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FLOTACAo DE SULFEToS DE Cu-Pb-Zn EM PLANTA PILOTO 

Adão Benvindo da Luz (1) 
Regina Célia Monteiro da Silva (2) 

RBSOIIO 

Poi estudado em escala pilo.to (200kq/h) o aproveitamento 
do minério de Cu-Pb-Zn de Palmeirõpolis-Go, através de 
flotaçio. O processo estudado consistiu em uma flotaçio 
coletiva do Cu + Pb, com depressão doa minerais de Zn e 
Pe . A seguir, a blenda foi ativada com CuS04 e flot·ada.A 
partir do concentrado colativo fez-se a separação Cu/Pb, 
através da utilização de 502 como depressor da qalena.Os 
teores de Zn (49\) e Cu (18,8\) mostraram-se satisfatõ 
rios e próximos dos valores obtidos em bancada (50\ Zn e 
19,6\ Cu). O teor do concentrado de Pb ·(8\) ficou bem a 
baixo do valor requerido (40\ Pb). As recuperações de Zn 
(56\) e Cu (50\) são promissoras, considerando as condi 
ções adversas de oxidação do minério. -

ABS'l'RAC'.r 

The technical feasibility of the Cu-Pb-Zn sulphide ore 
from Palmeirõpolis-GO was carried out in a pilot scale 
(200kq/h), by flotation. The process involved a cu-Pb 
flotation with Zn and Fe mineral& depression.The sphal~ 
rite was activated with CuS04, then floated. The Cu • Pb 
bulk concentrate was treated by using S02 as galena d~ 
pressant to obtain Cu and Pb concentrates. The Zn (49\) 
and Cu (18,8\) concentrates are close the obtained bench 
scale resulta (50\ Zn and 19,6\ Cu). Otherwise the Pb 
concentrate {8\) is lower the Pb qrade required (40\). 
The Cu and Zn recoveries were promising. 

(l) Engenheiro de Minas - CETEM 
(2) Engenheira Química, MSc - CETEM 
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1. I:IITROOOÇIO 

No presente trabalho estudou-se a concentração, em planta piloto,do 

minério (Corpo c 1 1 de Cu, Pb e Zn de Palmeirópolis-Goiás, a partir 
de resutladoa já obtidos em bancada 1131 • Teve como objetivo uma ~ 
valiação técnica do processo e obtenção de parirnetros, necessários 
a um estudo de previabilidade económica de projeto. 

Beoeficilmento de Poliaaulfetos de CU-Pb-ln 

Constitui-se num doa problemas mais complexos na flotação de sulf! 
toa de metais básicos, principalmente quando ocorre a oxidação ·~ 

perficial dos sulfetos de cobre, resultando na dissolução dos ions 
cúpricos, que etivam a blenda e interferem na seletividade do pro 
cesso. O método mais utilizado no beneficiamento de minério conte~ 

do cu-Pb-Zn consiste em fazer inicialmente uma flotação coletiva do 
cu-Pb, deprimindo-se 01 minerais de zinco e ferro. A sequir a ble~ 

da é ativada com sulfato de cobre ~ flotada, enquanto o concentrado 
coletivo de cu-Pb é tratado pela depressão do cobre ou do chumbo,pa 
ra obtenção de concentrado 111 • A flotação coletiva dos sulfetos, s; 
quida de lixiviaçio seletiva da blenda, com posterior separação dos 
sulfetos de cu-Pb por flotação, é uma rota alternativa, ainda em e~ 
tudo de laboratório, ao processo de flotação convencionalmente em 
pregado na indústria 121. 

!'lotaÇão COletiva de CU-Pb 

! conduzida em pH alcalino (7,5 a lO), através da adição de CaO ou 
Na2co

3
, seguido da adição de depressore s, tais como cianeto de s2 

dio e sulfato de zinco. o coletor normalmente utilizado é um xant! 
to de cadeia curta, do tipo etilxantato, por 1er mais seletivo na 
flot.ação coletiva doa sul fetos de chumbo e 'cobre 131 . 

ec-porta.ento da Blenda 

Esta pode ser ativada por ions de metais pesados em solução, subst! 
tuindo o zinco na superficie do mineral, através de uma troca iõni 

ca, de acordo com a reacão: 
+a 

ZnS + Cu CUS + Zn+a I l I 

A superfície ativada poderá adsorver o xantato formando um produto 
insolúvel (xantato de metal pesado) e torn·ando a superfície não 1112, 

lhável pela áqua1 41 • Por outro lado, a adição de CaO ou Na2co3 à 
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polpa precipita os metais pesados sob a forma de saie insolúveis, 
prevenindo assim a ativação da blenda, quando se deseja a sua d~ 

pressão. O cianeto de sódio, em adições até lSOq/t , i usado na des~ 

tivação da blenda. Os ions ativadores de cobre são dissolvidos fo~ 

mando complexos de cianeto cúprico, sequndo a reaçio1 

3 CN- + cu++- cu (CNl; + 112 c 2N2 2 1 

Esta é controlada pelos ions de cianeto na solução. O mecanismo da 

reação de desativação da blenda provavelmente ocorre através de 

dois mecanismos paralelos- lixiviação e troca iõnical 51 . Não siqn! 

fica que essa desativação torne a superfície do mineral molhável P! 
la áqua e, portanto, em condição não-flotável. Devido i presença de 
íons de Cu em solução (ou outros metais pesados) é reco-ndável a ~ 

dição de Znso4 (variando até 400q/t), de maneira a evitar a depos! 

ção de Cu sobre a superfície da blenda, movendo a equação 1 para a 
esquerda, prevenindo, assim, a ativação da blenda. 

Plotaçio da Blenda 

Uma boa depressão da blenda e uma boa recuperação da qalena na fl2 

tação coletiva do cu-Pb são os pré-requisitos para uma !lotação ef! 

ciente da blenda. No rejeito proveniente da flotação cole~iva de 

Pb-cu é adicionado cao até atingir um pH • 11,5 e, a sequir, ativ~ 

do com ~uso~ (2,5 a lOkg cuso4/t Zn contido). Os coletores res! 

duais da flotaçio coletiva de cu-Pb são, via de reqra, suficientes 

para a flotação da blenda7 no entanto, alqumas vezes torna-se nece~ 

sário coletor adicional para aumentar a recuperação ~e zn< 6 •7 '. 

Separação CU/Pb 

Dependendo da relação Cu/Pb num minério ou concentrado colativo, a 

aeparação desses pode ser feita através da !lotação dos ainerais de 

cobre e depressão dos minerais de chumbo, ou o inverso. No primeiro 

caso, uma prática utilizada consiste em deprimir os minerais de 

chumbo com amido qelatinizado (250 a SOOg/t de concentrado colet! 
vo) e so2 (1400 a 2800q/t de concentrado colativo), flotando-ae os 

sulfatos de cobre com SF 323 (isopropil etil tionocarbamato). O so2 
é borbulhado na polpa até atingir pH = 4,5 a S. Esse pr01110ve não só 

a depressão da qalena como melhora a flotação dos Slinerais de cobre 

ao promover uma limpeza na sua superficie mineral ( 6 ' 111·• Dicromato 

de potássio em condições de 0,5 a 2kq/t tem também sido usado na d~ 

pressão da qalena (BI. Na usina de Kosaka (Japão) a separação Cu-Pb 
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é feita através do aquacimento da polpa c0111 vapor, a UJM temparat~ 

ra de 70°C, flotando-se os ainerais de cobre com coletores do tipo 
•aerofloat• (ditiofoafato). Acredita-'ae que, devido ao aquecimento 
da polpa, a flotabilidade da galena diminui, enquanto a dos mine 

raia de cobre permanece invariável( 9•101 • No caso do concentrado c~ 
letivo conter maia cobre do que chumbo é pre ferível a flotaçio de~ 

te, com a depressão doa minerais de cobre. Neste caso, o cianeto de 
sódio, ou u.& llliJitura de cianeto de sódio com óxido de zinco e sul 
fato de a.õnio, é utilizado na depressão do cobre. -

2. CUAC'!'BJUDCAo DO IIIJI!JtiO 

Para o deaenvolvimento do presente estudo foi enviada ao CETEM uma 

amostra de 40t do ainério de Palmeirópolia- Corpo c 1 • Z.sa foi r~ 

tirada .. pilhaa de ainério provenientes de galeria e plano inclin~ 
do, da época da pesquisa geológica, encontrando-se eatocada na ·~ 

perficie desde 1984 . Da amostra de 40t, após britaqem e homoqeneiz~ 
çio/quarteamento, foraa retiradas amostras representativas para anã 
lise química (ver Tabela li e caract.erização aineralóqica. 

Tabela 1 - Análise química da amostra média 
Saaple•) do minério. 

ELEMENTO TBOR (\} TEOR (\) (*) 

Cu 0,74 0,81 

Pb 0,70 0,97 

ln 2,37 4, 01 

(•Head 

(*) Teores da amostra utilizada nos ensaios de bancada 

da 11 fase ' 131 

Na reavaliação da caracterização mineralóqica (coaposição mineral2 
qioa, grau de liberação etc), constatou-se não existir diferença 
significativa ea relação aos resultados encontrados na 1• fase do 
trabalhol 131 , no que diz respeito a composição mineralógica e qrau 
de liberação; no entanto os teores diferiram, principa~te o Zh 
(ver Tabela ll. 
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A partir doa resultados obtidos nos estudos de bancada (18 fase do 
trabalho) realizaram-se os primeiros testes em planta piloto. Como 

os seus resultados diferiram bastante daqueles obtidos em bancada, 
levantou-se a hipótese da oxidação do JDinério, decorrente da expos! 
ção ao ar livre, por um período prolongado (cerca de 3 anos), estar 
causando problemas na flotação coletiva do cu-Pb, em relação ao Zn. 

Diante do exposto, decidiu-se pela realização de um a siri• de t•.! 
tes de bancada, visando adaptar o sistema de reagente, desenvolvido 
na 11 fase do projeto, às variações do minério em questão, no que 
diz respeito à oxidação e à variação no teor de Zn. 

a) Plotaçio Coletiva (Cu-Pb) 

Utili~ando as melhores condições até então conhecidas, realizou-se 
uma série de testes usando aaterial deslamado, visando re.over os 
tona de Cu em solução e estudar o efeito da adição de NaCN e znso4 
na recuperação do cu-Pb e depressão da blenda. 

-Dieeaeeio dos resultados 

A adição de NaCN para a desativação da blenda só se JDOatrou influen 
te a partir de 200g/t, aparecendo a dosagem de 300gNaCN/t como a 
maia indicada (ver Figura 1). O nível de adição de 900gZnso4/t Zoi 
o maia promissor na depressão da blenda (ver Figura 2). 

A desllllll&gem contribuiu para minimizar o efeito de ativação da bl41!1 
da pelos tons cu•a em solução, constatando-se que essa au.entou a 
depressão do Zn, em torno de 30\ . 

For&JD realizados testes de moagem em bancada, com e sem deslaaagem 
do minério. Nas duas situações os filtrados das polpas fora. dOa.! 
doa para Cu+a e Pe+~, sendo os resultados, a seguir, apresentados. 
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FILTRADO 
Cu+2 

* Moaqea 1 0,08 

** Moaqem 2 0,028 

** Lama 13,90 

(*) Com requlaqem pH 
(** ) Sem a adição de cao 

mq/1 

Fe +l 

0,08 

2,32 

1,68 

Os ions de cu• • removidos na deslamaqem correspondem a uma ativação 

coa llSq Cuso4/ t de minério. Com a adição de CaO, a maioria dos 

ions Cu+ 
2 

são precipitados, ficando em solução apenas o correspo,n 

dente a O,lOq cuso4/t. 

4. 'lBSTBS DI PLAH'l'A PILOTO 

Realizaram-se vários testei em planta piloto (200kq/h) , apresenta~ 

do-se, a sequir, os resultados mais promissores: 

'!'este no 9P 

A partir "doê melhores resultados obtidos, estudou-se em planta pil2 

to, a separação CU-Pb e a obtenção do concentrado de Zn. As princ! 

pais operações envolvidas, adições de reagent.es e balanço metalúrg! 

co, estão apresentados na Fiqura 3 e Tabela 2. 

'!'este no lOP 

Neste teste acrescentou-se o circuito do Pb, baseado nos testei de 

bancada e no1 resultados até então obtidos em planta piloto. O fl~ 

xoqrama utilizado, as condições de reagentes e o balanço metalúrgi 

co, estio apresentados na Figura 4 e Tabela 2. Para avaliar a posa! 

bilidade de recuperação da pirita f~i coletada uma amostra de 8 1! 

troa de polpa r.o rejeito "rougher" do Zn (célula CF-6, teste lOPJ e 

realizados ensaios de flotaçio em bancada utilizando pB • 4 (adição 

a2so41, 60g/t (A-350, amil xantato de potáss.iol e Sg/t de óleo de 

pinho. Obteve-se um concentrado de pirita com 36\ de enzofre pirít! 

co e ~ecuperaçio de 66\. Os concentrados finais de Cu, Pb e Zn do 

teste lOP foram analisados para Au, Age Cd !ver Tabela 21. 

' 
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5. catCLOSOBS B SOGESTOEs 

a) Os testes realizados em planta piloto mostraram que o proceeao 
indicado pelos estudos em bancada ae aplica ao minério de Palmeir2 
polia. 

b) Partindo-se de uma alimentação com 0,77\ Cu,0,68\ Pb e 2,24\ zn, 
foram obtidos, em planta piloto (Tabela 2, teste 9P), concentrados 
de Cu (18,8\) e Zn (49,0\) próximos daqueles obtidos em bancada 
(19,6\ CU e 50,0\ Zn) . O fluxograma utilizado e os pontos d8 adição 
de reaqentes aio aqueles indicados na Fiqura 3. o teor do concentr~ 
do de Pb (8,4\) obtido (Fiqura 4, Tabela 2, teste lOP) ficou bem ~ 

baixo do valor requerido (40,0\) . Eate valor foi obtido .. bancada, 
porém com baixa recuperação (15,0\). 

c) ! posa!vel a obtenção de um concentrado de pirita com 36\ de en 
xofre pir!tico (67\ pirita) e recuperação de 66\ , a partir do reje! 
to •rouqber• de Zn (3\ de enxofre). 

d) O concentrado de Zn (teste lOP) apresentou 1200q Cd/t e recuper~ 
ção de 28\, indicando que apenas parte do Cd eatá associado à blen 
da. Parte da Aq esti associada aos minerais de Cu e Pb, com aeua 

concentrados apresentando t eores de Aq em torno de 200q/t. Pelo b~ 

lanço metalúrgico (Tabala 2, teste lOP), 77\ do Au está no rejeito 
•rouqher• do Zn (material que conti.m a maioria da pi ri ta) , indicando 
que o ouro tem preferência pela pirita. lato precisa aer melhor av~ 
li ada. 

e) O estado avançado de oxidação do minério interferiu na aeletiv! 
dade do processo, na qualidade dos concentrados e nas recuperações. 
A !lotação coletiva de cu-Pb exiqiu uma doaaqem maior de NaCN e 
znso4, de 20 e 350 para 300 e 900q/ t, respectivamente. A presença 
de tona de cu•

2 
em solução, durante a moagem, equivale a uaa ativ~ 

ção da blenda com 115q cuso4tt de minério. Para minimizar esse efei 
to, a adição de cao na moaqem, sequida de uma dealamaqem mostraram

se imprescindiveis . 

a) Suqere-se que, oportunamente, aeja retirada uma outra a.oatra 

(rocha fresca) para uma reavaliação doa estudos em planta piloto, 
tendo em vista as condições adveraaa de oxidação do minério usado 

no presente trabalho. 
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b) Na estimativa de cultos operacionais para uma previabilid.ade ~ 

conômica, recomenda-•• utilizar os con•umo• de NaCN e znso4 indiC!. 
. (13) 

dos pelos estudos de bancada na 11 fa•e do projeto 
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DISTRIBUIÇÃO (t)W 

Zn Cu . Pb Zn 

49 7,0. 3,2 158,2 

0,2~ lO, IS 27,4 8,7 

2,32 9,8 16,4 8,9 

17,00 150,0 20,1 115,8 

1,98 22,8 52,8 8,4 

2,2(! 100,0 lOO,O 100,0 

-
42,00 6,1 2,7 150,0 

H5,40 !6,9 20,& 11,0 

18,00 17,2 16,8 9,9 
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