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ESTUDO DO PROCESSAMENTO DE CONCENTRADO SULFETADO DA JAZIDA 

DE AMERICANO DO BRASIL, VISANDO A PRODUÇÃO DE SULFATO DECO 

BRE, ÕXIDO DE COBALTO E N!QUEL ELETROL1TICO. 

RESUMO 

Patricia Radino 1 

Henrique Kahn 2 

O trabalho descreve a rota de processo selecionada para 

tratamento de um concentrado obtido por processo de flotação , 

contendo calcopirita, pentlandita e pirrotita, visando a ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração dos valores metálicos sob a forma de produtos ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｬｾ￡＠

veis. 

O processo para abertura do concentrado envolve ustula

ção sulfatante seguido de lixiviação aquosa. Nesta área, grande 

ênfase é dada a estudos de caracterização mineralógica conduzidos 

no residuo da lixiviação, visando o aumento de recuperação dos -

valores metálicos na etapa de abertura do concentrado. 

Os ensaios experimentais conduzidos para as diversas eta 

pas e seus objetivos são também discutidos. 
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Studies on the processing of ｾ＠ sulphide concentrate from Americano 

do Brasil for the obtention of copper sulphate, cobalt oxide and 

electrolytic nickel. 

ABSTRACT 

This paper describes the process chosen for treating a 

flotation concentrate containing chalcopyrite, pentlandite and 

pyrrhotite, with the objective of recovering the metallic values 

as ｣ｯｭｭ･ｲ｣ｾ｡ｬ＠ products. 

The process involves a sulphating roasting step fo llowed 

by aqueous leaching. Special emphasis was given to studies o f ｭｩｮｾ＠

ralogical characterization of the leaching residues with the aim 

of otimizing metallic recovery. 

The experimental methods utilized as well as the objectives 

pursued in each step of the process are also discussed. 
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1 • I NTRODUÇJIO 

A jazida de Americano do Brasil apresenta dois corpos de minerio, 

fisicamente separados e com teores diferentes, apresentando, em ambos os 

casos,sulfetos de n1que1, cobre, cobalto e ferro sob a forma de pentlandita, 

calcopirita e pirrotita. 

A diferença de teores verificada entre um corpo e o outro levou o projeto 

de lavra a considerar sua exploração em fases distintas do empreendimento 

e em escalas proporcionais aos teores, de forma a manter-se a produção de 

concentrado, ao longo da vida do empreendimento. 

Foram analisadas diversas alternativas para o processo de concentração, 

tendo-se finalmente selecionado a rota de flutuação "bulk" de todos os 

sulfetos pelas seguintes razões: 

havendo separação de um concentrado de calcopirita r;as especificações 

adequadas a uma usina pirometalúrgica, ainda assim, o concentrado contendo 

o n1quel exigirã um processo de tratamento de complexidade semelhante ao 

processamento de um concentrado "bul k"', pois o mesmo esta rã impurificado 

por cobre; 

grande parte da pentlandita se encontra associada i pirrotita, sendo 

portanto, necessãrio a coleta simultânea dos dois minerais, de forma a se 

atingir ｲ･｣ｵｰｾｲ｡･ｳ＠ elevadas de pentlandita. 

A seleção da rota de processamento metalúrgico, teve como objettvo um 

processo suficientemente flex1ve1 de forma a permitir variações na 

composição do concentrado que ocorrerão quando se passar de um corpo de 

minerio para o outro e que contemplasse a recuperaçao de todos os valores 

de interesse, inclusive o enxofre contido. 
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Para a seleção dos produtos realizou-se uma anãlise de mercado, as sociada 

a escala de produção do empreendimento. Este estudo apontou as produções 

de sulfato de cobre penta hidratado, niquel eletrolitico e Õxido de 

cobalto, como as mais indicadas. 

O processo metalúrgico foi ensaiado em laboratório em todas as suas 

etapas. Quando se fez necessãrio, por razões de "scale up", foram 

realizados testes continuas. 

2. SELEÇAO DA ROTA DE PROCESSO 

O desenvolvimento da rota de processo foi conduzido com base nas principais 

caracteristicas dos concentrados "bulk" que serão obtidos na usina de 

beneficiamento fisico, para os dois corpos de minirio. 

Os concentrados serão constHui.dos basicamente de pentlandita, calcopirita, 

pirrotita e alguma ganga stlicatada. Sua principal diferença estã na 

relação pentlandita/calcopirita, que inverte quando se passa de um corpo 

para o outro. 

As composições dos concentrados que alimentarão a usina metalúrgica, sao 

apresentadas a seguir: 

Corpo A (%} Corpo B (%) 

Cu 2,8 - 4,0 3,0 - 7,0 

Ni 4,0 - 7,0 2,0 - 5,5 

C o 0,2 - 0,3 0,15- 0,35 

Fe 42,0 - 46,0 40,0 - 75,0 

s 30,0 - 33,0 30,0 - 33,0 
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Face a complexidade do material que sera pr6cessado, a escolha de processo 

recaiu em uma linha hidrometalCrgica. 

A rota de processo que consiste em uma ustulação sulfatante, onde em 

condições controladas, os sulfetos de cobre, n1quel e cobalto são 

trans.formados em sulfatos solúveis em uma l ixiviação aquosa posterior, e o 

sulfeto de ferro e oxidado a Õxid; fêrrico insolúvel nesta lixiviação foi 

selecionada para estudos sistemãticos de laboratõrio, visando seu emprego 

para o tratamento do concentrado "bulk", pelos motivos que listamos a seguir: 

pode ser considerada hoje em dia como sendo um processo clãssico para o 

tratamento de concentrados sulfetados de cobre e cobalto, haja visto o 

grande numero de operaçoes existentes no mundo; 

este proces-so se mostrou eficiente quando aplicado ã pirrotita niquellfera, 

a exemplo da operação da Falconbridge no Canadã; 

o processo aceita variações quanto a relação entre os sulfetos metãlicos 

presentes no concentrado; 

os concentrados que serão produzidos em Americano do Brasil apresentam 

teor de enxofre suficiente para uma ustulação autõgena . 

O licor proveniente desta etapa sera em seguida processado, visando-se 

isolar os valores metãlicos contidos, de modo a recuperã-los em etapas 

posteriores, sob as formas comercializãveis selecionadas. 

A recuperacão do cobre serã real i.zada por extração por sol ventes orgãni cos . 

Esta técnica, hoje em dia amplamente difundida na ãrea da metalurgia-

extrativa, principalmente na hidrometalurgia do cobre, permite, por emprego 

de reagentes esped fi cos, a obtenção de uma solução de 1ons cupricos na 

concentração e pureza adequadas ã alimentação de um circuito de eletrÕlise 

ou cristalização. 
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A remoção do ferro do licor proveniente do estãgio anterior, serã atingida 

por precipitação como hidróxido, em dois estãgios. No primeiro estãgio 

haverã remoção da maior parte do ferro presente em solução pela adição de 

calcãrio, havendo consequentemente precipitação de gesso decorrente do 

ãcido sulfúrico livre. O segundo estãgio objetiva a remoção do ferro a 

niveis inferiores a 10 ppm. 

o cobalto e precipitação da solução resultante, por oxidação e hidrólise. 

Em Americano do Brasil serã utilizado cloro como agente oxidante. O 

precipitado formado, contaminado por hidróxido de n1quel, serã posteriormente 

processado visando a produção de Óxido de cobalto puro. 

O niquel serã recuperado da solução apos remoção do ferro e cobalto e outras 

impurezas, por eletrólise. Para se concentrar a solução em nlquel, este serã 

precipitado como carbonato e posteriormente dissolvido no eletrólito extinto 

proveniente das células eletrol1ticas, ate ser atingida a concentração 

adequada para realimentar as células. 

3. ENSAIOS CONDUZIDOS 

Após a pre-seleção da rota de processo, passou-se a condução de ensaios de 

laboratório,onde foram investigadas as condições de operação para cada 

etapa, de forma, a serem definidas purezas de produto, recuperações a serem 

alcançadas e demais dados que permitiram a engenharia do processo. 

3.1. Ensaios de Ustulação 

Foram conduzidas três campanhas de ensaios em equipamento semi-industrial, 

com o objetivo de definir as variãveis de processo e obtenção dos dados 

necessãrios ao dimensionamento do equipamento industrial. 
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A influência da temperatura do leito, atmosfera gasosa (p02/pS02), presença 

de aditivos e sua porcentagem, foram investigadas. 

Foi utilizado um forno em leito fluidizado, de 0,025 m2 de ãrea. O forno nao 

dispunha de fornecimento de calor externo, sendo este totalmente suprido 

pela reação de oxidação dos sulfetos. Para dar inicio a operaçao eram 

utilizadas lanças de Õleo que elevavam a temperatura do forno ã temperatura 

de reação. A descarga do forno era totalmente por "underflow", havendo 

inclusive retorno do "underflow" <lo ciclone de pÕ ao leito de reação, de 

forma a aumentar o tempo de residência das particulas menores no leito . 

O forno foi alimentado com o material seco e quando houve introdução de 

aditivo, este foi previamente homogeneizado ã carga, ã seco, mecanicamente. 

A presença de aditivo apresenta influência marcante na granulometria da 

descarga do leito, havendo um aumento de tamanho de particula que ê 

diretamente proporcional ã porcentagem de aditivo. 

A recuperação do cobre e cobalto sofre pequena i nfl uênci a pe 1 a presença de 

aditivo, que é marcante no aumento da recuperação de niquel, sob a forma 

de sulfato solúvel. 

O acompanhamento do processo de ustulação foi feito por lixiviação de uma 

amos tra da descarga do leito em condiç6es controladas, sendo posteriormente 

conduzidas ｾｮ￣ｬｩｳ･ｳ＠ quimicas na solução e residuo . 

3.2. Ensaios de Lixiviação 

O concentrado ustulado foi submetido a ensaios de lixiviação de forma a serem 

estabelecidas as condiç6es adequadas de:concentração de ãcido sulfúrico, 

tempo e temperatura de reação e porcentagem de sólidos. 

303 

. . ｾ＠



Utilizou-se como reatar um balão provido de vãrias bocas de forma a 

permitir a introdução de um agitador mecãnico, termômetro, condensador de 

refluxo e facilidade para retirada de amostras em intervalos de tempo pre

fixado, para acompanhamento da reação. 

A acidez da polpa apresenta influência marcante na dissolução do ferro, 

sendo pequena sua influência na dissolução dos valores metãlicos de 

interesse, quando se eleva a concentração de ãcido acima de 10 g/1 . 

O aumento de temperatura favorece a cinetica de dissolução. 

Durante a operação de lixiviação e que os sulfatos solúveis formados 

durante o processo de ustulação são colocados em solução, sendo esta uma 

medida da eficiência do processo de ustulação. 

Os resultados de recuperações alcançados na etapa ustulação/lixiviação 

foram de 95% para o Cobre, 90% para o Cobalto e 65% para o Niquel . 

A partir destes resultados foram efetuados ensaios de caracterização --o 

residuo da lixiviação para verificar a causa da baixa recuperação do niquel. 

Foram estudadas amostras de concentrado ustulado e dos respectivos reslduos 

de 1 ixi,via ção a 1 em de concentrados de flotação. Foram tambem rea 1 i zados 

ensaios de separaçao magnêtica, li xivi'açlies, ustulação em escala de 

bancada e termo-anãlise acompanhada por difratometria de Raios-X; os 

produtos obt i dos foram rotineiramente analisados para niquel. 

Nos ensaios de separação magnêtica a baixa i'ntensidade efetuados em 

concentrados de ustulação e seus respectivos residuos de 1 ixiviação, (J 
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N1quel sistematicamente se concentra junto aos produtos mais magnéticos. 

Testes de lixiviação nos produtos de· separação magnética do concentrado 

ustulado indicaram que as menores recuperações de N1quel ocorrem junto aos 

produtos magnéticos. 

Foi verificada na etapa de ustulação a formação do mineral trevorita -

(Fe, Ni)O. Fe2o3, uma variedade de magnetita onde uma parcela do Ferro 

bivalente e substitu1da pelo Niquel. Esse mineral mostra teores de N:fquel 

entre 10 e 20% em peso, susceptibilidade magnética semelhante a da 

magnetita e baixa solubilidade, mesmo a elevadas taxas de concentração de 

ãcido e temperatura. 

Foram efetuadas termo-anãlises (DTA-TG) para melhor observação das reações 

de oxidação, sob atmosfera controlada simulando as condições previstas 

para a ustulação deste material. 

Os resultados das termo-anãlises do concentrado de flotação, indicaram que 

os sulfetos originais reagem entre 300 e 4QQQC com o desprendimento de so2 
e formação de ferro,trevorlta/magnetita, hemati.ta, sulfatos; esta 

trevorita/magnetita em temperaturas mais elevadas transforma-se 

parcialmente em hemati.ta. Os sulfatos formados no processo se decompõem 

acima de 7009C. 

A trevorita purificada submetida a termo-anâlise, também sob atmosfera 

controlada, apresentou uma oxidação quase que completa. 

A fração magnética do residuo de lixiviação representa cerca de 20% em 

peso des.te e contem cerca de 75% do Niquel do residuo; este produto foi 

submetido a reciclagem simulada em escala de bancada, com sensivel aumento 
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da recuperação do NÍquel no process"O metalikgi.co, confirmando o resultado 

obtido na termo-anâlise da trevorita. 

A partir destes dados, foi incorporado ao circuito de ustulação/lixiviação, 

uma etapa de separação magnetica de baixa intensidade no resíduo da 

1 ixiviação, com reci.clo da fraçao magnética ao forno de ustulação . 

3.3. Extração Por Solventes 

O licor proveniente da li:xiviação, serã processado para recuperação do 

Cobre contido, por extração por solventes. 

Nesta area, foram conduzidos inicialmente ensaios descontínuos, em funil 

de separação, visando a escolha de diluente, isotermas de extrJção e 

"stripping", para os reagentes LIX 70 da Henckel e P5100 da ACORGA. 

Uma seleção previa dos reagentes indicou o LIX 70 e o P510Q, como os mais 

indicados para este processo, em decorrência da concentração de Cobre no 

licor, de modo a não ser necessário a inclusão, durante o processo de 

extração, de estágios intermediários de neutralização. 

Os testes des contínuos indicaram o reagente LIX 70 para esta operaçao, por 

aceitar maiores variações quanto a concentração de ãcido livre no 

equilíbrio. Esta flexi.bi.lidade e muito importante, face as variações na 

concentração de Cobre, que ocorrerão quando se passar de um corpo de 

minerio para o outro, alem de permitir uma certa variação na concentração 

de ãcido uti:lizado para a lixiviaçao. 

O reagente LIX 70, por ser um reagente que trabalha em condições de acidez 

livre elevada, exige uma concentração de ãcido livre para o "stripping" 
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superior a 300 g/l de H2so4. Se o Cobre contido no licor proveniente do 

"stripping" for ser recuperado por eletrÔlise, este reagente não sera o 

indicado, pois nesta concentração de ãcido livre, não ê possivel se operar .. 
uma eletrôlise de Cobre, dentro dos moldes convencionais. 

No caso de Americano do Brasil o Cobre serã obtido da solução por 

cristalização de sulfato de cobre penta hidratado sendo, portanto, 

perfeitamente compativel com o licor que serã produzido na operação de 

"stripping",que ｳ･ｲｾ＠ conduzido com a ãgua-mãe da cristalização. 

A partir da seleção do reagente, foram realizados testes continuas de 

extração e "stripping" em bateria de cêlulas tipo "mixer-settlers" 

(Bell Laboratories), alêm da determinação das velocidades de extração, 

"stripping" e separação das fases, de modo a serem obtidos os dados 

bãsicos necessãrios ao dimensionamento do circuito industrial. 

A partir dos ensaios continuas, foi selecionado um circuito composto por 

três estãgios de extração e três estágios de "stripping", onde se atinge 

uma recuperação de Cobre do licor, superior a 99%. A operação de extração 

e "stripping", serã conduzida a quente de modo a se obter um licor mais 

concentrado em Cobre, favorecendo a etapa de cristalização. 

3.4. Remoção do Ferro 

Os ensaios para remoçao do Ferro da solução foram conduzidos no sentido de 

se atingir uma eliminação de Ferro a niveis residuais inferiores a 10 ppm, 

com um m{nimo de arraste de N1quel e Cobalto. 

Para se atingir este nivel de Ferro residual no licor, haverã forçosamente 

arraste de valores metãlicos e portanto optou-se por um processo em dois 

estãgios. 
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Para o primeiro estãgio, foram conduzidos testes utilizando-se calcãrio 

para neutralizar a solução. Os testes investigaram a influência da 

temperatura de reação, tempo de retenção e pH da polpa, na el;minação do 

Ferro, facilidade de filtragem do precipitado obtido e cc-precipitação de 

Niquel e Cobalto. A definição dos parâmetros investigados foi feita de 

modo a se obter a mãxima remoção do Ferro com um minimo de arraste de 

valores metãlicos. 

No segundo estãgio de remoção do Ferro, as variãveis investigadas foram 

semelhantes ãs investigadas para o primeiro estãgio. Para esta etapa 

utilizou-se barrilha para neutralizar a solução, por esta não contribuir 

no aumento do volume oe precipitado que serã formado e também devido ao 

valor de pH que terã que ser atingido para se obter a eliminaçao do Ferro 

pretendida. 

No primeiro estãgio hã remoção de cerca de 90% do Ferro da solução e hã 

também precipitação de todo o Cobre que nao foi retirado na etapa de 

extração por solventes. A perda de Niquel e Cobalto por cc-precipitação 

neste estagio é desprezivel, havendo apenas perda devido a solução 

incorporada ã torta de filtragem, que pode ser minimizada por lavagem. 

No segundo estãgio atinge-se a eliminação do Ferro aos niveis pretendidos, 

havendo, para isto, uma cc-precipitação parcial de Niquel e Cobalto. A 

massa de precipitado formado ê pequena e de modo a se recuperar os metais 

de interesse este material é reciclado ã lixiviação. 

Os testes foram conduzidos em equipamento de bancada. Foi utilizado um 

reatar de vidro que permitia a introdução de termômetro, agitador 

mecânico, eletrodo para medição de pH e condensador de refluxo. O 

308 



aquecimento do meio era fornecido atravis de uma manta ･ｬｾｴｲｩ｣｡Ｎ＠

O calcãrio foi adicionado sob a forma sol ida. A barrilha foi introduzida 

sob a forma de uma solução contendo da ordem de 120 g/1. 

Após ser atingido o pH estabelecido para o teste, a polpa obtida era 

mantida sob ｣ｾｧｩｴ｡￣ｯ＠ e aquecimento por um tempo determinado, quando então 

se procedia a separaçãO sõl ido/llquido, por filtragem. A solução e 

sólido eram enviados para anãlise qu)mica para controle do processo. 

3.5. Remoção do Cobalto 

Os ensaios conduzidos tiveram como objetivo o estabelecimento das 

condições de operação que permitem, principalmente, a remoção do Cobalto 

a n1veis compativeis com a obtenção posterior de uma solução de sulfato 

de n1quel, adequada a recuperação de niquel por eletrÕlise. Procurou-se 

tambêm compatibilizar as condições de operaçãO, com a obtenção de um 

precipitado de Hidróxido de Cobalto o mais isento poss1vel de Hidróxido 

de Niquel. 

Para tanto, foram realizados ensaios sistemãticos onde foram avaliadas a 

influência do pH de precipitação, o excesso de cloro utilizado, a 

temperatura e o tempo de residência. O cloro foi introduzido diluido por ar, 

atraves de uma placa porosa que permitiu uma boa dispersão do gãs na 

solução. 

A influência da temperatura foi investigada, pois o estãgio anterior, de 

remoção do ferro, opera em uma temperatura de 80QC, sendo portanto 

necessãrio se estabelecer a temperatura mãxima que se pode operar o 

estãgio de precipitação do Cobalto, de modo a compatibilizar a 

309 



a solubilidade do cloro, com a cinética da reação de oxidação. 

Os testes conduzidos mostraram que e posslvel se atingir nlveis residuais 

de Cobalto na solução inferiores a 1 ppm, obtendo-se um precipitado que 

apõs seco em estufa analisa 75% de Oxido de Cobalto. 

3.6. Precipitação do Carbonato de N1quel 

A precipitação do carbonato de n1quel da solução proveniente do estãgio 

de separação do Cobalto, serã obtida por reação com carbonato de sÕdio. 

Apôs a separação do carbonato de n1quel, a solução sera descartada, sendo 

portanto essencial a eficiência da reação de precipitação. 

Os testes neste estãgio foram conduzidos com o intuito de se estabelecer o 

pH de precipitação, tempo de reação e temperatura c:le trabalho, de modo a 

haver um mãximo de remoção do N1quel, obtendo-se um precipitado que 

apresente boas caracter'lsticas de filtragem. 

Apôs separação sõl ido/liquido, o preci.pitado e dissolvido no eletrôl i to 

extinto proveniente da eletrÕlise, de modo a se obter um catÕlito 

contendo a concentração de N1quel e pH adequados. 

Os testes foram conduzidos em equipamento de precipitação semelhante ao 

descrito para precipitação do Ferro e Cobalto . 

Os resultados mostra ram que se pode atingir uma recuperação de N1quel 

superior a 9.9% nesta etapa. 
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3.7. Outros Ensaios 

Para cada etapa do processo foram conduzidos ensaio5 de separação sÕlido/ 

liquido, envolvendo testes de espessamento e filtragem. Estes testes 

serviram de base para a seleção do tipo de filtro que serã utilizado, 

para a determinação das porcentagens de sõlidos que serão ootidas em cada 

operação e dimensionamento dos equipamentos. 

Conclusões: 

Os ensaios de processo que foram conc' •;zidos sobre o concentrado sul fetado 

proveniente da jazida de Americano do Brasil, confirmaram que a rota de 

processo pré-selecionada é perfeitamente adequada, aceitando as variações 

que ocorrerão quando se passar de um corpo de minério para o outro. 

Um diagrama de blocos do processo metalúrgico em fase de implantação no 

Complexo M1nero-Metalurgico de Americano do Brasil é apresentado a seguir. 
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