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Lixiviação Química de um 
Concentrado de Sulfetos de 
Cobre do Minério de Caraíba 

José Clodoaldo Silva Cassa 6:--
Andrew John Monhemius 

A extração de cobre de seus concentrados sulfatados é um domínio tradicional da 
pirometalurgia. Neste processo, o enxôfre é eliminado sob a forma de gases tóxicos 
(S02). Um grande esforço tem sido dirigido a. pesquisas visando o desenvolvimento de 
novos processos que permitam a recuperação económica de cobre contido em minerais 
sulfatados, sem poluir a atmosfera. O processamento hidrometalúrgico é uma excelente 
alternativa para evitar este grave inconveniente. Nos processos hidrometalúrgicbs, o 
enxõfre do concentrado pode ser extraído (ou eliminado) sob a forma "inerte" de enxõfre 
elementar e o cobre recuperado, sem poluir o meio ambiente. 

Na escolha de um processo hidrometalúrgico, o fator económico é o principal, 
porque os custos de cada alternativa variam com as características do concentrado que 
está sendo tratado, com os custos de manuseio, etc. A solução ótima para o problema 
deve ser encontrada para cada caso particular. 

A Figura 1 mostra esql.iematicamente as principais operações de um processo 
hidrometalúrgico. 

A operação de lixiviação é uma etapa crítica mos processos hidrometalúrgicos e 
normalmente é estudada com uma atenção especial. A seleção adequada do agente 
lixiviante e a determinação dos parâmetros operacionais desta etapa poderão viabilizar 
comercialmente (ou não) um processo hidrometalúrgico. 

2 - Revisão da Literatura 

O processamento hidrometalúrgico de concentrados de sulfetos de cobre foi 
abordado extensivamente em recentes trabalhos de "Revisão" (1, 2, 3) . 
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Fig. 1 - Processo Hidrometalúrgico 

Ol$ processos hidrometalúrgicos podem ser divididos em dois grandes grupos : 
1. 0 ) lixiviação di reta do concentrado 
2. 0

) lixiviação indireta do concentrado: 
a) ustulação (oxidação), seguida de lixiviação; 
b) ativação (não há oxidação) , seguida de lixiviação . 

Os processos de lixiviação direta são bastante numerosos . A fim de facilitar a 
classificação, vamos dividi-los em grupos , e usando a nomenclatura de Roman et 
Beriner (1 ), nós os chamaremos de " sistemas" . Os principais sistemas são: 

a) Sistema sulfato 
1. ác ido sulfúrico concentrado 
2. ácido sulfúrico diluído e oxigénio 
3. sulfato férrico 

b) Sistema amoniacal 
c) Sistema cloreto 
d) Sistema nitrato 
e) Sistema cianeto 
f) Sistema biológico 
g) Sistema eletroquímico 
Os seguinte;> requisitos são desejáveis para a seleção de um agente lixiviante: 
1) extração do metal elevada 

11) tempo de processamento pequeno 
111) seletividade 
IV) problemas mínimos de corrosão 
v) facilidade para regeneração 
v1) custo operacional mínimo 

v11) custo de instalações de processamento mínimo 
Tomando por base a Literatura, os agentes lixíviantes que podem satisfazer estes 

requisitos, para a lixiviação sob pressão atmosférica, são: cloreto férrico, ácido 
clorídrico e sulfato férrico. 

3 - Materiais e Métodos 

O concentrado utilizado nos testes foi processado pela Hazen Research ln c ., a partir 
do minério de Caraíba. Este concentrado foi fornecido pela Caraíba Metais S/ A., tendo 
3ido homogeneizado e armazenado convenientemente . 
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As reagentes utilizados foram de alta pureza (PA .. ACS) e de boa procedência 
(Merck, Baker, Carlos Erba, etc). 

A aparelhagem utilizada para otimizar a etapa de lixiviação do concentrado, é 
mostrada esquematicamente na Figura 2. Os controles funcionaram com uma precisão 
satisfatória; agitação mecânica: ± 10% e temperatura: ｾ＠ 2 o· c. As- perdas por 
evaporação foram pequenas, porém corrigidas pela adição de HCI 0,1N. De maneira 
semelhante, foi corrigido o pH da solução usando-se HCI e papel indicador (Merck, pH 
0-2,5). As amostras para análise foram retiradas em intervalos de tempo pré-estabeleci-
dos, ou no final do teste, quando a solução era filtrada, com o auxílio de uma bomba de 
vácuo e o resíoLJo lavado com HCI 0.1 N. A seguir, o resíduo eta separado, seco em 
estufa a 105. °C, até peso constante pesado, homooeneizado e analisaria. 

@ 

(i) 

Controle de Temperatura 5 CondonoHor 

Woftto ａｾｴｵｯ｣ｯ､ｯｲｯ＠ . . ..... ... 
3 Rootor 7 Cntrolo • Alltoclo 

4 Torlt'om,otro e Yloto .. ctMol N ,....., 

Fig. 2 - Esquema da aparelhagem utilizada para a lixiviaçãt> do 
concentrado 

As análises qúírriicas foi'ám efetuadas utilizando-se técnicas usuais de espeetrofoto-
metria de absorção atômica, volumetria, colorimetria e gravimetria. 

O método clássico de determinação de cobre em minérios (4) com tiossulfato de 
sódio, foi modificado a fim de possibilitar a quantificação das concentrações de Cu+, 
Cu+ + , Fe + + e Fe + + + (5). 

Na seleção de variáveis importantes que influenciam a lixiviação do concentrado foi 
utilizada a programação de experimentos pela abordagem estatística de Plar.kett -
Burman (6,7). 

4 - O Concentrado 

O concentrado foi obtido pela Hazen Research lnc., segundo processo desenvolvido 
para Caraíba Metais S/ A. 

O resultado dos ensaios de difração de raios X mostraram que os 'miner-ais de 
cobre são constituídos principalmente por bornjta e calcopirita. Utilizando-se técnicas 
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microscopia ótica, verificou-se que a ganga consiste basicamente de silicatos de ferro e 
magnésio, onde sobressai o pirovênio. A estimativa da bornita - 54%; calcopirita -
46%. 

Os resultados das análises químicas são apresentadas na Tab. 1. 

A distribuição do Fe, Cu e S nas diversas frações granulométricas do concentrado e a 
relação Cu/S nestas frações, são mostradas na Tabela 2. 

Tabela 1 

ANÁLISE QUfMICA DO CONCENTRADO 

. 
ELEMENTO MfTOD.O % ELEMENTO % COMPOSTO COMPOSTO 

Cu volumétrico 22,9 22,9 Cu 

Fe volumétrico 16,3 9,2 Fe (*) 

9,1 FeO (**) 

s gravimétrico 13,5 13,5 . s 
Si gravimétrico - 28,6 Sio2 
Al gravimétrico - 2,3 Al203 

C a volumétrico - 2,4 C aO 

H& volumétrico - 8,5 Kg O 

Na AA - 0,18 Na 2o 

X AA - 0,15 1{20 

Ti colorimétrico - 0,20 Tio2 
c LECO - 0,55 co 3 
C i AA . o. 36 cr203 

Ni AA 0,26 0,26 Ni 

Kn AA 0,48 0,48 Kn 

TOTAL - - 98,68 TOTAL 

* - Ferro sulfeto calculado. 

** - Ferro óxido calculado 
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5 - Lixiviação do Concentrado 

Nos ensaios preliminares procuramos verificar a influência do poder oxidante do 
agente lixiviante na cinética de extração do cobre. 
Condições de operação: 

1) concentração dos reagentes: solução saturada a 25. °C: FeCI3: 611 g I 1; Fe2 (504)3: 
60 g/1; HCI : 12N 

11) temperatura: 100.°C 
111) agitação: 200 rpm 
1v) acidez: para FeCI3: HCI O, 1 N 

para Fe2 (504)3: H2504 O, 1 N 
v) granulometria do concentrado: como recebido (Tab.2) 
v1) volume do agente lixiviante: 150 mi 
vu) peso do concentrado: 1 O g 

Os resultados dos ensaios preliminares são mostrados na Fig . 3. 
Com base nos ensaios preliminares selecionamos o cloreto férrico como agente 

lixiviante por ter apresentado a maior% de extração de cobre, a maior taxa de reação e 
elevada seletividade. Outras vantagens do cloreto férrico são : a) a sua alta solubilidade 
em HCI diluído permite obter uma relação peso de concetrado/volume útil do reator 
bastante elevada; b) a facilidade para sua regeneracão (3) 
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DISTRIBUIÇiO DO Fe, Cu, S E RELAÇiO Cu/S NAS 

DIVERSAS FRAÇÕ!S CRANULOK!TRICAS DO CONCENTRADO 

*** * * ** Cranulo111etria % % Cu % Fe % s 

+ 65 1,4 8,9 23,1 5,1 
-65 + 100 2,5 12,5 19,3 7,2 

-100 + 150 4,7 18,4 18,9 10,8 
-150 + 200 14,9 21,8 17,5 12.7 
-200 + 270 18,0 25,2 16,2 14,8 
-270 + 325 21,3 23,1 16,5 13,6 

-325 37,2 24,3 15,8 14,1 

M!DIA PONDERADA 23,1 16,6 13,5 

I 

Cu/S . 
I 

1,75 
I 1,74 

1,70 

1,72 

1,70 

1,70 

1,72 

1, 71 

ｾＭ i 

\C-Y.xJ"" 2 ｾＳ＠ - Ensaios Preliminares. Efeito do 
agente lixiviante 

t-ara a seleção das variáveis importantes que influenciam a lixiviação, utilizamos a 
programação de experimentos pela abordagem estatística de Plackett-Burman (6, 7). 
Uma variável é considerada importante quando a significância relativa do efeito que. ela 
produz é superior a 90%. Os resultados são apresentados nas tabelas 3 a 7. Tanto para a 
extração de cobre, como para a extração de ferro, as variáveis que produzem efeitos 
consideráveis , nos limites do teste são: temperatura e tempo de lixiviação. A relação 
FeCI3 / concentrado é muito importante e, propositalmente, uma relação bem acima da 
estequiometricamente necessária foi utilizada, a fim de que outras variáveis menos 
sensíveis fossem mascaradas. 

Tabela 3 
DIITIU,tçjO DI lU.C!ITI- 111.!18 IAU 12 tllftl . 

IAitlllll 

t••t• I or••• I 1'1 AA ca AC .. .. c r AC Tt CC .. 
ll 

' I - I . I ｾ＠

1 

lZ 

2 

10 

• 
' 

lO 

ll • 
12 • 
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Tabela 4 

LIXIVlAÇÂO DO COUCENTRADO USANDO FeCl) 

Progrusaçâo de axp_ariaentoa pela abordar,eru t'ltatÍstica de 

Plackett-lur•aa 

Vari;veia e aÍveia ･｡ｾｯｬｨｩ､ｯ｡＠ ｰ ｡ｾ｡＠ 12 testei 

ｾ［ｶＭＬ Ｍ ［ｾＭｾ＠

H9 vu. VARilVUS 
! . -
----

1 TI Te•peratvra (°C) 100 I 2S 

2 A4 Pietícia o o 
] ÇJ. Cranulo••tria (aeah) H** R* 
4 AC Aaitação (rpa) 200 50 

5 PS J •• oÕ1i4oo (p/•) 50 H 

6 .. Pi<t{ch o o 
7 c r Coaceatraçeo de ra 3• (a/1) 210 130 

a AC Acide& (e• RCl. N) 1 o ,1 

' TP Toapo (bT) 2, o,s 
10 CC Fictícia o o 
11 DD rict[cia o o 

- Co•o recebido 

- Moido 10 h<ora• •oinhoa de bolaa 

Tabela 5 
RESULTADOS EXPERIMENTAIS DA LIXIVIAÇÃO DO CONCENTRADO COM 

COM PeC1J PELA ·ABORDAÇEM ESTATISTICA DE ｐｌａｃｾｅｔｔＭｂｕｒｍａｎ＠

Teltt ExtraÇão de Extração de 

c.o'bre z* ferro z* 

1 88,5 29,5 ' 

2 99,2 40,2 

3 21,8 6,3 

4 99,8 42,8 

5 98,5 45,3 

6 90,1 29,8 

7 21,4 4,4 

a 21,1 7,5 

9 25,6 7,3 

10 90,8 31,7 

11 21,5 3,3 

12 19,6 3,6 

' 

Cálculo a partir do reaíduo 

ADÂliae por AA 
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Tabela 6 

ANALISE ESTATfST!CA DOS RESULTADOS DA 

LIXIVIAÇÃO DO COBRE DO CONCENTRADO 

Variável Eh i to t 
Sianificância 
relativa (%) 

TI 72,7 36,4 99 

AA 2,2 1,1 * 

" 1,8 0,9 * 
AG - o,s 0,3 *· 
PI - 1,0 o,s * .. - 2,4 1,2 * 
c r 0,1 0,1 • 
AC - 0,4 0,2 • 
TP 5,6 2,8 95 

CC - 2,1 1,1 • 
DD 1,2 0,6 • 

ITro• Padrão w 2,0 z 
--

* - .. 80% 

, T_abela 7 

ANlLISE ESTATfST1CA DOS RESULTADOS DA 

LIIIVIAÇÃO DO FERRO DO CONCENTRADO 

Variã-.el l:fo i to t 
Significância 
relativa (%) 

Tl 31,2 15,6 99 

AA 2,9 1,5 * 
' 

Gl. 2,0 1,0 * 
AÇ - 2,2 1,1 * 
PS - 2,1 1,4 * .. - 1,4 0,7 * 
c r - 2,2 1,1 * 
AC o;1 0,4 • 
TP 7,2 3,6 95 

CC - 1,9 1,0 * 
DD 1,2 0,6 * 

E !tiO PADRÃO • 2,0% 

' 
* - .. 80% 
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Nos testes para a determinação da relação concentrado/ FeCij, fixamos a concentra-
ção do ag.ente lixlviante como a maior possível (solução saturada a 25. °C, 611 g /1 ); 
fixamos a temperatura do sistema como a maior possível à pressão at'mosférica 
(1 06. °C); agitação, 50 rpm ; acidez HCI 0,1 N e granulometria, como recebido (Tab.2). 
Estas condições foram utilizadas na seleção das variáveis pela abordagem estatística de 
Plackett-Burman e mostraram ser os níveis mais favoráveis das variáveis estudadas. Os 
resultados são apresentados na tabela 8. A relação ótima encontrada é 80 g de 
concentrado/150 mi de solução saturada de FeCI3 ou 534 g de concentrado/1000 mi de 
solução saturada de FeCI3. 

Tabela 8 

INFLUtNCIA DA RELAÇÃO CONCENTRAD O/FoC1 3 

NA E XTRA ÇÃO DE ｾ ｴ ｒｒ ｏ＠ E CO B!t_! 

- * ResÍduo * - ** Soluçao Extraçao 

Peao de Teapo de Cu1 FoT Peao FoT CuT r. Cu 
Minério lixiviaçâo 

(%) 
(g) (L) <slll <s/1 <a> (%) (%) 

(%) 

ｾｯ＠ 2 76 233 33,4 14,0 0,14 42,3 99,6 

60 2 91 2 38 39,1 14.3 0,08 42,, 99,8 

70 2 107 243 46,2 14,4 0,23 ＴＱＬｾ＠ 99,3 

80 2 122 246 H,1 14,7 0,21 40 ,o 99,4 

90 2 124 24) 61,) lS,l 2,70 H,7 91.9 

100 2 126 246 71,7 1S,4 ),3) 32,2 83,2 
I 

I __ ｉＭＭｾＭＭＭ I I - ｾＭＭ

CONDIÇÕES INICIAIS : 

100 o I o 1210 1100 h:J 22,9 o l 
- Aaâliaea p/ AA 

** • Câleulo pelo reaÍduo 

*** - Volu•• Útil do reator • ISO •1 

Um teste em escala maior (534 g de concentrado e 1000ml de solução saturada de 
FeCI3 a 25. °C) foi realizado nas condições otimizadas anteriormente a fim de determinar 
a influência do tempo na cinética da lixiviação do concentrado. As condições de 
operação do teste foram: · 

temperatura: 106.°C 
agitação: 200 rpm 
acidez: HCI 0,1 N 
granulometria: como recebido (Tabela 2) 
volume de FeCI3': 534 g 

A agitação utilizada (200 rpm) correspondeu a menor possível para uma completa 
mistura do sistema. Os resultados são apresentados nas tabelas 9 e 10 e Figuras 4 a 6. 
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Tabela 9 

ｃ ｉｎｾｔｉｃａ＠ DA ｌｬｘｉｖｉｾｏ＠ DO CONCENTRADO* 

So lução 

I . .. Po2+ Fe)+ NiT so!- -I Temp o de CuT CuT FeT Fe
1 

Cu Cu CI 
Ll XlVl ação 

ｾ＠ '"'"' 
(V) (AA) (V) (AA) (V) (V) (V) (V) (AA) (G) (G) 

15 I 03 I 05 232 235 t B I 95 232 .. 0 , 19 - -
30 I OB 110 235 23 7 I 45 63 235 .. 0,22 - -

u 

45 110 112 240 241 50 60 240 .. o. 24 - -
60 114 115 246 24 5 58 56 246 .. 0,25 - -
90 116 118 243 24 5 65 51 243 .. 0,26 - -

120 120 1 22 255 248 71 49 255 .. 0 ,2 6 3,6 415 

g/1 
L ____ ______ .__ ___ ·-- -- - - - - --- - --- ---- ··-----------

ｃｯｮ､ｩｾ･ｳ＠ de ｯ ｰｾｲ ｯ＠ ｴｾｭｰｾｲ｡ｴ ＱＱ ｲＴ＠ l06°C; ag it ação - 200 rpm; ｡｣ｩ ､ｾ ｾＭ HCl O,lN; 

granu lometria - como recebido (tab . V-6); ｶｯｬｾＦ･＠ dr Fect
3

-

1000 ml ; ,peso do mi nirio- 534 8• 

Anâlise: AA- ｾ｢ｳｯｲ￣ｯ＠ atÕmica; V -vol umé trico; C - gravimétrico; **- desprezÍvel . 

Anilise do resÍduo da lixivi•çâo: 

;. 
.J 

!!l 
.Q 
z 

"' 
I ... 
l o 
u .. o 
o 
i1 
ｾ＠
1-
)( 

"' 

IDO 

lO 

lO 

40 

ao 

o- -.. 

peso - ＳＴｾ＠ g; Cu 1 - 0,85%; Fel - 15.2%. 

10 .. 
ｔｅｾｐｏ＠

10 

DE 

• 
0 li/Oiltn 

A, FllfltO •uLFErtl 

0 'Eif/fO rOTAL 

10 

LIXIVIAÇÃO 

ININUTOI) 

Fig. 4 _ Cinética .da extração do ,obre, ferro e niquei 
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Tabela 10 

ANÁLISE DA SOLUÇÃO RESULTANTE DA LIXIVIAÇ(O DO CONCENTRADO 

Ions Concentração Cs/1) 
I 

Cu+ 71 

Cu++ 49 

Fe++ 248 

Fe+++ deeprezfvel 

6.. Dis.cus_são do...s resultados 

Entre os agentes llxlvlantes estudados o cloreto térrlco mostrou ser o mais efetlvo, 
porque apresentou a maior % de extração de cobre, a maior taxa de reação e elevada 
seletlvidade. Outras vantagens do cloreto férrico são: a) a sua alta solubilidade em HCI 
diluldo permite obter uma relação peso de concentrado/volume útil de reator (densidade: 
de polpa) bastante elevada; b) a facilidade para sua regeneração (3). Entretanto o uso do. 
cloreto férrico como lixlvlante ainda não é comercial, devido a corrosão Intensa que ele 
provoca. Os equipamentos poderão ser de materiais- comuns com revestimentos: 
especiais, ou de materiais ･ｾｰ･｣ｬ｡ｬｳＬ＠ como porcelana dura, tltAnlo, etc. A selàção de· 
materiais para os equipamentos é um problema a ser analisado para definir a viabilidade 
comercial. 

O estudo das diversas varlãvels na cinética da lixlvlação do concentrado, pela 
abordagem estatlstlca de Plackett-Burman, mostra uma forte dependência da tempera-
tura; Isto Indica um processo c;ontrolado por reação qulmlca. A agitação não apresentou 
nenhum efeito significativo, o que vem evidenciar que o processo não é controlado por 
difusão. Outras varlãvels, tais como: concentração de FeCI'3, acidez e % de sólidos, não 
tiveram nenhum efeito apreclãvel, na faixa dos nlvels estudados. Estes resultados estão 
de acordo com o·s dados obtidos por Ermllov (8) e Haver & Wong (9). Segundo Haver .& 
Wong a granulometrla ｾｵｭ｡＠ varlãvel muito Importante na lixlvlação da calcoplrlta com 
FeCI3'. No presente estudo a granulometrla não apresentou efeito significativo nos 
nivels pesquisados. Este fato significa que o concentrado jã se encontra em uma 
granulometria adequada a llxiviação. A variãvel tempo apresentou um efeito bastante 
significativo. De uma maneira geral, as reações de llxiviação são de ordem diferente de 
zero. Todas as reações de ordem diferente de zero têm uma forte dependência com o 
tempo de reação. 

A llxivlação da calcopirita e bornita podem ocorrer segundo as reações: 

a) calcopiri.ta 

CuFes 2 + 4FeCl 3 + Cucl 2 + 5FeC1 2 + 2S 0 

CuFes 2 + 3FeC1 3 + CuCl + 4FeC1 2 + 2S 0 

CuFes 2 + 3CuCl 2 + 4CuCl + Fec1 2 + 2S 0 
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b) bornita 

cu
5

FeS
4 

+ 4FeC1,_ 3 + Cu 3 FeS 4 + 2CuC1 2 + 4FeC1 2 141 

Cu
3

FeS
4 

+ 8FeC1
3 

+ 3CuC1 2 + 9FeC1 2 + 4S
0 lsl 

Cu
5

FeS
4 

+ 12FeC1
3 

+ 5CuC1 2 + 13FeC1 2 + 4S
0 161 

c u ,Fe5
4 

+ 7Feci. 1 + SCuCl + 8FeC1 2 + 45° 171 

cu
3

FeS
4 

+ 5CuC1
2 

+ SCuCl + FeC1 2 + 45° lsl 
O concentrado é constituídó de uma mistura de bornita e calcopirita em uma 

proporção aproximada de 1:1 e ganga. Segundo Dutrizac (10), bornita e calcopirita 
lixiviam independentemente ·sem nenhum efeito entre si. 

Consideremos, primeiramente, a llxlviação da calcoplrita. Se a reação que ocorre na 
llxlvlação é /1/ a relação FeCI3/CuFeS2 é 4,0. Se a reação é /2/ a relação é 2,65. A figura 
6 mostra a variação da relação cu+ +/Cu± com o tempo. No Início, "verifica-se uma 
relação Cu±...!, /Cu± multo elevada, que posteriormente, vai diminuindo gradativamen-
te. Isto parece Indicar que o mecanismo provável da llxlvlação da calcopirlta é a reação 
/1/, seguida da reação /.3/;a reaçãp /1/ é rápida e a reação /3/ é lenta. A figura 5 parece 
confirmar este fato. As reações /1/ e /3/ ocorrendo simultaneamente equivalem a 
reação /2/. A reação /2/ indica a estequiometria da lixiviação da calcopirita com cloreto 
férrico, visto que a relação FeCI3 I minerais de cobre do concentrado é 2,5. 

Segundo Ugarte (11), bornlta lixlvla segundo as reações 4 e 5 . As reações 4 e 5 
ocorrendo simultaneamente equivalem a reação 6 . Isto parece ser verdadeiro em 
presença de excesso de agente lixlviante. Se a quantidade de Fecl3 é estequiométrlca, a 
reação global que parece ocorrer é a 7 , visto que neste caso a relação FeCI3/CusFeS4 é 
2,25. A reação 7 equivale as reações 4 e 8 ocorrendo simultaneamente. Os resultados 
obtidos neste trabalho mostram uma relação FeCI3/ minerais de cobre no concentrado 
igual a 2,5, o que parece comprovar que de fato a reação global para a. lixlviação da 
bornlta é /7/. Outros fatos que vêm evidenciar ainda mais esta possibilidade é a relação 
FeCI3/minerais de cobre do concentrado ｳ･ｾ＠ intermediária a reação /2/ (relação FeCI3/ 
CuFeS3 igual a 2,65) e reação /7f (relação FeCI3/Cu5FeS4 igual a 2,25) e a relação 
bornita/calcoporita ser aproximadamente /1/ , o que levaria a esperar uma relação 
FeCI3/minerais de cobre do concentrado igual a 2,45, muito próxima, ｰｯｲｴ｡ｮｴｯｾ＠ do 
resultado obtldo, que foi 2,5 . . Estes resultados estão de acordo com os da(!os obtidos 
por Haver & Wong (9). 

7. Conclusões 

1) - O cloreto férrico mostrou ser o agente lixlviante mais efetivo, apresentando a 
maior percentagem de extração de cobre, a maior taxa de reação e a maior seletivldade. 
Outras vantagens do cloreto férrico são: a suá alta solubilidade em ácido clorldrlco 
dlluldo permite obter uma densidade de polpa elevada e a facilidade para a sua 
regeneração. 

2) - A lixiviação do concentrado com cloreto férrico produziu uma solução 
concentrada de cloretos cúprico, cuproso e ferroso, e um reslduo contendo enxOfre 
elementar. A extração de cobre do concentrado pode ser superior a 99%, dependendo 
das condições utilizadas. 

3) - A utilização da programação de experimentos pela abordagem estatística de 
Plackett-Burman mostrou ser um método eficiente e rápido para a seleção de variáveis 
que Influenciam a lixlvlação do concentrado. 

144 



Por este método verificou-se que as varlàveis cujos efeitos foram mais significativos, 
nos níveis estudados, foram: temperatura e tempo. A acidez, a agitação, a granulometrla 
e a concentração de cloreto férrico não apresentaram efeitos significativos. 

4) - Verificou-se que o concentrado recebido jà se encontra em uma granulometrla 
adequada ao processamento hidrometalúrgico. 

5) - A relação ponderai concentrado/cloreto férrico é também uma variàvel Impor-
tante para a lixiviação. A relação concentrado/ cloreto férrico encontrada nas condições 
otimlzadas foi 80g de concentrado para 150 mi de solução saturada de cloreto férrico a 
25.°C. 

6) - As condições operacionais que apresentaram a maior porcentagem de extra-
ção de cobre do concentrado com o consumo mínimo de cloreto férrico, foram: 

temperatura: 106. °C 
agitação: 50 rpm 
acidez: Hei 0,1 N 
granulometria: como recebido (Tabela 2) 

7) - A aplicação comercial do cloreto férrico como agente lixiviante naturalmente, 
irà depender do seu custo de produção e de recuperação, bem como das Implicações 
econO.mlcas oriundas das proteções antlcorroslvas necessàrias à conservação dos 
equipamentos. 
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