes de solubilizar metais pela oxidação de sulfetos metálicos.
Assim, na biolixiviação, os microrganismos têm função catalítica, acelerando o processo de
oxidação do mineral (Francisco JR. et al., 2007).
Esse processo é um fenômeno químico, podendo também ser considerado um processo
eletroquímico, pois ocorre a transferência de elétrons do mineral para o microrganismo. Essa
técnica é reconhecida atualmente como alternativa ou processo complementar para recuperação
e obtenção de metais de minérios de teores reduzidos (Teixeira et al., 2002).

Vivian Maria de Arruda Magalhães, janeiro/2016
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A biolixiviação de sulfetos minerais ocorre por meio de reações químicas oxidantes, em
meio ácido e que geralmente contém uma concentração de Fe (III), mediadas por água e
oxigênio do ar, catalisadas por microrganismos capazes de oxidar compostos inorgânicos
(Watling, 2006).
O crescimento dos microrganismos é dependente de alguns fatores físicos, como
temperatura, fontes de energia e carbono, pH, aeração, entre outros. Existe uma faixa desses
fatores para cada espécie de microrganismo que permite um desenvolvimento mais rápido. Os
microrganismos são classificados em três grupos conforme a faixa de temperatura: psicrófilos
(temperaturas mais baixas, inferiores a 20°C), mesófilos (temperatura ambiente, de 20 a 40°C)
e termófilos (altas temperaturas, superiores a 40°C).
Quanto às fontes de energia e de carbono, os microrganismos podem ser classificados
em: fotoautotróficos, ou fotolitotróficos, usam a luz como fonte de energia e CO2 como fonte
de carbono; fotorganotróficos, usam a luz como fonte de energia e compostos orgânicos como
fonte de carbono; quimiolitotróficos, usam os compostos inorgânicos como fonte de energia e
CO2 como fonte de carbono; e, quimiorganotróficos, usam compostos orgânicos como fonte de
energia e de carbono. Quanto ao crescimento em função do pH, os microrganismos são
classificados como acidófilos (1 - 5,5), neutrófilos (5,5 - 8,0) e alcalófilos (8,5 - 11,5).
Os processos de biolixiviação utilizando microrganismos termófilos acidofílicos
oxidam CuFeS2 em taxas mais rápidas, entretanto esses processos possuem limitações de
temperatura o que os restringe a sistemas de lixiviação em reatores de tanque agitado. Os
microrganismos mesófilos continuam sendo um recurso para sistemas de biolixiviação de
sulfetos, mas os produtos de reação e transformações de fase sólida necessitam ainda de estudos
(Bevilaqua et al., 2002).
Uma das principais espécies utilizadas em processos de biolixiviação é a
Acidithiobacillus ferrooxidans, uma bactéria quimiolitotrófica, que usa basicamente íon ferroso
e compostos reduzidos de enxofre como fonte de energia. Essa energia obtida é utilizada pela
espécie para fixação de CO2 atmosférico, sua fonte de carbono. Além disso, essa espécie é
mesofílica e acidofílica, sendo temperatura e pH ótimos para o crescimento em torno de 30°C
e 2, respectivamente (Francisco JR. et al., 2007).
Durante muito tempo, a Acidithiobacillus ferrooxidans foi considerada como sendo o
microrganismo mais importante na biolixiviação de minérios sulfetados, operando em
temperaturas inferiores a 40°C. Ao longo do tempo, com análise da sequência do 16S rDNA,
produto de amplificação do DNA total, a bactéria oxidante de enxofre Acidithiobacillus
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thiooxidans e outra bactéria oxidante de ferro Leptospirillum ferrooxidans foram encontradas
como as populações dominantes em tanques de lixiviação de minérios que continham níquel
com baixo teor de ferro ao fim dos experimentos, em minérios de cobre lixiviado com baixa
concentração de ferro ferroso e em um tanque de bioxidação de fluxo contínuo para o
tratamento de ouro contendo concentrado de arsenopirita. Em temperaturas superiores a 40°C,
o termófilo moderado Acidithiobacillus caldus também estava presente (Falco et al., 2003).
O mecanismo de biolixiviação da calcopirita possui uma hipótese tradicional de que a
bactéria oxida sulfetos por mecanismo direto e/ou mecanismo indireto (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Função microbiana na biolixiviação da calcopirita por mecanismo direto (A) e
mecanismo indireto (B).
Fonte: Watling, 2006.

No mecanismo direto (Figura 2.2 A), a bactéria ataca a superfície do mineral oxidando
a fase sulfetada por meios biológicos diretos, assim os elétrons são transferidos diretamente
para a célula ligada à superfície do mineral, sem necessidade de íon férrico ou ferroso, conforme
a Equação 1 (Watling, 2006; Taoa & Dongweia, 2014).
microrganismos

2CuFeS2 + 8,5O2 + H2 SO4 →

2CuSO4 + Fe2 (SO4 )3 + H2

(1)

No mecanismo indireto (Figura 2.2 B), a biolixiviação da calcopirita tem início pela
oxidação do enxofre presente na calcopirita para enxofre elementar através dos íons férricos
como oxidantes, conforme a Equação 2. Os microrganismos possuem a função catalítica na
oxidação do íon ferroso em íon férrico no bulk da solução regenerando o oxidante (Equação 3),
sendo Acidithiobacillus ferrooxidans um dos principais oxidantes do íon ferroso, bem como
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oxidam o enxofre elementar gerando ácido sulfúrico (Equação 4), sendo Acidithiobacillus
thiooxidans um dos principais oxidantes do enxofre elementar (Watling, 2006; Taoa &
Dongweia, 2014).
CuFeS2 + 2Fe2 (SO4 )3 → CuSO4 + 5FeSO4 + S 0
microrganismos

2FeSO4 + 0,5O2 + H2 SO4 →

microrganismos

S 0 + 3O2 + 2H2 O →

Fe2 (SO4 )3 + H2 O

2H2 SO4

(2)
(3)
(4)

A dissolução ácida de minerais sulfetados necessita de um oxidante que tipicamente é o
íon férrico. Quando é formada a concentração de ferro suficiente, a população bacteriana
regenera os íons férricos reduzidos pela reação com o sulfeto, sustentando assim o processo de
biolixiviação por longo período.
Ao mesmo tempo, a dissolução ácida de minerais de ganga (minerais que não possuem
interesse econômico ou de valor secundário) resulta no aumento do pH da solução. Sob as
condições de pH alto e concentração de íon férrico alta, ou seja, alto potencial de oxirredução,
rapidamente o íon férrico precipita como compostos de hidróxido de ferro e em meio contendo
cátions alcalinos monovalente e íons sulfato ocorre a formação de jarositas [MFe3(SO4)2(OH)6]
(Equação 5) (Watling, 2006; Taoa & Dongweia, 2014).
+
M + + 3Fe3+ + 2SO2−
4 + 6H2 O → MFe3 (SO4 )2 (OH)6 + 6H

(5)

Onde M = K+, Na+ ou NH4+.
Analisando o diagrama de Pourbaix (Figura 2.3), também conhecido como diagrama
potencial/pH, o qual mostra como representação gráfica as possíveis fases de equilíbrio estáveis
de um sistema eletroquímico, pode-se comprovar que em condições de pH e potencial redox
altos, tem-se a precipitação do íon férrico na forma de hidróxido. Por exemplo, em pH em torno
de 8,0 e potencial de redox em torno de 0,6, a região laranja é atingida, a qual representa a
precipitação do íon férrico na forma de hidróxido de ferro.
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Figura 2.3 – Diagrama de Pourbaix do Ferro.
Fonte: ChemWiki.

A precipitação do ferro preferencialmente sobre a superfície do sulfeto tem potencial
impactante na taxa de lixiviação, pensa-se no sulfato férrico como precursor para essa possível
deposição mássica da jarosita na superfície.
O precipitado forma uma camada que adere fortemente na superfície da calcopirita e
não pode ser removida completamente por biorredução. Isso consiste numa barreira física que
impede o acesso microbiano e diminui a difusão de íons férricos para a superfície do sulfeto e
de produtos da reação para longe da superfície do sulfeto (Watling, 2006).
Os pontos principais da biolixiviação da calcopirita são: a superfície da calcopirita deve
ser exposta à solução lixiviante, particularmente o oxidante (Fe3+); a catálise microbiana é
necessária para regenerar o oxidante e o ácido, e aumentar a taxa de lixiviação; a lixiviação da
calcopirita ocorre mais rapidamente em altas temperaturas; a prata catalisa calcopirita, mas sua
adição possui custo elevado; e, a adição de cloro aumenta a lixiviação da calcopirita apenas em
temperaturas acima de 50°C, em temperaturas menores a presença do cloro pode inibir a
dissolução da calcopirita (Watling, 2006; Taoa & Dongweia, 2014).
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Dissolução de carbonatos em água

O carbonato de cálcio é um sal inorgânico pouco solúvel em água. Sua solubilidade e
hidrólise em água (Equações 6 e 7) libera íons carbonatos (CO32-) e bicarbonatos (HCO3-),
espécies responsáveis pela alcalinidade da água (Unesp; UNIR).
2+
CaCO3 (s) ↔ CO2−
3 (aq) + Ca (aq)

(6)

−
−
CO2−
3 (aq) + H2 O ↔ HCO3 (aq) + OH (aq)

(7)

Analisando a Equação 6, a qual representa a solubilidade do CaCO3(s) em água, e as
concentrações molares presentes no equilíbrio tem-se o produto de solubilidade (Kps) dado por:
KPS = [Ca2+(aq)] [CO32-(aq)]. A solubilidade (S) em determinada temperatura pode ser dada
pela concentração dos íons de cálcio que é igual à dos íons carbonatos, portanto S = [Ca 2+] =
[CO32-]. Sabendo que o KPS para o carbonato de cálcio a 25°C é 4,6 x 10-9 e que KPS = S.S, temse a solubilidade do CaCO3 a 25°C igual a 6,8 x 10-5 mol/L (Unesp).
Considerando a reação de hidrólise da água (Equação 7), a equação química total que
representa a dissolução do carbonato de cálcio na água é dada pela Equação 8, e o produto de
solubilidade e a solubilidade passam a ser: KPS = [Ca2+ (aq)] [HCO3- (aq)] [OH- (aq)] e S =
[Ca2+] = [HCO3-] = [OH-] (Unesp).
−
CaCO3 (s) + H2 O ↔ Ca2+ (aq) + HCO−
3 (aq) + OH (aq)

(8)

A reação de hidrólise (Equação 7) consome CO32-(aq) e desloca a reação de solubilidade
(Equação 6) para a direita, aumentando a solubilidade do carbonato de cálcio para 9,9 x 10-5
mol/L a 25°C (Unesp).
O carbonato de magnésio (MgCO3), assim como o carbonato de cálcio, também é um
sal inorgânico muito pouco solúvel em água. A reação de dissolução do carbonato de magnésio
(Equação 10) segue da mesma forma, passando por uma reação representando sua solubilidade
(Equação 9) seguido de uma reação de hidrólise da água (Equação 7). A solubilidade do MgCO3
a 25°C é igual a 1,2 x 10-3 mol/L (Perry & Green, 2008).
2+
MgCO3 (s) ↔ CO2−
3 (aq) + Mg (aq)
−
MgCO3 (s) + H2 O ↔ Mg 2+ (aq) + HCO−
3 (aq) + OH (aq)

(9)
(10)

Portanto, a presença de carbonatos no minério durante a biolixiviação causa a dissolução
dos carbonatos em água liberando íons bicarbonato e hidróxido, responsáveis pelo aumento do
pH, o que dificulta o processo de biolixiviação, que necessita de pH ácido.
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Tratamento ácido

Luszczkiewicz & Chmielewski (2008) propuseram o método de modificação química
do alimento de flotação e a sua subsequente flotação, o qual baseia-se na aplicação da fase de
lixiviação com ácido sulfúrico, fazendo assim uma decomposição química seletiva de gangas
de carbonato de minerais com o ácido sulfúrico resultando na libertação de partículas de
sulfureto.
O pré-tratamento ácido apresenta a vantagem de não necessitar de grandes alterações no
circuito de flotação existente quando a lixiviação ácida da alimentação é aplicada. Além disso,
após a lixiviação, a alimentação é devolvida para o circuito de flotação sem a necessidade de
correção do pH requerido (Luszczkiewicz & Chmielewski, 2008).
Durante a lixiviação ácida, reações químicas ocorrem entre o ácido sulfúrico e os
carbonatos de cálcio ou de magnésio (Equações 11 e 12). Minerais de carbonato são os
principais componentes do sólido hidrófilo que formam intercrescimento e impregnações com
sulfuretos de cobre ou da criação de lamas ultrafinas hidrofílicas na superfície de sulfuretos de
metais. O pequeno diâmetro das partículas sólidas é benéfico para a alta taxa do processo de
lixiviação.
CaCO3 + H2 SO4 + H2 O → CaSO4 ∙ 2H2 O ↓ +CO2 ↑

(11)

MgCO3 + H2 SO4 → MgSO4 + H2 O + CO2 ↑

(12)

Sulfato de cálcio hidratado (gesso) precipita sob a forma de um produto sólido da reação,
enquanto que o sulfato de magnésio solúvel em água e o dióxido de carbono gasoso são
subprodutos da reação.
O dióxido de carbono gerado (Equações 11 e 12) cria favoravelmente uma atmosfera
isenta de oxigênio na suspensão do lixiviado e impede a digestão indesejável de metais de
interesse (como Cu, Pb, Ag, Zn e Fe) que existem sob a forma sulfetada, o que minimiza a
perda de metal para a solução. Portanto, a saturação com CO2 assegura a seletividade da
lixiviação ácida do carbonato, o que pode ser confirmado por análises químicas da água residual
durante ensaios de laboratório, assim como em testes de planta piloto (Luszczkiewicz &
Chmielewski, 2008).
O processo de decomposição química seletiva de ganga de carbonato presente no
minério com a libertação de grãos de sulfetos de cobre é mostrado na Figura 2.4.
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Figura 2.4 – Diagrama esquemático do processo de lixiviação ácida de carbonatos presente
em minérios.
Fonte: Luszczkiewicz & Chmielewski, 2008.

A lixiviação com H2SO4 de um carbonato de ganga é um processo químico muito rápido
e pode ser realizada à temperatura ambiente em reatores com agitação mecânica de uma
construção simples. Além disso, a alta seletividade e baixo consumo de energia são, portanto,
vantagens adicionais do processo (Luszczkiewicz & Chmielewski, 2008).

2.1.5

Processo Produtivo da Usina do Sossego

A Usina do Sossego, pertencente à Companhia Vale S.A., localiza-se no município de
Canãa dos Carajás/PA, iniciou a produção em 2004 com a produção de concentrado de cobre
com teor médio de 30% de cobre a partir de minério sulfetado de cobre basicamente
calcopirítico. Em 2013, a mina do Sossego produziu 119 milhões de quilogramas de cobre e,
como subproduto das operações, foi recuperado 2426 quilogramas de ouro (Vale S.A., 2013).
A Figura 2.5 mostra o fluxograma do processo produtivo da usina do Sossego. O
processo tem início pela britagem alimentada do minério sulfetado de cobre, onde o produto
britado é transportado para alimentar uma pilha pulmão cônica. O minério é retomado da pilha
pulmão e alimenta a moagem semi-autógena (SAG) que funciona em circuito fechado com
rebritagem.
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Figura 2.5 – Fluxograma do processo produtivo da Usina do Sossego.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O produto do SAG alimenta duas peneiras vibratórias, o retido segue para o britador
cônico voltando ao circuito fechado com o SAG, enquanto o produto passante é encaminhado
a duas baterias de ciclones, as quais operam em circuito fechado reverso com dois moinhos de
bolas. O underflow dos ciclones alimenta os moinhos de bolas e, por sua vez, o overflow
constitui a alimentação do rougher.
O rougher dá início ao circuito de flotação, composto ainda pelo cleaner e scavenger.
O rejeito rougher, com aproximadamente 0,05% de cobre, é direcionado a barragem de rejeitos
e corresponde a cerca de 95% do rejeito final. O concentrado rougher alimenta duas baterias de
ciclones, onde o underflow da ciclonagem é direcionado a dois moinhos verticais, os quais
operam em circuito fechado com a ciclonagem, e o overflow segue para a etapa de flotação do
cleaner.
O concentrado do cleaner é transportado para o espessador, enquanto que o rejeito
alimenta a etapa de flotação do scavenger. O rejeito do scavenger, com teor aproximado de
0,5% de cobre, segue para a barragem de rejeitos, e o concentrado do scavenger, com cerca de
8% de cobre, retorna a etapa de ciclonagem anterior ao cleaner.
O underflow do espessador segue para o tanque de alimentação da filtragem dotado de
agitador, e, posteriormente, transferido para filtragem, que consiste de dois filtros prensas. O
overflow do espessador é água de processo e retorna para moagem de bolas. Como produto da
filtração tem-se o concentrado final de cobre, o qual possui em torno de 30% de cobre.
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2.2 Estado da Arte
Luszczkiewicz & Chmielewski (2008) estudaram o efeito benéfico de biolixiviação de
gangas de carbonatos de resíduos de flotação e concentrados rougher com ácido sulfúrico antes
de sua flotação final. Os resultados mostraram que após a lixiviação de 50-70% de carbonatos
da alimentação da flotação, tanto a recuperação de flotação quanto o grau do concentrado
aumentaram consideravelmente em relação aos resultados observados da alimentação sem a
lixiviação.
Qin et al. (2012) investigou as condições ótimas de pH para biolixiviação da calcopirita
por bactéria termofílica moderada Sulfobacillus thermosulfidooxidans e archaea Ferroplasma
sp., fazendo a minimização do efeito de passivação bem como maximizando o percentual de
extração da calcopirita. Para os experimentos de biolixiviação, as células foram inoculadas em
frascos contendo 100 mL de meio de cultura esterilizado e 2 g de calcopirita, colocados em
agitador orbital em 160 rpm e 50°C (microrganismos termófilos moderado) ou 30°C (A.
ferrooxidans). O estudo da biolixiviação da calcopirita mostrou a existência de um domínio
ótimo de pH em torno de 1,6 e potencial de solução abaixo de 400 mV.
Feng et al. (2012) avaliou os efeitos individuais de estabilidade do pH, íon prata e íon
cloreto na biolixiviação da calcopirita por linhagens mistas de Acidithiobacillus. Em seguida, o
novo e eficiente sistema integrado pH estável – íon prata – íon cloreto foi proposto a fim de
melhorar a eficiência de biolixiviação. Todos os experimentos de biolixiviação foram
realizados em frascos agitados a 30°C e 170 rpm, contendo os meios Starkey e 9K, ambos
compostos por alguns sais basais, 1% (w/v) de densidade de polpa controlada para calcopirita
e 2,5 x 107 cel/mL de densidade de células de CUMT-1 e ZJJN. Após 20 dias de biolixiviação
por linhagens mistas de Acidithiobacillus, a maior eficiência de biolixiviação alcançada foi de
55,5 mg/L no sistema integrado com pH estável 1,3 – íon prata 2,0 mg/L – íon cloreto 2,5 mg/L.
Além disso, as maiores concentrações de íon sulfato e ferroso implicam em menor produção de
membrana S0 e precipitação da jarosita.
Wang et al. (2014) avaliou os efeitos do pH e potencial redox (ORP) na extração do
cobre e a dinâmica da comunidade durante a biolixiviação da calcopirita por uma cultura
termofílica moderada. Os microrganismos utilizados consistiram de três espécies,
Acidithiobacillus caldus, Sulfobacillus acidophilus e Ferroplasma thermophilum. Os
experimentos de biolixiviação foram realizados em escala laboratorial em reatores de tanque
agitado jaquetado. A extração do cobre pode ser melhorada pelo controle do pH e do ORP
durante a biolixiviação, especialmente no estágio final. O ORP em níveis baixos causa a
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redução da formação da jarosita e melhora a dissolução da calcopirita. O crescimento dos
microrganismos pode ser grandemente estimulado quando o pH é mantido em torno de 1,40 –
1,45, especialmente no estágio inicial. O controle do pH e do ORP tem efeitos significativos na
dinâmica comunitária do anexo ou crescimento planctônico termófilo moderado.
Yu et al. (2014) estudou a mudança da comunidade microbiana durante a biolixiviação
sob ajuste da diferença de pH inicial e do processo, analisado por eletroforese em gel de
gradiente desnaturante (DGGE). A biolixiviação do concentrado de calcopirita em 10% de
densidade de polpa com mistura de termófilos moderados foi realizado em reatores de tanque
agitado em pH inicial e de processo diferente. Os resultados revelam que a biolixiviação em 22
dias alcançou a máxima extração de cobre 88,2% em pH inicial 2,0. A análise DGGE mostrou
a existência de Acidithiobacillus caldus, Leptospirillum ferriphilum, Sulfobacillus
thermosulfidooxidans e Ferroplasma thermofilum no sistema.
Os artigos citados acima ofereceram embasamento científico a este trabalho, desde as
condições de cultivo dos microrganismos a comparação de resultados, além do auxílio teórico.
O artigo de Luszczkiewicz & Chmielewski (2008) contribuiu com as informações para o
processo de tratamento ácido, comprovando a eficiência dessa metodologia usando ácido
sulfúrico para remoção de carbonatos e para otimização do percentual de recuperação. Os
demais artigos forneceram informações acerca de condições do processo de biolixiviação da
calcopirita, apresentando condições de cultivo adequadas aos microrganismos, como meio
mineral, quantidade de amostra mineral (densidade de polpa), agitação e temperatura, e, ainda,
mostraram a importância e o tamanho da influência do pH na biolixiviação, apresentando faixas
ótimas de pH em torno de 1,4 a 2,0.
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3. Metodologia
A Figura 3.1 apresenta o fluxograma dos ensaios realizados neste trabalho. Inicialmente
fez-se o cultivo dos microrganismos (Etapa 1), para manutenção da cultura e preparo dos
inóculos de 4 dias, utilizados nos ensaios de biolixiviação. O tratamento ácido dos rejeitos foi
realizado, conforme Etapa 2, e o rejeito tratado seguiu para adição no processo de biolixiviação
(Etapa 3). Na Etapa 4, foram realizados os experimentos do processo simultâneo de
biolixiviação e tratamento ácido, que usou o rejeito sem tratamento. Fez-se ainda a análise
quanto ao teor de cobre no inóculo (Etapa 5) e, por fim, os últimos ensaios foram de
biolixiviação usando os rejeitos tratados, apenas dos que obtiveram os melhores resultados na
biolixiviação, e com adição só da fase líquida do inóculo (Etapa 6).
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Figura 3.1 – Fluxograma dos experimentos realizados no trabalho.
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3.1 Cultivo dos microrganismos
As operações de biolixiviação tipicamente dependem da colonização natural de
linhagens microbianas indígenas bem aclimatadas ao minério. Assim, foram coletadas amostras
de quatro pontos diferentes (A, B, C e L) da lagoa de rejeitos da Usina do Sossego e, em estudos
anteriores, foram realizados ensaios de biolixiviação utilizando esses consórcios de
microrganismos presentes nessas amostras, a fim de avaliar a capacidade de biolixiviação de
cada um.
Entre os consórcios analisados, apenas um não apresentou bons resultados de
biolixiviação, assim, fez-se um consórcio de microrganismos, chamado por ABL, com a junção
de amostras dos três pontos de coleta que obtiveram bons resultados.
O consórcio ABL está sendo cultivado em Erlenmeyer em meio de cultura 9K com pH
2,0 (ajustado pela adição de H2SO4) e com concentrado scavenger como substrato. A
concentração de inóculo no meio é de 10% v/v da cultura ABL. Para o preparo de um volume
final de 50 mL, adiciona-se 5 mL de inóculo e 45 mL de meio 9K pH 2 em Erlenmeyer de 250
mL contendo 2,0 g de concentrado scavenger seco.
O meio 9K é composto pelos seguintes sais e suas respectivas quantidades: 3 g/L de
(NH4)2SO4, 0,1 g/L de KCl, 0,5 g/L de K2HPO4, 0,5 g/L de MgSO4.7H2O e 0,01 g/L de
Ca(NO3)2. Os sais foram pesados em béquer na balança analítica da Shimadzu, seguido de
adição de água destilada e completa solubilização usando um agitador magnético. Após
solubilizar, ainda com agitação, fez-se a medição do pH com o pHmetro de bancada (Qualxtron
QX 1500) e adição de H2SO4 concentrado até estabilizar em pH 2,0.
O cultivo é mantido à 35°C (temperatura ambiente aproximada da localização da Usina
do Sossego) e 130 rpm, numa incubadora shaker Multitron Pro da Infors HT (Figura 3.2). A
cultura ABL é conservada através da realização de repiques a cada 12 dias.
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Figura 3.2 – Incubadora shaker Multitron Pro da Infors HT utilizada nos experimentos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da cultura ABL, foi preparado o inóculo de quatro dias, seguindo o mesmo
procedimento de preparo e manutenção da cultura, o qual foi utilizado nos ensaios de
biolixiviação.
Todo o material utilizado foi autoclavado e todos os procedimentos envolvendo os
microrganismos foram realizados na câmara de fluxo Esco Airstream® Class II BSC (Figura
3.3).

Figura 3.3 – Câmara de fluxo utilizada em procedimentos envolvendo microrganismos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.2 Tratamento ácido
Em estudos anteriores realizados por um grupo de pesquisa do Laboratório de
biotecnologia/Poli/USP, foi observado que ao iniciar o processo de biolixiviação com o rejeito
scavenger em meio 9K pH 2 com o consórcio ABL, há um aumento no pH, o que dificulta a
ação das bactérias, que necessitam de pH ácido (em torno de 2,0).
O aumento no pH foi associado a presença de carbonatos na amostra. Assim, fez-se
necessário o estudo sobre a influência dos carbonatos na biolixiviação e uma metodologia para
remoção dos carbonatos presentes no minério.
O estudo baseia-se na aplicação de um tratamento ácido nos três rejeitos do processo
produtivo da Usina do Sossego (scavenger - SCV, rougher - RGH e final - FNL) para remoção
dos carbonatos, seguido dos ensaios de biolixiviação com os rejeitos pré-tratados.
O ácido utilizado no pré-tratamento dos rejeitos foi o ácido sulfúrico, pois os
microrganismos envolvidos no mecanismo de biolixiviação da calcopirita produzem o ácido
sulfúrico e, além disso, a presença do cloro, no caso do uso de ácido clorídrico, pode inibir a
dissolução da calcopirita em temperaturas inferiores a 50°C (Watling, 2006).
A quantidade de ácido sulfúrico utilizada no tratamento dos rejeitos foi calculada
baseado num tratamento ácido realizado em estudos anteriores por um grupo de pesquisa do
Laboratório de Biotecnologia/Poli/USP, o qual analisou a adição de quantidades diferentes de
ácido clorídrico em função da remoção de carbonatos no concentrado scavenger (Figura 3.4).
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Figura 3.4 – Curva da quantidade de ácido clorídrico adicionado em função da remoção de
carbonatos.
Fonte: Elaborado por grupo de pesquisa do Laboratório de biotecnologia/Poli/USP.

Observou-se que o processo de biolixiviação ocorre de forma adequada com o uso do
concentrado scavenger, o qual contém cerca de 5 g de CO32-/kg da amostra. As quantidades
aproximadas de carbonatos nos rejeitos scavenger, rougher e final são, respectivamente, 15, 11
e 7 g de CO32-/kg da amostra. Com isso, o tratamento ácido foi realizado a fim de obter as
seguintes quantidades de carbonatos nos rejeitos tratados: 3 g de CO32-/kg da amostra, 5 g de
CO32-/kg da amostra e 8 g de CO32-/kg da amostra. Exceto com o rejeito FNL, onde o tratamento
foi realizado na intenção de obter 3 g de CO32-/kg da amostra e 1 g de CO32-/kg da amostra,
devido à menor concentração de carbonatos na amostra inicial desse rejeito.
A partir das quantidades desejadas de carbonatos no rejeito tratado e utilizando a curva
da Figura 3.4, foi possível determinar a quantidade em massa de HCl 10%. Com isso, fez-se o
cálculo para determinar o volume de ácido sulfúrico a ser utilizado no tratamento dos rejeitos
SCV e RGH, a partir da Equação 13. Como a concentração inicial de carbonatos do FNL é
quase a metade da concentração no SCV, para o tratamento do FNL fez-se a relação com a
metade do volume máximo de ácido usado no SCV e uma quantidade um pouco maior, no
intuito de testar o tratamento com um pouco mais de ácido.
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𝑚
𝜌𝐻𝐶𝑙 37% 𝑉𝐻𝐶𝑙 37% 𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝐻𝐶𝑙 37% (% 𝑚) 𝑀𝑀𝐻2 𝑆𝑂4
𝑉𝐻2 𝑆𝑂4 96% (𝑚𝐿) = 𝑚𝐻𝐶𝑙 10% ×
×
×
𝑣 × 𝑀𝑀𝐻𝐶𝑙
𝜌𝐻𝐶𝑙 10% 𝑉𝐻𝐶𝑙 10% 𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎
(%
)
𝐻2 𝑆𝑂4 96%
𝑣
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻 + 1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 𝑆𝑂4
1
×
×
+
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
2 𝑚𝑜𝑙 𝐻
𝜌𝐻2 𝑆𝑂4

(13)

O procedimento de tratamento ácido foi realizado em quatro biorreatores para o SCV,
quatro para o RGH e três para o FNL, sempre um biorreator como controle, o qual passou pelo
mesmo procedimento apenas sem adição de ácido, e os demais com adição de H2SO4 96%
concentrado da Merck.
A Tabela 3.1 mostra a descrição do tratamento ácido com a demarcação dos reatores e
suas respectivas quantidades de carbonatos desejada no rejeito tratado, massa de HCl 10%
obtida pela curva da Figura 3.4 e volume de H2SO4 a ser adicionado.
Tabela 3.1 – Descrição do tratamento ácido conforme a quantidade de carbonatos
desejada e a quantidade de H2SO4 a ser adicionada.
Rejeito

SCV e
RGH

FNL

Reator
A
B
C
D
A
B
C

Quantidade de
CO32- no rejeito
(g/kg amostra)
3
5
8
Controle
1
3
Controle

m HCl
10% (g)

V H2SO4
96% (mL)

14
10
5
0

1,23
0,88
0,44
0
1,00
0,62
0

-

As amostras dos rejeitos foram homogeneizadas e analisadas quanto à umidade, em
triplicata. Inicialmente, foram realizados os cálculos para o tratamento do rejeito scavenger,
onde deveria ser adicionado em cada um dos quatro reatores 200 g de rejeito seco em 1 L de
água destilada. Entretanto, foi necessário levar em consideração a umidade de cada rejeito. Com
isso, considerando a umidade do SCV como 20%, usando a Equação 14, foi calculada a massa
do rejeito scavenger úmido a ser adicionado no reator. Portanto, foram adicionados em cada
reator no tratamento do SCV: 250 g de rejeito úmido (sendo 200 g SCV seco e 50 g água) e 1
L de água destilada.
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U (%)
mrej.úmido = mrej.seco + mágua → mrej.úmido = mrej.seco + (
) ∗ mrej.úmido →
100
mrej.úmido =

mrej.seco
U (%)
1 − ( 100 )

(14)

O volume total de água deve ser o mesmo no tratamento de todos os rejeitos, portanto
no tratamento do rejeito rougher (RGH) e do rejeito final (FNL), foi levado em consideração
que cada reator deve ter 200 g de rejeito seco e um volume final de 1050 L de água.
O volume de água destilada a ser adicionado foi calculado considerando o volume total
de água menos o volume de água presente no rejeito úmido. A Tabela 3.2 mostra os valores
considerados nos cálculos para cada rejeito e, com sombreamento, o volume de água destilada
e a massa úmida de cada rejeito que foram adicionados nos reatores para cada tratamento.
Tabela 3.2 – Valores utilizados nos cálculos para o tratamento ácido e volume de água
e massa de rejeito adicionados em cada reator.
SCV

RGH

FNL

Massa do rejeito seco (g)

200

200

200

Volume de água (mL)

1000

1017,26

1014,57

Umidade (%)

20

14,07

15,05

Massa do rejeito úmido (g)

250

232,74

235,43

Volume de água no rejeito úmido (mL)

50

32,74

35,43

1050

1050

1050

Volume total de água (mL)

O tratamento ácido dos rejeitos foi realizado em biorreatores Labfors da Infors HT
(Figura 3.5) mantendo agitação de 800 rpm, temperatura de 35°C e controlando o pH em função
do tempo através do software Iris.
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Figura 3.5 – Biorreatores usados no tratamento ácido dos rejeitos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao final do tratamento, a agitação foi desligada, a temperatura alterada para 10°C e o
meio permaneceu em processo de decantação por 12 horas. Em seguida, foram retiradas
amostras do sobrenadante e o restante foi descartado, enquanto que o precipitado foi colocado
num béquer para uma segunda decantação por cerca de 4 horas. O sobrenadante foi novamente
descartado e uma parte do rejeito tratado passou por análises de umidade e quantidade de
carbonatos, enquanto o restante foi armazenado em refrigerador da Metalfrio. As amostras do
sobrenadante foram centrifugadas em 12.000 rpm a 4°C por 20 min e depois foram feitas
análises de pH com o pHmetro e de cobre com o espectrofotômetro de absorção atômica modelo
AA-7000 da Shimadzu.

3.3 Ensaios de Biolixiviação
Os ensaios de biolixiviação consistiram em frascos Ernlenmeyer de 250 mL contendo
um volume total de 50 mL, sendo 10% desse volume correspondente ao inóculo ABL de 4 dias
e o restante de meio 9K pH 2, e uma massa de rejeito tratado seco, sendo 40% do volume total
(Figura 3.6). Os experimentos foram mantidos numa incubadora shaker Multitron Pro da Infors
HT com agitação de 130 rpm e temperatura de 35°C.
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Figura 3.6 – Esquema dos ensaios de biolixiviação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Após o tratamento ácido, foram obtidos rejeitos SCV, RGH e FNL tratados com
diferentes concentrações de carbonatos. Os experimentos de biolixiviação foram realizados em
triplicata mais um controle para cada um dos rejeitos tratados, o qual não houve adição de
inóculo.
Os experimentos dos rejeitos SCV, RGH e FNL foram realizados separadamente.
Inicialmente, as massas de rejeitos foram pesadas em cada Erlenmeyer, os quais foram
tampados com rodilhões de gaze e algodão, e o meio 9K pH 2 foi preparado conforme já
descrito anteriormente. Todo o material a ser utilizado nos ensaios de biolixiviação, inclusive
os frascos contendo os rejeitos e o meio, foram autoclavados por 20 minutos.
Em seguida, na câmara de fluxo laminar, os experimentos de biolixiviação tiveram
início com a adição do meio 9K pH 2, usando uma proveta de 50 mL, seguido de adição do
inóculo por meio de pipeta automática de 5 mL nos frascos contendo os rejeitos.
Amostras de 0,5 mL foram retiradas no tempo zero da biolixiviação e os frascos foram
pesados. A cada quatro dias, fez-se correção da água perdida por evaporação através da adição
de água destilada pela diferença de massa, seguido da retirada de amostras de 0,5 mL e nova
pesagem. As amostras retiradas foram centrifugadas por 130 rpm a 4°C por 10 minutos, os
sobrenadantes foram transferidos para novos frascos eppendorfs e encaminhados para análise
de cobre no espectrofotômetro de absorção atômica.
Ao final dos ensaios de biolixiviação, foram realizados novamente o tratamento ácido e
ensaios de biolixiviação dos rejeitos SCV, RGH e FNL nas mesmas condições e seguindo o
mesmo procedimento, mas apenas no melhor resultado observado em cada rejeito, a fim de
validar os resultados obtidos anteriormente.
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3.4 Processo simultâneo de tratamento ácido e biolixiviação
Experimentos de biolixiviação com tratamento ácido simultâneo foram realizados, em
triplicata, a fim de avaliar o desempenho da biolixiviação e a necessidade do tratamento ácido
como etapa anterior à biolixiviação. Nesse caso, foram utilizados os rejeitos iniciais, não
tratados, para os experimentos de biolixiviação com adição de ácido sulfúrico no início dos
experimentos, em quantidades proporcionais aos melhores resultados do tratamento ácido.
Em frascos Ernlenmeyer contendo uma massa de rejeito seco, correspondente a 40% do
volume total, fez-se a adição de inóculo (10% v/v) e meio 9K pH 2 para um volume total de 50
mL mais a adição de ácido sulfúrico.
A quantidade de H2SO4 adicionada nesses experimentos foi de 0,12 mL, sendo esse
valor calculado baseado na relação entre a quantidade de rejeito seco utilizada nesses
experimentos e as quantidades de ácido e rejeito seco utilizadas no melhor tratamento ácido.
Com o rejeito SCV, fez-se ainda um teste em triplicata com adição de ácido sulfúrico
em excesso (1,23 mL de H2SO4) e, com o rejeito final, fez-se um teste em triplicata com frascos
sem agitação, apenas mantendo a temperatura em 35°C.
Os experimentos foram mantidos numa incubadora shaker Multitron Pro da Infors HT
com agitação de 130 rpm e temperatura de 35°C.
Os procedimentos de amostragem, correção de umidade e análise de cobre foram
realizados da mesma forma dos ensaios de biolixiviação descritos anteriormente. Ao final dos
experimentos, fez-se a análise de cobre das amostras retiradas em espectrofotômetro de
absorção atômica.

3.5 Análise quanto ao teor de cobre no inóculo
A análise do teor de cobre no inóculo foi realizada a fim de avaliar a quantidade de cobre
do concentrado calcopirítico que é adicionada aos experimentos de biolixiviação através do
inóculo. Para isso, foi preparado um inóculo de 4 dias, da mesma forma dos inóculos preparados
para os ensaios de biolixiviação, de onde foram retiradas 6 amostras de 5 mL, conforme a
quantidade usada na biolixiviação.
As amostras foram centrifugadas, os sobrenadantes foram descartados e os sólidos
úmidos colocados para secar em estufa, para depois serem analisados quanto ao teor de Cu em
espectrofotômetro de absorção atômica.
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Assim, torna-se possível determinar uma média das massas de concentrado calcopirítico
adicionadas através dos 5 mL de inóculo, e então, determinar a quantidade de Cu adicionada
pelo sólido do inóculo em cada experimento de biolixiviação, valor importante para o balanço
de massa do processo de biolixiviação.

3.6 Experimentos de biolixiviação usando apenas a fase líquida do
inóculo
Após a avaliação dos resultados da análise quanto ao teor de cobre no inóculo, foi
observada a interferência do concentrado calcopirítico adicionado aos experimentos de
biolixiviação por meio do inóculo e, portanto, fez-se necessário a realização de mais uma série
de experimentos dos melhores pontos da biolixiviação dos rejeitos tratados.
Essa etapa de estudo tem como objetivo evitar a adição de cobre presente na fase sólida
do inóculo nos experimentos a fim de avaliar o desempenho do processo de biolixiviação apenas
dos rejeitos, sem a presença do concentrado, pois a presença do concentrado impede que se
conclua que ocorreu a biolixiviação dos rejeitos. Além disso, comparar com os resultados
anteriores, em que os ensaios envolviam adição do inóculo completo, com os resultados dessa
etapa, em que foi feita a adição apenas da fase líquida do inóculo.
Nesse caso, os experimentos de biolixiviação foram realizados seguindo o mesmo
procedimento e as mesmas quantidades dos ensaios anteriores, exceto para adição dos
microrganismos, que foi realizada na mesma proporção, porém, usando apenas a fase líquida
do inóculo de 4 dias.
O inóculo de 4 dias foi colocado em repouso por uma hora para separação do sólido por
decantação, onde o sólido foi descartado e o líquido foi colocado em nova decantação. O
sobrenadante final foi homogeneizado e utilizado como inóculo nessa etapa dos experimentos.

3.7 Análises de caracterização das amostras
As amostras líquidas e sólidas passaram por análises de caracterização conforme a
necessidade após cada processo. Todas as amostras iniciais dos rejeitos (SCV, RGH e FNL) e
as amostras sólidas e líquidas resultantes da biolixiviação foram analisadas quanto ao teor de
Cu por espectrofotometria de absorção atômica (AAS). Quanto ao teor de carbonatos, as
amostras iniciais e as amostras sólidas ao final do tratamento ácido passaram por análise no
calcímetro. Apenas as amostras inicias dos rejeitos foram analisadas quanto a composição

Vivian Maria de Arruda Magalhães, janeiro/2016

3. Metodologia

38

química por fluorescência de raios X por energia dispersa (EDXRF) e composição mineralógica
por difração de raios X (DRX).

3.7.1

Calcímetro

Para determinar o teor de carbonatos das amostras, o calcímetro de Eijkelman (Figura
3.7), localizado no CEPEMA/USP em Cubatão - SP, foi utilizado e é adequado para analisar
simultaneamente até 5 amostras. O calcímetro funciona de acordo com o método de Scheibler,
o qual envolve a determinação do teor de carbonatos em solo baseado em método volumétrico.

Figura 3.7 – Calcímetro de Eijkelman utilizado para quantificar teor de carbonatos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O princípio do calcímetro baseia-se na liberação de CO2 resultante da reação entre o
ácido clorídrico e os carbonatos. Os carbonatos presentes na amostra são convertidos em CO2
por adição de ácido clorídrico diluído (4 mols/L). Como resultado da pressão do CO2 liberado,
a água da bureta (graduação em mL), que é desaerada, ascende. A diferença de nível medida é
uma indicação da liberação da quantidade de CO2, por onde o teor de carbonato pode ser
calculado. O teor de carbonato é expresso como um equivalente ao teor de carbonato de cálcio.
O ensaio consiste inicialmente em encher as buretas com água e nivelar os meniscos na
posição zero com os copos colocados na posição mais alta, garantindo que o nível no copo fica
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nivelado com o zero da bureta; para isso, as torneiras das buretas (ligadas ao copo por um
sistema de vasos comunicantes) devem estar na posição de “sistema aberto”. A água nas buretas
que contém os padrões e as amostras deve estar saturada com CO2, isso dará mais precisão nas
leituras. Nesta etapa preparam-se os padrões, colocando em 5 Erlenmeyers o seguinte: branco
1 e branco 2 - 20 mL de água destilada e 7 mL HCl; padrões 1, 2 e 3 adicionam-se 0,2, 0,3 e
0,4 g de carbonato de cálcio puro, respectivamente, mais 20 mL de água destilada e 7 mL de
HCl.
Em seguida, faz-se a verificação do sistema, colocando as rolhas nos Erlenmeyers,
umedece-se a zona de contato da rolha com o gargalo com um pouco de água destilada, para
que não haja fugas. Fecham-se as torneiras ligadas às buretas para a posição de “sistema
fechado”, baixam-se os copos até que a água nas buretas pare de descer. Caso não pare o sistema
não está estanque e tem de se vedar melhor as rolhas.
Por fim, nivela-se a água nas buretas, fechando as torneiras, movimentando os copos de
modo que a água na bureta do branco 1 fique nivelada a 20 e no branco 2 fique nivelada a 80,
enquanto a dos padrões 1, 2 e 3 ficam niveladas a 3. Inicia-se o ensaio com as torneiras fechadas
e agitam-se os Erlenmeyers de modo a entornar o HCl até o nível de água estabilizar, já que a
água vai baixando com a liberação de CO2. Assim que estabilizar, descem-se os copos até que
o nível atingido nas buretas esteja nivelado com o nível do copo, esse é o valor que deve ser
registrado. Terminado o ensaio, abrem-se as torneiras e retiram-se as rolhas dos Erlenmeyers.
Para análise das amostras, realiza-se o mesmo procedimento efetuado nos ensaios dos brancos
e padrões.
Após o registo dos valores efetua-se o cálculo da concentração de carbonatos nas
amostras pela Equação 14.
𝑤(𝐶𝑂32− ) = 1000 × (

𝑚2 (𝑉1 − 𝑉3 )
100 + 𝑤(𝐻2 𝑂)
)×(
)
𝑚1 (𝑉2 − 𝑉3 )
100

(14)

Onde: 𝑤(𝐶𝑂32− ) é a concentração de carbonatos (g/kg); m1 massa da amostra; m2 média
das massas dos padrões; V1 é o volume de CO2 produzido pela amostra; V2 é o volume de CO2
produzido pelos padrões; V3 é a diferença entre os volumes dos brancos; e, w (H2O) é a
quantidade de água da amostra seca.
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Espectrofotômetro de Absorção Atômica

Para analisar a concentração de cobre na amostra tanto sólida quanto líquida foi utilizado
o espectrofotômetro de absorção atômica modelo AA-7000 da Shimadzu (Figura 3.8),
pertencente ao Laboratório de Biotecnologia do Departamento de Engenharia Química da USP.

Figura 3.8 – Espectrofotômetro de absorção atômica modelo AA-7000 da Shimadzu.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A espectrometria de absorção atômica (AAS) é uma técnica de espectro analítica para
determinações quantitativas de metais e semi metais por absorção de radiação eletromagnética
por átomos livres no estado gasoso. Esse equipamento determina a concentração de elementos
existentes em solução e sólidos pré-processados para solução.
O princípio desse equipamento baseia-se na transformação dos elementos para nível
atômico, sob alta temperatura, e em incidir radiação, nessa nuvem de átomos, com comprimento
de onda adequado. Os átomos de cada elemento absorvem radiação em comprimentos de onda
específicos e a quantidade de luz absorvida é proporcional à concentração de átomos.
Os átomos em seu estado fundamental, gerados com atomização por chama, contidos
no volume da amostra, estão orientados com uma fonte de radiação eletromagnética
monocromática. A interação com esta radiação propicia uma transição eletrônica, fazendo com
que os elétrons passem de seu estado fundamental ao excitado. Então, a absorbância é
determinada pela diferença de intensidade de radiação antes e após a passagem desta através da
nuvem atômica.
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Difratômetro de Raio X

O difratômetro de raio X (DRX) modelo MiniFlex 300 da Rigaku (Figura 3.9) faz parte
de um conjunto de grandes equipamentos que constituem o Laboratório de Reciclagem,
Tratamento de Resíduos e Extração – LAREX (POLI-USP) e foi utilizado para determinar a
composição mineralógica das amostras.

Figura 3.9 – Difratômetro de raio X modelo MiniFlex 300 da Rigaku.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A difração de raio X é um fenômeno de espalhamento da radiação eletromagnética,
provocada pela interação entre o feixe de raios X incidente e os elétrons dos átomos
componentes de um material. Assim, a técnica consiste na incidência da radiação em uma
amostra e na detecção dos fótons difratados, que constituem o feixe difratado.
O procedimento utilizado foi analisado pelo método do pó, com a amostra cominuída e
homogeneizada em almofariz de ágata. A amostra foi colocada na cavidade do porta amostras
específico para a análise e levemente comprimido para que as partículas não se soltem durante
a análise.
O método do pó foi inventado independentemente em 1916 por Debye e Scherrer na
Alemanha e em 1917 por Hull nos Estados Unidos para se estudar a estrutura de cristais. Esse
método envolve basicamente a difração de um feixe de raios X monocromático por pequenos
cristais ou por um pó fino. Apresenta a vantagem de não destruir e nem necessitar de um preparo
especial do material em questão.
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Por fim, o equipamento fornece um registro gráfico dos sinais que as reflexões originam
em detectores eletrônicos de radiação, conhecido por difratograma. A busca comparativa foi
realizada com auxílio do software PDXL (2007).

3.7.4

Espectrômetro de fluorescência de raios X por energia

dispersa
A composição química das amostras foi determinada por espectrômetro de fluorescência
de raios X por energia dispersa (EDXRF) modelo Epsilon3-XL da PANanalytical (Figura 3.10),
equipamento pertencente também ao Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e
Extração – LAREX (POLI-USP).

Figura 3.10 – Espectrômetro de fluorescência de raios X por energia dispersa (EDXRF)
modelo Epsilon3-XL da PANanalytical.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A espectrometria de fluorescência de raios X é uma técnica não destrutiva que permite
identificar os elementos presentes em uma amostra, assim como estabelecer a proporção em
que cada elemento se encontra presente na amostra. A análise baseia-se na medição das
intensidades dos raios X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra,
através da excitação dos átomos da substância por meio de uma fonte de radiação de elevada
energia.
Ao incidir uma fonte externa de energia num átomo em seu estado fundamental, ele
absorve essa energia promovendo elétrons a níveis mais energéticos, situação instável
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conhecida por estado excitado. O átomo excitado tende naturalmente a retornar ao seu estado
fundamental, ocorrendo assim uma emissão de energia. A energia de absorção é característica
especifica dos átomos de cada elemento químico, permitindo a sua identificação e
correspondente quantificação.
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4. Resultados e Discussões
Os resultados serão desenvolvidos conforme a sequência de etapas mostrada na Figura
4.1, iniciando com o tratamento ácido dos rejeitos SCV, RGH e FNL, seguido do processo de
biolixiviação dos rejeitos tratados. Em paralelo, foram realizados os ensaios de biolixiviação
com tratamento ácido simultâneo utilizando os rejeitos SCV, RGH e FNL (não tratados). Fezse uma análise do inóculo quanto ao teor de cobre. Por fim, foram realizados ensaios de
biolixiviação usando apenas a fase líquida do inóculo.

Figura 4.1 – Fluxograma de etapas experimentais realizadas no trabalho.

4.1 Análises de caracterização das amostras
A Tabela 4.1 apresenta os resultados da análise quanto a composição química por
fluorescência de raios X por energia dispersa (EDXRF) para as amostras iniciais dos rejeitos
SCV, RGH e FNL. Os resultados mostram o elevado grau de impureza das amostras através da
presença de vários elementos diferentes, o que é compreensível por se tratar de rejeitos.
Tabela 4.1 – Resultados do EDXRF quanto à composição química das amostras.

Amostra

Teor
de Cu
(%)

Teor
de Fe
(%)

Teor
de S
(%)

Teor
de Na
(%)

Teor
de Mg
(%)

Teor
de Al
(%)

Teor
de Si
(%)

Teor
de K
(%)

Teor
de Ca
(%)

SCV

0,30

22,72

1,24

1,74

3,46

3,86

22,86

1,06

8,42

RGH

0,04

25,13

0,16

2,09

3,01

3,96

24,22

1,06

6,44

FNL

0,03

14,38

0,13

2,96

3,14

5,08

25,58

0,84

7,37

Como o estudo tem como um dos objetivos a recuperação do cobre do rejeito, é
importante observar as concentrações desse metal, sendo 0,3% para o SCV, 0,04% para o RGH
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e 0,03% para o FNL. Esses valores parecem pequenos, mas por se tratar de rejeitos de um
processo produtivo de concentrado de cobre onde a amostra inicial do processo tem em torno
de 1% de cobre, pode-se considerar que ainda tem cobre sendo perdido no processo, o qual é
passível de recuperação.
O aparecimento do cálcio, do magnésio e do potássio na composição química das
amostras (Tabela 4.1) sugerem a presença dos carbonatos de cálcio, magnésio e potássio, que
podem ser comprovados pelos resultados da análise do calcímetro (Tabela 4.2) e pela análise
de difração de raios X (DRX).
Tabela 4.2 – Resultados do calcímetro quanto ao teor de carbonatos nas amostras.
Amostras

SCV

RGH

FNL

Concentração de carbonatos (g/kg)

15,06

11,68

7,94

A análise mineralógica por DRX comprovou o elevado grau de impureza das amostras
(Figura 4.2), apresentando a predominância dos seguintes compostos nas três amostras: 1 pirrotita (Fe1,05S0,95), 2 - calcopirita (CuFeS2), 3 - carbonato de magnésio (MgCO3), 4 magnetita (Fe3O4), 5 - covellita (CuS), 6 - valleriite (Cu2Fe4S7), 7 - carbonato de potássio
(K2CO3), 8 - tenorita (CuO), 9 - coenita (Fe3C) e 10 - carbonato de sódio (Na2CO3).
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Figura 4.2 – Gráficos do DRX quanto à composição mineralógica das amostras SCV,
RGH e FNL.

4.2 Tratamento ácido
As soluções iniciais com os rejeitos possuem pH em torno de 8,9. Com o tratamento
ácido, ocorre uma queda brusca do pH no momento da adição do ácido sulfúrico que, aos
poucos, começa a reagir com os carbonatos aumentando, assim, o pH até se manter estável
(Figuras 4.3). Quanto maior a adição de ácido maior a queda do pH e menor o pH final da
solução. O tratamento ácido ocorre de maneira ligeiramente rápida, durando cerca de duas horas
e meia para estabilizar o pH.
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Figura 4.3 – Desenvolvimento do pH em função do tempo no tratamento ácido dos
rejeitos SCV, RGH e FNL.
O processo de tratamento ácido do rejeito permitiu a remoção de carbonatos. A Tabela
4.3 apresenta o pH e as concentrações de carbonatos ao final do tratamento ácido obtidos em
função das diferentes adições de ácido nos rejeitos, esta última relação também apresentada na
forma de gráfico na Figura 4.4.
Tabela 4.3 – pH e concentração de carbonatos depois do tratamento ácido dos rejeitos
baseado no volume de ácido adicionado.
SCV

SCV A

SCV B

SCV C

SCV D

Volume de H2SO4 96% (mL)

–

1,23

0,88

0,44

0,00

pH final

–

5,8

6,4

7,0

8,9

15,06

2,61

5,10

8,99

15,07

RGH

RGH A

RGH B

RGH C

RGH D

Volume de H2SO4 96% (mL)

–

1,23

0,88

0,44

0,00

pH final

–

5,0

6,0

6,5

8,9

11,68

4,37

6,55

9,76

11,03

FNL

FNL A

FNL B

FNL C

Volume de H2SO4 96% (mL)

–

1,0

0,62

0,00

–

pH final

–

3,8

5,0

8,9

–

7,94

2,14

2,25

6,19

–

Concentração de carbonatos (g/kg)

Concentração de carbonatos (g/kg)

Concentração de carbonatos (g/kg)
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Concentração de carbonatos
(g/kg)

SCV
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,00

0,20

RGH

0,40

0,60

FNL

0,80

1,00

1,20

1,40

Volume H2SO4 (mL)
Figura 4.4 – Concentrações de carbonatos ao final do tratamento ácido em função das
diferentes adições de ácido nos rejeitos.

4.3 Ensaios de Biolixiviação
Os desempenhos dos experimentos de biolixiviação utilizando os diferentes rejeitos
com os diferentes tratamentos ácidos mostrando a concentração de cobre dissolvido, pH e
percentual de recuperação de cobre ao longo do tempo são apresentados desde a Figura 4.4 até
a 4.9.
Entre os experimentos de biolixiviação usando os rejeitos tratados SCV, apenas o SCV
A, o qual passou pelo tratamento com maior quantidade de ácido e resultou na concentração de
carbonatos de 2,6 g/kg, conseguiu promover o processo de biolixiviação. O pH no experimento
do SCV A teve início em 3,0, o que permitiu a ação das bactérias biolixiviadoras, e, ao longo
do experimento, o pH foi diminuindo e a recuperação de cobre aumentando, até o pH manterse estável em 2,0 (Figura 4.4).
Entretanto, nos demais rejeitos SCV tratados (SCV B, SCV C e SCV D) o pH já se
encontrava elevado no início do experimento, em torno de 4,5, o que provavelmente inibiu a
ação das bactérias.
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Figura 4.5 – Desenvolvimento dos experimentos de biolixiviação em concentração de
cobre dissolvido e pH ao longo do tempo para os diferentes tratamentos com o rejeito SCV.
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O rejeito tratado SCV A permitiu a biolixiviação atingindo cerca de 47% de recuperação
do cobre ao final do experimento (28 dias), com 40% de recuperação já com 8 dias de operação
(Figura 4.5).
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Figura 4.6 – Evolução do processo de biolixiviação em função da concentração de cobre
e % recuperação de cobre ao longo do tempo para os rejeitos SCV.

No caso dos experimentos com o rejeito RGH ocorreu a mesma situação, em que apenas
o rejeito tratado com maior quantidade de ácido, RGH A com concentração de carbonatos de
4,4 g/kg, conseguiu promover o processo de biolixiviação atingindo cerca de 20% de
recuperação do cobre em 12 dias de operação e estabilizando em cerca de 27% em 20 dias
(Figura 4.7). No experimento RGH A, o pH teve início em 2,5, permitindo assim a ação das
bactérias, subiu para 4,5 e, em seguida, manteve-se estável com pH 4,0 até final (Figura 4.6).
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Figura 4.7 – Desenvolvimento dos experimentos de biolixiviação em concentração de
cobre dissolvido e pH ao longo do tempo para os diferentes tratamentos com o rejeito RGH.
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Figura 4.8 – Evolução do processo de biolixiviação em função da concentração de cobre
e % recuperação de cobre ao longo do tempo para os rejeitos RGH.
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Já o rejeito FNL como possui uma menor concentração de carbonatos, fez-se o
tratamento usando o volume de ácido baseado no melhor ponto do tratamento dos rejeitos
anteriores e com um volume maior de ácido. Os dois tratamentos ocorreram conforme o
esperado, e promoveram a biolixiviação com cerca de 24% de recuperação do cobre para o FNL
A e 32% de recuperação de Cu para o FNL B em 28 dias de operação (Figura 4.9).
O rejeito tratado FNL B foi considerado, então, o melhor tratamento, pois conseguiu
uma maior recuperação de Cu utilizando um volume menor de ácido, provando assim que existe
um limite ótimo para a quantidade de ácido adicionada no tratamento. Os experimentos, em que
a biolixiviação ocorreu, tiveram início com pH 2,5 e o pH foi aumentando ao longo do
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experimento até manter-se estável em 4,0 (Figura 4.8).
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Figura 4.9 – Desenvolvimento dos experimentos de biolixiviação em concentração de
cobre dissolvido e pH ao longo do tempo para os diferentes tratamentos com o rejeito FNL.
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Figura 4.10 – Evolução do processo de biolixiviação em função da concentração de
cobre e % recuperação de cobre ao longo do tempo para os rejeitos FNL.

Portanto, é possível observar que a biolixiviação só aconteceu com os rejeitos tratados
que iniciaram com pH em torno de 3,0 e conseguiram manter o pH estável em 4,0 para o RGH
e o FNL e em 2,0 para o SCV. A biolixiviação dos demais rejeitos tratados não aconteceu,
provavelmente, pois a quantidade de ácido adicionada no tratamento não foi suficiente para
remover a quantidade necessária de carbonatos e, assim, deixar o pH na faixa observada. Com
a elevada concentração de carbonatos, o pH manteve-se elevado inibindo a ação das bactérias.
O balanço de massa do processo de biolixiviação foi desenvolvido em função da massa
de cobre (mg de Cu) para o melhor tratamento em cada rejeito (Tabela 4.4), onde a quantidade
de cobre no início deve ser igual a quantidade de cobre ao final do processo de biolixiviação.
No início do processo, considera-se o cobre do rejeito (msól.rejeito) mais o cobre
adicionado através do inóculo, pela fase sólida (msól.inóculo) e pela fase líquida (mlíq.inóculo), e, ao
final do processo, considera-se o cobre dissolvido (mlíq.) mais o cobre da fase sólida (msól.)
(Equação 15).
msól.inóculo i + mlíq.inóculo + msól.rejeito = msól. f + mlíq.
i
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Tabela 4.4 – Balanço de massa para o cobre, em mg, no processo de biolixiviação dos
melhores pontos dos rejeitos tratados.
Início

Final

SCV A

m sól.rejeito
(mg Cu)
59,75

m sól.inóculo
(mg Cu)
38,15

m líq.inóculo
(mg Cu)
5,32

m total início
(mg Cu)
103,22

m líq.
(mg Cu)
46,46

m sól.
(mg Cu)
47,34

m total final
(mg Cu)
93,80

RGH A

6,80

38,15

7,93

52,88

16,90

21,43

38,33

FNL B

5,34

38,15

3,01

46,50

14,69

23,11

37,80

O balanço de massa para o cobre não fecha completamente, com a quantidade de cobre
em torno de 10 mg Cu a mais no início em todos os casos. Essa pequena diferença pode ser
justificada devido a ocorrência de erros sistemáticos e aleatórios, como na diluição, digestão e
erros do próprio equipamento.
Um detalhe importante observado após a análise dos resultados e do balanço de massa
foi a quantidade de cobre proveniente do sólido do inóculo. Ao adicionar o volume de inóculo
nos experimentos de biolixiviação, foi arrastado também certa quantidade da fase sólida do
inóculo, a qual é composta por concentrado calcopirítico.
A quantidade de concentrado adicionada através do inóculo é pequena, em média 0,15
g de concentrado nos 5 mL de inóculo. Entretanto, a concentração de cobre no concentrado é
alta, o que resulta numa adição em média de 38 mg de cobre no início da biolixiviação por meio
dessa massa de concentrado.
Como a concentração de cobre nos rejeitos é muito pequena, o cobre do concentrado
acaba sendo um valor significante, principalmente nos rejeitos RGH e FNL. O percentual de
recuperação de cobre calculado considera todo o cobre inicial, tanto do rejeito quanto do
concentrado. Portanto, leva-se em consideração que o cobre pode estar sendo recuperado do
concentrado e do rejeito, ou apenas do concentrado.
Os ensaios de reprodutibilidade do tratamento ácido e da biolixiviação, no melhor
resultado para cada rejeito (RSCV A, RRGH A e RFNL B), obtiveram resultados bastante
semelhantes aos iniciais, permitindo assim a validação e a reprodutibilidade dos experimentos
(Figura 4.10).
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Figura 4.11 – Comparação entre os experimentos iniciais e as repetições.

4.4 Processo simultâneo de tratamento ácido e biolixiviação
Como o melhor processo de biolixiviação ocorreu com os rejeitos tratados SCV A, RGH
A e FNL B, as quantidades de ácido adicionadas no tratamento ácido desses rejeitos foram
usadas, de forma proporcional, na segunda etapa dos experimentos biolixiviação. As Figuras
4.11, 4.12 e 4.13 apresentam a comparação entre os processos de biolixiviação e tratamento
ácido feitos simultaneamente (BTA) com os experimentos de biolixiviação usando os rejeitos
tratados em etapa anterior.
O processo de biolixiviação com tratamento ácido feito de maneira simultânea (SCV
BTA) utilizando o rejeito SCV conseguiu atingir, ao final do experimento, o mesmo percentual
de recuperação de cobre comparado ao processo de biolixiviação utilizando o rejeito tratado em
etapa anterior, apesar de ocorrer de forma mais lenta (Figura 4.11).
O processo simultâneo se torna mais lento, pois, enquanto o tratamento ácido vai
ocorrendo, a presença de carbonatos vai aumentando o pH do meio, reduzindo, assim, a
eficiência das bactérias. No entanto, o processo de biolixiviação está acontecendo de forma
simultânea, portanto, as bactérias estão produzindo ácido sulfúrico auxiliando na redução do
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pH do meio e, por sua vez, no tratamento ácido. Esse processo ocorre até que a concentração
de carbonatos seja mínima e não influencie mais no pH, então as bactérias passam ter eficiência
máxima na biolixiviação, por isso ao final do experimento a recuperação de cobre torna-se a
mesma do processo de biolixiviação usando o rejeito já tratado.
O experimento de biolixiviação e tratamento ácido realizado de forma simultânea em
que foi adicionado ácido em excesso apresentou valor alto de cobre dissolvido já no tempo zero
e esse valor se manteve praticamente constante até o final do experimento (Figura 4.12),
indicando que pode ter acontecido o processo de lixiviação ácida, assim como, o pH fortemente
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Figura 4.12 – Comparação entre o melhor resultado da biolixiviação usando o rejeito
pré-tratado (SCV A) e os experimentos em que a biolixiviação e o tratamento ácido foram
realizados simultaneamente, no melhor ponto (SCV BTA) e com ácido em excesso (SCV BTA
EXC), usando o rejeito SCV sem tratamento.
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Já o processo simultâneo de biolixiviação e tratamento ácido usando os rejeitos RGH e
FNL não aconteceu (Figuras 4.12 e 4.13), isso pode ser justificado pela menor concentração de
calcopirita presente nesses rejeitos e pela maior quantidade de impurezas, que dificultam o
acesso das bactérias à calcopirita enquanto o processo de tratamento ácido vai acontecendo.
Como as bactérias não conseguem exercer sua função e consumir o ferro presente na calcopirita,
o pH do meio aumenta devido à presença de carbonatos e as bactérias podem morrer.
O experimento FNL BTA sem agitação obteve desempenho semelhante ao experimento
equivalente realizado com agitação, entretanto, como os experimentos do rejeito FNL com
tratamento ácido e biolixiviação simultâneos não obtiveram bons resultados, não é possível
obter uma conclusão sobre o parâmetro agitação, sendo necessário outra avaliação.
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Figura 4.13 – Comparação entre o melhor resultado da biolixiviação usando o rejeito
pré-tratado (RGH A) e o experimento em que a biolixiviação e o tratamento ácido (RGH BTA)
foram realizados simultaneamente, usando o rejeito RGH sem tratamento.
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Figura 4.14 – Comparação entre o melhor resultado da biolixiviação usando o rejeito
pré-tratado (FNL B) e os experimentos, com e sem agitação, em que a biolixiviação e o
tratamento ácido (FNL BTA) foram realizados simultaneamente, usando o rejeito FNL sem
tratamento.

4.5 Análise quanto ao teor de Cu no inóculo
Com o teste do inóculo, determinou-se que os 5 mL de inóculo adicionados nos
experimentos de biolixiviação contém em média 0,154 g de concentrado calcopirítico, o qual
possui em média 38,15 mg de cobre (Tabela 4.5). Portanto, essa massa de cobre é um valor
extremamente importante e deve ser considerada no termo inicial do balanço de massa dos
experimentos de biolixiviação.
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Tabela 4.5 – Resultados obtidos a partir do teste do inóculo.

1
2
3
4
5
6
Média

Massa de sólido nos 5 mL
de inóculo (g)
0,1550
0,1500
0,1630
0,1600
0,1540
0,1430
0,1542

Resultado AA
(ppm)
257811,72
247686,00
230229,20
255026,85
252720,35
241451,28
247487,57

Massa de Cu nos 5 mL
de inóculo (mg)
39,96
37,15
37,53
40,80
38,92
34,53
38,15

4.6 Experimentos de biolixiviação usando apenas a fase líquida do
inóculo
Como nos ensaios anteriores o inóculo completo (sólido e líquido) continha uma
quantidade significativa de concentrado calcopirítico, que poderia sofrer a biolixiviação junto
com o rejeito, foram realizados novos ensaios apenas com a fase líquida do inóculo, a qual não
contém concentrado calcopirítico. Esses novos experimentos são importantes para garantir que
o rejeito está sendo biolixiviado.
A Tabela 4.6 mostra o balanço de massa para os experimentos de biolixiviação usando
apenas a fase líquida do inóculo e os resultados em percentual de recuperação de cobre, os quais
foram calculados, usando a Equação 16, baseados no aumento da concentração de cobre na fase
líquida em decorrência da biolixiviação do cobre presente no rejeito.
Tabela 4.6 – Balanço de massa para o cobre, em mg, no processo de biolixiviação
usando apenas a fase líquida do inóculo.
Início

Final

m sól.rejeito i

m líq.inóculo i

m sól. f

m líq. f

(mg Cu)

(mg Cu)

(mg Cu)

(mg Cu)

SCV INOC LIQ

45,91

5,49

3,14

48,26

RGH INOC LIQ

5,21

5,49

5,21

5,49

FNL INOC LIQ

4,80

5,49

1,76

8,52

% Cu
recuperado
93
0
63

*Onde: msól.rejeito i representa a quantidade de cobre do rejeito; mlíq.inóculo i, a quantidade de cobre adicionada
através da fase líquida do inóculo; msól. f, a quantidade de cobre final da fase sólida; e mlíq. f, a quantidade de cobre
cobre final dissolvida.
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mCu líquido final − mCu líquido inóculo
%Cu recuperado = (
) × 100
mCu rejeito

(16)

Assim como mostram as Figuras 4.14 e 4.16, os ensaios de biolixiviação dos rejeitos
SCV e FNL com adição apenas da fase líquida do inóculo (SCV INOC LIQ e FNL INOC LIQ)
atingiram, respectivamente, cerca de 93% e 63% de recuperação do Cu presente no rejeito. Já
para o rejeito RGH, a biolixiviação não aconteceu (Figura 4.15).
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Figura 4.15 – Evolução do processo de biolixiviação em função da concentração de
cobre e % recuperação de cobre ao longo do tempo para o rejeito SCV nos experimentos em
que foi utilizado apenas a fase líquida do inóculo.
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Figura 4.16 – Evolução do processo de biolixiviação em função da concentração de
cobre e % recuperação de cobre ao longo do tempo para o rejeito RGH nos experimentos em
que foi utilizado apenas a fase líquida do inóculo.
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Figura 4.17 – Evolução do processo de biolixiviação em função da concentração de
cobre e % recuperação de cobre ao longo do tempo para o rejeito FNL nos experimentos em
que foi utilizado apenas a fase líquida do inóculo.

A justificativa para um melhor desempenho na biolixiviação do rejeito SCV é devido a
maior concentração de calcopirita, por ser um rejeito mais puro que os demais e de
granulometria mais fina. Enquanto que, os rejeitos RGH e FNL possuem concentrações de
calcopirita bem menores e são mais impuros e, mesmo assim, foi possível obter a biolixiviação
do rejeito FNL.
A biolixiviação do rejeito RGH não ocorreu provavelmente por se tratar de um material
com maior granulometria e porque seu rejeito tratado permaneceu com maior concentração de
carbonatos ao final do tratamento ácido, o que dificultou o acesso bacteriano à calcopirita, que
já se encontrava em baixa concentração.
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5. Conclusão
O estudo sobre a remoção de carbonatos através do tratamento ácido, aplicado como
etapa anterior ao processo de biolixiviação, conseguiu comprovar que a presença de uma
quantidade elevada de carbonatos mantém o pH elevado inibindo a ação das bactérias durante
a biolixiviação. Ainda, foi possível analisar a faixa ideal de carbonatos no rejeito, que é em
torno de 2,5 g/kg para o SCV e o FNL e 4,0 g/kg para o RGH, e a faixa ideal para o pH inicial
dos experimentos, entre 2,0 e 3,0, para que ocorra a biolixiviação.
Os experimentos de biolixiviação com os melhores tratamentos ácidos promoveram a
recuperação de cobre atingindo aproximadamente: 47% para o SCV A, 26% para o RGH A e
32% para o FNL B. Enquanto que, a biolixiviação dos demais tratamentos nem ocorreu, pois o
pH manteve-se maior que 4,0 durante o processo de biolixiviação. Portanto, realmente faz-se
necessário a remoção dos carbonatos antes da biolixiviação e o tratamento ácido provou ser um
método eficiente.
O processo de biolixiviação e tratamento ácido realizados de forma simultânea
promoveram a recuperação de cobre apenas para o rejeito scavenger, atingindo o mesmo
percentual de recuperação (em torno de 47%) do processo de biolixiviação usando o rejeito já
tratado ao final do experimento, embora o processo simultâneo tenha ocorrido de forma mais
lenta. Já o processo simultâneo para os rejeitos RGH e FNL não conseguiu promover a
recuperação de cobre, devido a menor concentração de calcopirita presente nesses rejeitos e a
maior quantidade de impurezas.
Os ensaios iniciais de biolixiviação dos rejeitos tiveram a interferência do concentrado
calcopirítico advindo do inóculo, o qual alterou a quantidade de cobre inicial desviando para
uma possível biolixiviação desse concentrado e impedindo a conclusão de que o cobre possa
ter sido recuperado do rejeito.
Assim, os experimentos com adição apenas da fase líquida do inóculo, sem a presença
de concentrado calcopirítico no meio, permitiram comprovar que é possível obter a recuperação
do cobre do rejeito por meio de biolixiviação para os rejeitos SCV e FNL, podendo atingir cerca
de 93% e 63% de recuperação, respectivamente. Entretanto, para o rejeito RGH a biolixiviação
não acontece sem a presença do concentrado, isso pode ser justificado pelo elevado grau de
impureza e pela maior granulometria dessa amostra, o que dificulta o acesso bacteriano à
calcopirita.
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Por fim, o tratamento de rejeitos de processamentos industriais são de extrema
importância, principalmente de usinas de mineração, em que os rejeitos possuem geralmente
altas concentrações de metais tóxicos. O tratamento desses rejeitos pode prevenir uma série de
danos ambientais, além da possibilidade de estar recuperando esses metais para o processo
produtivo.
Esse trabalho permitiu a recuperação do cobre, por meio do processo de biolixiviação
com auxílio da etapa de tratamento ácido, de três rejeitos de uma usina de produção de
concentrado de cobre. Baseado nos resultados apresentados, o rejeito scavenger possui maior
potencial para passar pelo processo de recuperação e tratamento, pois conseguiu atingir os
melhores resultados em todos os ensaios, obtendo elevados percentuais de recuperação de
cobre, além de ser o rejeito com maior quantidade de cobre (em torno de 0,5% de cobre) sendo
perdida, e ainda, aumentando a concentração de cobre no rejeito final da lagoa de rejeitos.
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