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RESUMO

..

O trabalho apresenta os resultados de um estudo prtii.i.,:.
minar de beneficiamento de um minério oxidado de cobre com cerw
ca de 1,6% de malaquita, o, 2% de cal.copirita e ganga s!l.ico-car
bonática, procedente do sul do Paraná. No estudo verif1cou-se
que dentre as diversas alternativas de concentração, a tlutuação é a mais promissora.
Ensaios "batch" de laboratÓrio mostraram que há posei
bilidades industriais de concentração do minério, com produção
de concentrados com cerca de 36% de CuO e 80% de recuperação, !
través da flutuação com 0,3 lb/ton de amil-xantato de potássio,·
mediante prévia sulfetação da malaquita com 2 lb/ton de
Na~.
o9H2 0, em granulometria a -65 mesh.

...

ABSTRACT

The paper presenta the resulta of a preliminar,r atu4j
on the metallu:rgical treatment of a Faraná copper oxide ore •.19.
eh contained 1,6% malaquite, 0,2% chalcopyrite and silica-càrb_! ·
naceous gangue. From the various alternativas tested, fl.otation
appeared to be the most promissing.
Laboratory batch tests ahowed that it is possible to
obtain flotations concentrates of about 36% euo with 80% recoy,s
ry using o, 3 lb/ton of Potassium Amyl-Xanthate after sulfidiz&•
tion of the malaquite ore with 2 lb/ton Na So9H 0, at a parti2
2
ele size of -65 mesh.
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l. INTRODUÇÃO
Nos estudos de viabilidade técnico-cconômica de
apr!
veitamento de deposites de minerais de cobre, assume consideraYel importância a condição de ser o material sulfêtico ou oxidado, além do teor em elemento Útil e da possança das reservas. O
significado econômi.co ~~ estas depel.'de, em qualquer caso, do rendi
mento metálico no processamento da matéria mineral. Em se trat&D
do de depÓsitos de baixo teor de minerais oxidados, é e:z:tremamen
te temerário arbitrar um determinado !ndice de rendimento, mesao
baseando-ee em resultados obtidos com minérios semelhantes de oa
troe jazimentos, ainda que se trate de um estudo preliminar.
i
prudente medir as reservas em termos de material recuRerável.
#

,

-·

--

Com esta finalidade, realizou-se uma pesquisa tecnol&gica visaDdo ao beneficiamento de minério carbonático de cob~•
com 1,24% de cuo, procedente do Paraná.

2. COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA
Estudos mineralÓgicos conduzidos sobre aaostraa reprJ
eentativas do minério t usando técnicas de separação em liquida.
densos, de solubilização diferencial, separação JDagnétioa em
po isodinâmico, di.f'rações de raios x, e:z:.une microscÓpico de
nas e análise qu!mica por absorção atômica e convencional, )*~
tiram definir o sistema mineral como sendo consitu!do dea

4
lâm!

-

malaquita ••••••••••• 1,6%
calcopirita ••••••••• 0,2%
pirita •••••••••••••• 1,8%
Óxidos de ferro ••••• 2,0%
dolomita ~·····•••••• 43,8%
silica •••••••••••••• 49,2%
total - 98,6%
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3• LIBERAÇÃO

-

A determinação experimental do grau de liberação 4a aa
.
laquita nas t.raçõee sranulométricas do minério moido a diversos
"•os" forneceu as eepintes conclusÕea1

86% da malaquita contida fica liberada mcendo-ee
minério a -65 mesh Tyler
- dos minerais de ganga, quartzo e dolomita fioaa
.
ticamente 100% liberados naquele 11mogn.

o

-

pra

4. CONCENTRAÇÃO FOR FLUTUAÇÃO
É conhecida a flutuabilidade da malaquita com

-

cole to
res aniônicos sulfidrilicos e oxidrilicos, em ampla .faixa de pB
(1, 2, 3, 4). Estudos realizados por Coelho, E·M• (5) e .outros
revelaram que a malaquita flutua com coletores catiônicos tambéa
considerando a natureza da sanga do minério, s!lico-carbonátio~~
optou-se pelos coletores sulfidr{licos.
4.l.Prepara9ão do minério
A fragmentação do minério para os testes foi feita ooa
a preocupação de minimizar a produção de finos. A seqUência 4t 1
perações é mostrada no fluxograma sesuinte.
A moagem foi feita em moinho de barras, a úmido,
0011
',
66% de sÓlidos
peso, 45% do volume de carga moedora, em esta
gios de 3 minutos • simulando circuito fechado, com "mog" 65
ler. A polpa moida foi juntada proporcionalmente a t.ração 4e
nos naturais.

em

-

4.2. Planejamento dos testes ·

A excessiva

-

solubilidade da malaquita atribui-se a ia
ferioridade de resulta~os obtidos em sua flutuação com xantato 1
sem prévia sulfetação da superd.cie. Por outro lado, • ação
4e
pressora dos ions HS- em excesso é mencionada por diversos
pes
quisadores, apesar da função de ativador exercida pelo agente
sulfetante (1,6,?}.

--

Testes preliminares, com polpa deslamada em

lO · aioro~
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para seleção das variáTeis a estudar e definição de selis niveis,
indicaram que:

-

a) malaquita flutua bem com amil-xantato, em quanti4a .
des excessivas, não usuais na flutuação industrial
b) com sulfetação da superficie a flutuação se realiza

com amil-xantato em quantidades normais
c) o tempo de condicionamento na sulfetação a partir
de 5 minutos, praticamente não altera os resultàdos
Considerando que o pH da polpa sem reativos ê 8,5
e'
que se elevaria com a adição de agente sulfetante, atingindo . oa
valores da faixa recomendável para a sulfetação, . decidimos pelo
.....
., i a estuda
nao uso de al.calinizantes. Assim, foram tres
as variave.

-

-

.

das:

- concentração do coletor
- concentração do agente sulfetante
- granulometria da polpa
4.}.Testes de flutuação

,

,

'

Foram feitas duaâ series de testes, em maquina de nu
,
tuação Denver, modelo D-1 de laboratorio, cuba de 500g de capac!
dade.
'

-

A primeira série constituiu-se de 2 conjuntos de 8 tes
tes, obedecendo ao projeto tatorial de 3 variáveis. Foram os
guintes os n!veis dos fatores:

'

••-

- Granulometria:: integral ou deslamada (+4<>0 mesh
ler).
Sulteto de sÓdio: ausente ou 2,0 lbjt.
- Sec. amil-xantato de potássio: 0,3 ou 3,0 lb/t.
As demais condiçÕes toram mantidas constantes:
-

Tempo de condicionamento do sulfeto: 5 min.
Terupo de condicionamento do xantato: 3 min.•
,.
Dispersão da polpa com 0,5 lb/t dG silicato de sodio
Adição de sulteto em um só estágio
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- Tempo de flutuação suficiente para limpar bem a

..

es~

ma, de 13 min.
- Espumante: Óleo de pinho
- Porcentagem de sÓlidos em peso: 20%
- Agitação: 1300 rpm no condicionamento e na flutuação
O nuxograma na 2 mostra a sequência 4aa operações.

A segunda série de testes consistiu na repetição
4a
11
flutuação rougher" até obter-se quantidade suficiente de oonoeal
trado para efetuar as operações de "cleaner" e "recleaner"•
Na
flutuação "rougher" usamos:
- 2,0 lb/t de su[feto de sÓdio
- 0,3 lb/t de amtl-xantato de potássio.
-·
As demais condiçÕes foram aquelas mantidas constantes.
os ensaios foram feitos com polpa integral e deslamada em aioro
ciclone de laboratÓrio de 30 mm de diâmetro, pressão de 1? pai.
Todos os testes foram-feitos em duplicata.

-

,.,

O fluxograma na 3

esquemati~a

o roteiro usado.

lt..4.Resultados
A análise do fatorial com dados duplicados foi
feita
sob ·dois pontos de Tista: teores dos concentrados e recuperação.
Foram feitos testes t (Student) com um n!vel de significância ••
2,5% para os efeitos principais e interações de la ordem das Y~
riáveis estudadas.

-

4.4.1. Teores dos concentrados
a) a quantidade de xantato não influiu nos teores
b) foi indiferente sulfatar ou nao
o) os teores obtidos com polpa deslamada (+400 ae
sh frler) são superiores aos de polpa integral
4) há interação xantatojsulfeto: usando 0,3 lb/t
de xantato o teor é maior usando 2,0 lb/t
de
sulteto de sÓdio do que não usando; com 3,0 lb
/t do xantato o teor é maior quando não se usa
sulfato

-

-
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e) :lnteração xantatojgranulometria: os teores obtidos com polpa+ 4oomesh sempre toralll ·aaio
res que os obtidos com polpa integral, mas
a
diferença é maior quando se usou o,; lb/t
4t
xantato
f) interação quantidade de sulfeto/granulometriaa
também neste caso os teores obtidos com polpa
+ 400 mesh são superiores; sendo a diferença
maior quando se flutua sem usar o sulfato, een
do o efeito do sulfato mais acentuado para a
flutuação com polpa integral

-

-

4.4.2. Recuperações
a) a recuperação obtida com 3,0 lb/t de zantato

é

maior que a obtida com 0,3 lb/t
b) a recuperação obtida com o uso de 2,0 lb/t 4e
sulfeto de sÓdio é superior à obtida .sem o uào
do aulfeto.
c) a recuperação é mais alta com polpa + 400 aeab
do que com polpa integral
d) a recuperação é mais alta quando se usa 3,0 .lb
/t de xantato do que quando se usa O ,3 lb/t ,
mas o efeito é maior quando não se usa agente
sul.fetante; por outro lado o efeito de usar ou
não eulfeto de SÓdio é maior com O,3 lb/t
4t
xantato
e)a recuperação é mais alta com o uso de ),O lb
,
jt de xantato do que com o, 3 mas a diferença e
maior quando se usa polpa integral; por outro
lado o eteito de se uear polpa integral ou pol
.
pa a + 400 mesh é maior com 0,3 lb/t de xant!
to
f) a recuperação ueando 2,0 lb/t de sulfeto de eó
dio é maior que quando não se usa, mas a M.te
rança é maior com polpa sem deslemar; por
ou
tro lado o efeito de so flutuar pol~a +4o0 me-

-

--
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,

eh ou sem. desle.mar e maior quundo se usa ,

ou

melhor, o.uando não se usa sulfeto de sÓdio.

4.4.3 - Testes finais
Embora o. recuperação obtida na flutuação
com
polpa + 400 meeh seja superior à obtida na flutuação com polpa
integral, os resultados finais praticamente se igualam, devido à
perda de cuo nas lemas. r~o quadro seguinte damoe os reaultadoa
obtidos na flutuação sem deslaDllliem.

:Resultados finais
Produ toa

-

CuO

Pesos %
Teor

%
Distribuição

Cone entrado fine.l ·

1,?

36,19

63,3

Rejeito do "cleaner"

0,2

3,2?

O,(

Rejeito do "recloaner"

0,8

20,14

16,6

9?,2

0,19

19,1

Rejeito final

5• DISCUSSÃO
A faixa de pH recomendável para a sulfetação é aquela
em que se obtém a maior concentração de ions HS-, entre

9,0 e

10,5 aproximadamente. Nos testes realizados o pH se elevava para
cerca de 9,0 coe a adição do silicato de sÓdio e para 10,0 com a
adição do sul feto de sÓdio. Disto se conclu:l.u que não há necessi
dado de modulador.

A otimização das quantidades de reagentes não foi

-

fei
ta no CE:tso. os resultA.doFJ do fatorial confirmaram ae ittdicações

bibliográficas de que há uma determinada relação entre xantato e
sulfeto do sÓdio ideal para cada caso, porque um excesso de sul
feto é prejudicial à flutuação. Para qu~tutidade de xantato
até
O ,5 lb/t cremos que o Ótimo de sulfeto deva estar entre 1,5
e
2,0 lbjt.
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Dns variáv~is não estudadaa duas podem ser muito impor
tantes, do acordo com as r .e ferências {6,7): adição eetasiada 4o
sul!e to e tempo de cor,dicionamento.

-

6. CONCUT15Ã.O
_.,.

·----

--•
-

Dentre as diversas alternativas de processamento do a1
nário, uma nos parece muito promissora no presente quadro do mar
.
cado intel'no brasi.leix-o. Trata-se da lixiviação ácida dos .concen
.
cir ·
tra.dos de malaquita, para prodvção de sulfato de cobre. A
cunstâncin de o concentrado ser essencialmente de malaquita,
portanto de fácil so~ubilidade, faz pressupor ~e seria aaia no
bre que o usual para a aplicação citada, em que o processo seria
de grande simplicidade.
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