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Criação da 

Itatijuca 

Incubada 

CIETEC 

Artigos Valor 

Econômico e 

Revista FAPESP 

Década 1990- 2013 

2013 

Formação 

técnica  da 

equipe 

formadora da 

Itatijuca   

•Entre as 3 melhores 

empresas no 

Innovation Open da 

Sustainable Brands 

Rio 

•Inova 

Sustentabilidade 

(FINEP e BNDES) 

•Finalista entre 2.000 

projetos do Acelera 

Startup da FIESP 

•Motherboard “O 

Futuro da Mineração 

Passa Pelas 

Bactérias” 

•1º cliente: para 

recuperação de 

metais em placas de 

circuitos 

eletrônicos 

2014 
2015 

Histórico 

Década 1980 

Oswaldo Garcia 

Junior Implantou 

a primeira planta 

piloto de 

biolixiviação de 

urânio no mundo.  

( Figueira/ PR - 

1000 t). 

Em seguida, ele 

criou o Grupo de 

Bioprocessos 

Aplicados à 

Mineração e ao 

Meio Ambiente da 

UNESP, 

responsável pela 

introdução da 

biolixiviação no 

Brasil 
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"Não há dúvida de que as mineradoras... têm a 

obrigação de se adaptar às mudanças do mercado, 

enquanto adotam inovações à medida que tentam 

produzir mais por menos custo. Estas condições se 

mantêm independentemente de estarmos em uma 

recessão ou em um mercado em recuperação." 

Philip Hopwood, Deloitte, Global Mining Leader 

• Reduzir os custos de produção,  

 

• Aumentar o lucro  

 

• Conseguir o processamento de minérios de baixo teor e 

refratários aos processos convencionais de extração.  

 

• Adequação a legislação ambiental  
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A biomineração surge como uma rota eficiente e econômica 

para o processamento de minérios run-of-mine (ROM), 

concentrados, minérios marginais e refratários, em diferentes 

escalas de empreendimentos e trazendo numerosas vantagens 

competitivas para as empresas de mineração que a adotam. 

Biomineração – aplicação de micro-organismos na mineração 
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Biomineração - Micro-organismos na Mineração 

Rotas alternativas aos métodos 

tradicionais para recuperar metais 
 

Biolixiviação 
Recuperação de metais pela sua solubilização 

utilizando microrganismos  

Aplicabilidade em cobre, níquel, cobalto, zinco, 

terras raras e outros 
 

Bio-oxidação 
Recuperação de metais pela sua solubilização 

indireta por meio da oxidação microbiana de outros 

compostos 

Aplicabilidade em ouro, fósforo, urânio 

 

Biolixiviação redutiva (novo) 
Processos anaeróbios para solubilização de metais, 

incluindo óxidos.  

Fronteira do conhecimento – Estudos básicos.  

Perspectivas futuras 
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 Pilhas   Reatores  

Opções Tecnológicas  
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CASOS DO COBRE, NÍQUEL E COBALTO 

7 

At. ferrooxidans 

CuFeS2 

eletrons 

Fe3+ 
CuSO4 

ATP 
NADPH+ 

biomassa 

crescimento 

CO2 

Oxidação da calcopirita 
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CASO DO URÂNIO 

Oxidação da uraninita  (oxidação indireta) 

Fe3+ 

H2SO4 

eletrons 
At. ferrooxidans 

FeS2 

UO2 UO2SO4 
(solúvel) 

Fe3+ Fe2+ 
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CASO DO OURO 

9 
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Abordagem 
biologia inovadora 

Desenvolvida 
para extrair 
metais de 

minérios oxidados 

lateritas 

Dissolução Redutiva mediada por micro-organismos  

(Biomineração redutiva*) 

• Sistemas anóxicos ou com restrições de oxigênio. 

• Utilização de compostos reduzidos inorgânicos de enxofre como 

doadores de elétrons e íons férricos como recebedores de elétrons. 

• Mesmos micro-organismos que realizam os processos oxidativos de 

enxofre (At. ferrooxidans, por ex.) 
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Calcopirita 

Bornita 
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BIOMINERAÇÃO 
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• Aplicações: 

• Recuperação de minérios (e.g., cobre, 

zinco, níquel, cobalto) presentes em minérios 

oxidados e sulfetados 

• Pré-tratamento de minérios e concentrados 

refratários de ouro (sulfetados ou carbonáceos) 

antes do processo de cianetação 

• Resolução de problemas ambientais 

(e.g., contaminação por arsênio e a drenagem 

ácida de minas) 

13 

Processamento Mineral Biotecnológico  
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*Fonte: Biolixiviação: Utilização de Micro-organismos na Extração de Metais - CETEM/MCT - 2010 - ISBN 978-85-61121-57-0 

Biomineração - Vantagens 
 Redução de custos de operação e 

investimento superiores a 50%* 
– Baixa complexidade das obras e das instalações de 

equipamentos 

– Menor consumo de energia e de insumos 
 

 Instalação e tecnologia escaláveis 
 

 Eficiência no processamento de minérios 
– Minérios de baixo teor 

– Composição mineral complexa ou multimetálica 

– Recuperação de metais valiosos 
 

 Baixo impacto ambiental 
– Eliminação de elementos tóxicos e formação de 

lixívia ácida 
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BIOMINERAÇÃO 

Biolixiviação – Plantas no Mundo 
Níquel e Zinco: 600 (2003) 

Ouro: 40 (1991-94) 

           128 (1993) 

           120 (1994-98) 

           70 (2000) 

           211 (2005) 

Cobre: 33.000 (1991-98) 

             750 (1992-95) 

             14.000 (1003-03) 

              +2 Ouro: 960 (1994) 

           820 (2007) 

Ouro: 60 (1990) 

           60 (1998-08) 

Ouro: 520 (2005) 

           1.069 (2008) 

Ouro: 100 (2001) 

            790 (2007) 

Cobre: +2 

Cobalto: 300 (2002) 

Ouro: 62 (1986) 

           20 (2010)   

Cobre: 15.000 (1980-96) 

             27.000 (1991-09) 

             115.000 (1993) 

             10.000 (1994) 

             7.000 (1994) 

             75.000 (1994) 

             21.000 (1996) 

             10.000 (1996) 

              +4 

Cobre: 25.000 (2001) 

              +2 

Ouro: +1 (2003) 

Legenda = Metal: produção (ano início – ano fim) 

Produção t/ano para cobre e t/dia para os demais 



COPYRIGHT©PÖYRY 

OURO - JINFENG PLANT – CHINA 

 

Depósito de ouro Jinfeng, da Eldorado Gold, está localizado na província de 

Guizhou, a cerca de 240 km a sudoeste da capital provincial Guiyang, na 

República Popular da China. A fábrica é projetada para tratar até 790 tpd de 

concentrado com um grau de enxofre (em sulfeto) de 9,37% em dois módulos de 

oito mil m3 em cada reator. Jinfeng é atualmente uma das maiores minas de ouro 

da China. 
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OURO - KOKPATAS – UZBEQUISISTÃO 

 

 

A mina Kokpatas está localizada no deserto Kyzylkum, a 32 km a nordeste da 

cidade de Uchkuduk no centro de Uzbequistão. O depósito é de propriedade e 

também operado pela Navoi Mining, o maior produtor de ouro no Uzbequistão. O 

minério a ser processado é fornecido a partir de várias minas da região, incluindo 

o depósito Daugystau, cerca de 140 km de Kokpatas. 
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COBRE - ESCONDIDA – CHILE  

 

 

O Complexo Escondida, localizado no deserto de Atacama, é o maior dos “sete 

grandes do Chile”, contribuindo com 1,14 milhões de toneladas (Mt) de cobre fino 

em 2014. Os minérios de sulfetos cobre são recuperados por meio de duas 

opções de processamento: os minérios de alto teor são tratados por flotação 

seguido de tratamento convencional, enquanto os minérios de baixo teor são 

tratados por biolixiviação e posterior extração com solvente (SX) e 

eletrodeposição (EW) produzindo catodos de cobre.  
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MINA DE ESCONDIDA / CHILE 

19 

SOTO et al. Parameters influencing the microbial oxidation activity in the 

industrial bioleaching heap at Escondida mine, Chile. Hydrometallurgy, V.133, 

p. 51–57, 2013. 

2.000 m de largura 

5.000 m de comprimento 
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NÍQUEL - TALVIVAARA – FINLÂNDIA  

 

 

A mina de Talvivaara é uma das maiores minas de níquel da Finlândia, situada na 

cidade de Sotkamo na província de Oulu. Com 2 bilhões de toneladas de 

recursos para mineração compreendem em cerca de 4,5 milhões de toneladas de 

níquel e 10 milhões de toneladas de zinco. 
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INOVA MINERAL 

 

O Inova Mineral é uma iniciativa conjunta da Finep e do BNDES de fomento e 

seleção de planos de investimento que contemplem o desenvolvimento 

tecnológico, produção e comercialização de produtos, processos e/ou serviços 

inovadores e mais sustentáveis, visando ao desenvolvimento de empresas e 

tecnologias brasileiras nas cadeias produtivas da indústria de mineração e 

transformação mineral. 

 

 

Recursos estimados em R$ 1,2 bilhão 
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INOVA MINERAL - FOCOS/LINHAS DE APOIO (LINHA 3) 

 

 

 
Linha 1: Minerais Estratégicos “Portadores de Futuro” 

1.1 Desenvolvimento tecnológico e aprimoramento de 

métodos de pesquisa mineral e de processos de lavra, 

beneficiamento e transformação dos minérios selecionados. 

Cobalto e Terras Raras 

 
Linha 2: Minerais Estratégicos com Elevado Déficit 

Comercial: Fosfato e Potássio 
2.1 Desenvolvimento tecnológico e aprimoramento de métodos de 

pesquisa mineral e processos de lavra, beneficiamento e processamento 

dos minérios selecionados. 

 

2.2 Pesquisa e Desenvolvimento tecnológico de fontes alternativas e rotas 

de processamento para produção de nutrientes de origem mineral (P e K) 

para agricultura. 
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LINHA 3: TECNOLOGIAS E PROCESSOS MAIS EFICIENTES E 

SUSTENTÁVEIS: 

 

 

 

 

3.1 Técnicas de prospecção e exploração mineral, e tecnologias de 

processos prédefinidos,para viabilizar novos empreendimentos; 

 

 3.2 Rotas mais eficientes de recuperação e concentração mineral; 

 

 3.3 Processos hidrometalúrgicos, tecnologias de bioprocessamento, e 

tecnologias 

voltadas para utilização do carvão mineral nacional; e 

 

 3.4 Tecnologias e processos de aproveitamento de resíduos, de 

fechamento de mina e recuperação de áreas mineradas. 
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LINHA 4: TECNOLOGIAS E PROCESSOS PARA REDUÇÃO E 

MITIGAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

4.1 Tecnologias para recuperação e reaproveitamento de 

resíduos e elementos dispersos, incluindo processos para 

destinação alternativa de uso. 

 

4.2 Tecnologias para recuperação, reutilização, redução ou 

eliminação de água utilizada nos processos. 

 

4.3 Tecnologias para eliminação do uso de elementos 

contaminantes na produção e beneficiamento de minérios. 

 

4.6 Mecanismos inovadores de fechamento de mina e 

reabilitação de áreas degradadas. 
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Procedimento Prazo 

Lançamento do Plano 13 de maio de 2016 

Início da consulta ao 

público 
01 de junho de 2016 

Última data para envio de 

contribuições do público 
01 de julho de 2016 

Lançamento do Edital e 

divulgação das 

contribuições 

01 de agosto de 2016 

1º Período para submissão 

de Planos de Negócios 

De 01 de setembro de 

2016 

a 01 de novembro de 2016 

2º Período para submissão 

de Planos de Negócios 

De 03 de abril de 2017 

a 02 de junho de 2017 

  

 

Cronograma Inova mineral 
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Neste cenário de desafios existentes no setor 

mineral a Itatijuca/Poyry vem oferecer a sua 

expertise em processos de biomineração como uma 

importante solução para a melhoria dos processos 

de recuperação de metais no pais. 
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Rafael Vicente 

rafael@itatijuca.com 

 

Marcelo Xavier 

marcelo.xavier@poyry.com 

Obrigado! 

mailto:rafael@itatijuca.com
mailto:claudio@itatijuca.com

