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RESUMO 

No tratamento hidrometalúrgico de concentrados sulfetados de 
zinco ustulados na CPM, é obtido um resíduo insolúvel que con -
tém altos valores de prata e chumbo. 

As características exibidas por este material permitiram a recu 
peração dos valores destes metais utilizando a técnica de flotã 
ção. 

Este trabalho apresenta o processo de flotação diferencial de -
senvolvido para este resíduo. 

ABSTRACT 

In the electrolytic zinc extraction it is necessary to 
iron from zinc sulphate solutions before they are sent 
electrowinning. The precipitation of iron in jarosite 
the process used at CPM. 

elimina te 
to 
form is 

The jarosite formely obtained at CPM's plant was normally 
contaminated by heavy metais that besides environmental problems 
also were causing substantial losses in the overall production 
of the plant. 
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1 - INTROOUÇAO: 

A CPM obtém zinco metálico além de outros sub-produtos a 

partir de concentrado de zinco sulfetado. O processo, conforme ｦｩｧｾ＠

ra 1, envolve uma etapa de ustulação em leito fluidizado, na qual oo 

sulfetos reagem com o oxigênio do ar dando formação a óxidos metáli 

cos ( ustulado ) com liberação do gás sulfuroso ( 50 2 ) e calor se

gundo a reação geral: 

Me5 + 3/2 02 - MeO + 502 + calor 

Onde Me representa os elementos metálicos presentes nos 

concentrados. 

Esta reação é exotérmica, autosustentável, passando se ｾｳ＠

tempe r aturas em torno de 950°C, e o calor liberado é recuperado sob 

forma de vapor. O 502 , após depuração, segue então para a ｦ￡｢ｲｩ｣｡ｾ＠

ácido sulfúrico. 

O ustulado é lixiviado com solução ácida proveniente da 

eletrólise e da precipitação da jarosita. O óxido de zinco é então 

dissolvido e todo o ferro solúvel é precipitado carregando consigo, 

impurezas prejudiciais à eletrólise. Este precipitado e outros ｭ｡ｴｾ＠

riais insolúveis sob as condições•de lixiviação ｮ･ｵｴｲ｡Ｌｰｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬｭ･ｾ＠

te as ferritas de zinco ( Zn O.Fe 2o3 formadas na ｵｳｴｵｬ｡￣ｯＬ｣ｯｮｾ＠

tituem o resíduo da lixiviação neutra. A solução é separada deste e 

vai para a purificação e eletrólise do zinco. 

O resíduo da lixiviação neutra é submetido a mais 3 está

gios de lixiviação em que as condições de acidez e temperatura são 

bem mais severas, para possibilitar a máxima extração do zinco e fer 

ro. Na 3ª lixiviação ácida, o resíduo apresenta a máxima concentra

ção de chumbo e prata,devido ao comportamento insolúvel destes me

tais em todas as etapas da lixiviação. 

Conforme exposto, há a formação de dois tipos de resíduos 

que são a jarosita e o chumbo-prata. 
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A jarosita ainda não encontra qualquer tipo de aplicação 

comercial, tendo que ser disposta convenientemente, para que os riscos 

de contaminação do meio ambiente sejam evitados. 

O resíduo chumbo-prata, no entanto, em virtude dos valores 

contidos dos metais que lhe dão o nome, tem amplas ｰｯｳｳｩ｢ｩｬｩ､｡､･ｳｾ＠

merciais, desde que adequadamente tratado. 

A Empresa encarou , ao longo de suas atividades, o proble

ma do resíduo chumbo-prata de maneiras distintas: 

a) - Primeiramente ,o resíduo era disposto em um lago se

melhante ao da jarosita, mas devido aocaráter extremamente ￡｣ｩ､ｯｾ＠

polpa, os problemas de manuseio eram bastante críticos. A qualidade 

do resíduo obtido não estava dentro dos requisitos mínimos necessá

rios, para que ele pudesse ser comercializado. Desta maneira, a es

tocagem visava um tratamento futuro. 

b) - Partiu-se para a obtenção de resíduos de melhor qua

lidade, com a utilização de condições mais severas de ｬｩｸｩｶｩ｡￣ｯＮｾ･＠

almente, os teores de chumbo e prata contidos, possibilitaram a ｶ･ｾ＠

da de tais resíduos. Em algumas oportunidades, o resíduo não alcan

çou a qualidade mínima prevista n'o contrato ( baixos teores de chum 

bo no concentrado e dificuldades operacionais, principalmente ), ｯｾ＠

brigando seu armazenamento em condições precárias ou sua comercial! 

zação com algum prejuízo. 

Diante desse quadro, a Empresa não teve outra opção senão 

a de encarar o problema de uma forma prioritária, procurando resol

vê-lo definitivamente. 

Dentre as alternativas disponíveis, optou-se por concen -

trar esforços, no sentido da implantação do processo de flotação,am 

o objetivo de produzir concentrados de chumbo e prata. Justifica-se 

tal opção pelas potencialidades uo mesmo, entre as quais pode-se cl 

tar: - Tecnologia comprovada pela utilização em algumas indústrias 
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similares à nossa, produtos obtidos de fácil colocação no mercado e 

rejeito menos poluente e com melhores condições de estocagem. 

2 - CARACTERIZAÇAO DO RES!DUO: 

Visando coletar um número de informações suficientes ｱｵ｡ｾ＠

to a natureza do material, foi encomendada a tarefa de investigação 

mineralógica e química ao Departamento de Engenharia Metalúrgica da 

UFMG. Salientamos que este estudo forneceu fortes subsídios para ell 

minação de vários problemas verificados tanto na flotação quanto na extra

ção da prata metálica contida em seu concentrado. 

Foram executadas difrações de raiosX, análise em microsson 

da eletrônica e análises químicas além de operação de pré-concentra

ção, como flotação em bancada e separação magnética via úmida. Den -

tre os pontos mais importantes, podemos citar: 

- Flotando este resíduo com amil xantato obtêm-se um con -

centrado com alto teor de prata. A análise deste produto indicou que 

a prata está associada tanto ao chumbo, presente na forma de anglesl 

ta ( PbS04 ) quanto ao enxofre e distribuida de forma bastante homo

gênia. Existe ainda uma associação bem caracterizada, porém em menor 

proporção,da prata com o silício ( presente sob a forma de quartzo). 

Ou seja, as particulas que tem mais sllício têm menos prata. 

- Adicionando sulfeto de sódio e coletor no rejeito desta 

primeira flotação, obtêm-se um concentrado rico em chumbo, na forma 

de anglesita. As observações evidenciaram existir uma forte tendên -

cia da prata se associar a este material. 

- No rejeito final, a prata 11ão apresenta nenhuma associa

ção preferencial nítida, distribuindo-se de forma mais ou menos alea 

tória no quartzo e, provavelmente, à jarosita e as ferrites. 

- A associação da prata com as ferrites foi evidenciadasub 
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metendo o rejeito a uma separação magnética com intensidade de cam

po moderada, compatível com a retenção da hematita. A fração "'agné

tica apresentou teores ｾ･＠ prata de 370 g/t e chumbo de 5,5 %. 

Todas as informações deste estudo coincidiram com os exa-

mes realizados por Outrizac sobre o comportamento da prata na hidra 

metalurgia do zinco. O autor sugere que a maioria da prata no ustu-

lado existe inicialmente como Ag 2so 4(forma predominante) e AgCl. A 

maioria da prata é solubilizada na etapa de lixiviação neutra e ｰｯｾ＠

teriormente precipita ou como sulfeto na superfície da ｳｦ｡ｬ･ｲｩｴ｡Ｌｾ＠

como composto do tipo jarosita. Uma grande participação de prata,no 

resíduo, na forma de cloreto parece remota, pois existe bastante ｰｯｾ＠

sibilidade que seja formado o sulfeto de prata, como composto mais 

estável do que o cloreto, devido à diferença elevada entre seus prQ 

-50 -10 dutos de solubilidade ( 6,3 x 10 contra 1,8 x 10 ). 

A precipitação da prata na forma de sulfeto sobre a esfa

lerita é rápida e procede conforme a reação: 

(sólido) + ｳｯｾ＠

+ ZnS Ag2S (na esfalerita) + zn 2
+ 

O enxofre elementar origina-se da lixiviação dos grãos de 

esfalerita residual com íon férrico, ocorrida no circuito de lixivi 

ação ácida a quente . 

ZnS + + + 

e também da reação: 

+ ZnS + 

Massas de sílioa na forma de gel e jarosita são formadas 

no circuito de lixiviação e podem incorporar alguma prata. 

Uma análise típica do resíduo da 3ª lixiviação ácida é mos 

trada abaixo: 

Pb 

Zn 

28,42% 

0,20% 

Ag 

·Cd 

1,128 g/t 

0,06% 
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Cu ｾ＠ 0,004 % Ni ｾ＠ N.D. 

C o ｾ＠ N.D. Fe ｾ＠ 2,96 % 

Mn ｾ＠ 0,02 % Sr ｾ＠ 1,67 % 

C a ｾ＠ 4,72% Mg ｾ＠ 0,02 % 

S sulfato ｾ＠ 10,03 % S sulfeto ｾ＠ 1 '4 % 

Si0 2 ｾ＠ 12,02 % Ba 0,07 % 

NH 3 0,036 % Na ｾ＠ 0,07 % 

3 - O PROCESSO: 

Explorando a grande afinidade da prata pelo enxofre ､ｵｲｾｮ＠

te a sua precipitação, vários testes foram realizados nas etapas de 

lixiviação ácida, visando incorporar o máximo de prata a este ele

mento. Em outras palavras, o aumento de sua participação no enxofre 

significa sua maior recuperação pela flotação deste elemento. 

A flotação é executada em duas etapas, obtendo-se dois an 

centrados distintos contendo majoritáriamente, prata e ｣ｨｵｭ｢ｯＬｲ･ｳｰｾ＠

ctivamente. 

O resíduo a ser flotado necessita sofrer uma lavagem efi-

ciente para a remoção dos sais solúveis e ácido residual contidos. 

O pH da polpa após a lavagem, a 25% de sólidos, deve se si tua r em tor 

no de 2,5. Fora deste valor, ocorre uma grande perda na seletivida

de na flotação da prata e a recuperação do chumbo cai drásticamente. 

A sílica na forma de gel que aparece na lixiviação ácida, 

deve ser minimizada de modo a não afetar a filtração do resíduo ･ Ｎ ｾ＠

mentar o teor desta nos dois concentrados. 

A fig.n:a 2 mostra o fluxograma do processo desenvolvido para 

beneficiar o material. O resíduo após a lavagem é enviado para a flQ 

tação "rougher" da prata onde são adicionados o amil xantato de po

tássio e flotanol D 14. O concentrado •rougher" é submetido a duas 
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limpezas. O rejeito"rougher" é condicionado com o sulfato e sulfeto 

de sódio, ami1 xantato e espumante indo para a flotaçao"rougher" do 

chumbo. 

A unidade industrial foi dimensionada para beneficiar 30t 

/dia de resilluo. O material após uma primeira lavagem e filtração a 

quente na unidade de lixiviação, é repolpado e bombeado para 2 tan

ques de recepção situados no prédio da flotaçào. Uma segunda lava -

gem a quente seguida de outra filtração em filtros-prensa é ｲ･｡ｬｩｺｾ＠

da . Após o ajuste da % de sólidos, o resíduo se encontra preparado 

para a flotação . O volume de células destinado para a flotação da ｰｲｾ＠

ta e chumbo são 2,5m' e 3,4m', respectivamente. Os concentrados e o 

rejeito são também filtrados em filtros-prensa. 

Tabela 1 Resultados Metalúrgicos da Flotação. 

Teores Distribuição 

Ponto %Peso Ag(g/t) Pb(%) Ag Pb 

Alimentação 100,00 1.348 23,84 100,00 100,00 

Concentrado de prata 8,91 10.700 15,00 70,73 5,60 

Concentrado de chumbo 32,95 712 51 ,00 17 '41 70,50 

Rejeito Final 58' 14 275 9,8 11 '86 23,90 

Tabela 2: Análises Químicas dos Concentrados. 

a) - Concentrado de Prata . 

Ag 10.000 a 13.000 g/t 

Pb 14 a 19% 

Zn 1,5 a 5,0% 

Cu 0,03 a o, 10% 

Cd 0,01 a 0,05% 

C o 0,02 a 0,05% 
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Fe 0,54 a 0,85% 

Mn 0,01 a o' 13% 

Sr 0,42% 

S sulfeto 2,9 a 15,9% 

Selementar 45,0 a 68,0% 

s i02 1 '6 a 5' 1% 

C a 0,39% 

Mg 0,005% 

Ba o' 12% 

Sb 0,07% 

b) - Concentrado de Chumbo. 

Ag 300 a 800 g/t 

Pb 45 a 55% 

Zn 1 '5 a 1,97% 

Fe 1 'o a 2,2% 

Mg 0,02% 

C a 0,75% 

Mn 0,06 a o, 13% 

S sulfeto 1,20% 

Si02 1 ,64% 

C o 0,02% 

4 - COMENTARIOS FINAIS: 

A exemplo das mais modernas plantas de zinco no mundo,que 

utilizam concentrados de zinco sulfetado como matéria prima, a CPM 

está recuperando a prata e o chumbo contidos em seu resíduo por flo 

tação. O aproveitamento deste material, permitiu à Empresa ampliar 

sua receita marginal pela comercialização do concentrado de chumboe 

que será acrescida pela produção de prata metálica. 
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No tocante à extração da prata contida em seu concentrado, 

está sendo projetada uma unidade para a produção de cerca de 4t/ano, 

deste metal com o processo também desenvolvido pelo Centro de Pesqu! 

sas. 

Pelo conhecimento das características do material, pôde-se 

estabelecer os parâmetros de produção do resíduo da lixiviação, flo

tação e extração de prata metálica. Como por exemplo podemos citar o 

caso do enxofre: - houve :necessidade de fixar um teor ótimo de enxo 

fre no resíduo da 3ª etapa que proporcionasse bons rendimentos na flo 

tação e que não prejudicasse a lixiviação ácida do zinco e a metalur

gia da prata. Ou seja, foi atendido o compromisso do teor de enxofre 

na tecnologia global dese.nvolvida. 
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