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ESTUDOS OA OESATIVAÇXO/OEPRESS~ DA ESFALERITA ATIVAOA POR tONS 

COBREI 
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Maria José Gazzi Salum (2) 

RBStJMO 

Um dos problemas ~ara o em9rego da flotação •bulk• 
para minérios sulfatados de Pb/Zn reside nas di
ficuldades de deaat1vação da esfaler1ta I previa -
mente ativada por lona cobre. Neste trabalho , es
tudou-se algumas condições de deaat1vaçio/ depres
são da esfalerita com NaCN I ZnS04 e uma mistura 
de ambos 1 na presença e ausência de lona e/ou co
loides do minério de Par,catu-Morro Agudo. NaCN e 
ZnSO ( oara relações Zn +;CN- > 0,5) mostraraa 
bom ~esuitado enquanto o ZnS04- não se .ostrou e
fetivo em. nenhuma das condições estudadas. lona e/ 
ou coloides do minério de Paracatu não afetaraa os 
resultados obtidos. 

ABSTRACT 

One of the problema in the bulk flotation of Zn/ 
Pb sulphide ores is the difficulty to deactivate 
the aphalerite previoualy activated by copper~. 
In this papar some conditions of deaotivationa 
and depreasion were studied usi"nq NaCN , ZnSO• and 
a lllixture of both , in the presence and abaence of 
lona and/or colloida of Paracatu ore. The resulta 
ahowed qood performance for NaéN and for the mix
ture (for relationa zn++;CN ~ o,S). Tbe reaqent 
ZnSO didn't preaent qood resulta.Iona and/or col 
loidj of Pararatu ore didn ' t affect the procesa In 
tbe studied conditiona. 
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1, IN'l'ROOUÇXO 

A produção de concentrados de zinco no Brasil tem sido feita 

praticamente a partir de minérios oxidados (1,2). Todavia, es

ta tem sido insuficiente havendo necessidade de se importar 

tanto o concentrado quanto 

ção do minério sulfatado de 

auto-suficiência deste bem 

o metal (1), Com a ent.rada em produ

Morro Agudo , espera-se atingir a 

mineral. 

Por vários anos bouve uma indefinição quanto ao nelhor pro

cesso a ser utilizado para o minério de Paracatu-Morro Agudo 

(flotaçio "bulk" ou diferencial) . Devido às dificuldades en

contradaa em escala piloto com a Úotação "bulk" , a Com

panhia optou pela flotação diferencial. (3) 

Dentre eltaa dificuldades estava a desativação da esfalerita a

pós sua ativação por lona có,bre (3,4) , tema deste trabalho. 

II - Materiais e Mé~odos Experimentais. 

II - 1 - Amostras , reagentes , equipamentos. 

As amostras de esfalerita utilizadas tinham alto grau de pu

reza ( = 93%) e granulometria entre 0,150 mm e O,l60rnm ( 100 a 

150 mesh Tyler, respectivamente). 

Reagentes utilizadás: 

i - ativação : Cu . so4 • 5H2o - p.a: 

11 - deaativação : NaCN e Znso4 • 7H2o , ambos p.a; 

iii - Coletor etil xantato de potássio (91% de pureza pelo 

método da acetona; 

iv - moduladores de pH: NaOH e HCt , ambos p.a. 

como aparelhagem utilizou~se o tubo de Hallimond modificado. 
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II - 2 - Método Experimental 

Em todos os testes a medida da desativação e/ou de depressão foi 
feita ab!'avés da determinação da flutuabilidade do mineral em tu
bo de Hallimond. A ativação da esfalerita foi realizada com Cu 
so4 , 5H2o à concentração fixa de 4,8 x l0- 3M por 5 minutos e a 
desativação com NaCN , znso4 ou , ainda , uma mistura de ambos.C~ 
mo coletor , utilizou-se o etil xantato de potássio a uma cones~ 

tração fixa de 1 x 10-4M , com tempo de condicionamento de 1 min!! 
to. 

Para os testes de influência de {ons e/ou coloidea do minério u
tilizou-se o mesmo procedimento acima descrito para um mineral 
pré-condicionado por 24 horas em uma "água• proveniente do pr~ 

duto de moagem do minério de Paracatu (moagem em moinho de bolas 
por 1 hora) • Também foram realizados testes na presença dos pr1~ 
cipais lona do minério , isoladamente , em concentrações equimo
lares a do desativador. 

III - Resultados e Discussão 

III - 1 - Influência do pH e concentração do NaCN na desativ~ 

ção. 

O efeito do pH está mostrado na Curva 3 da figura 1. comparando
se esta Curva com a de ativação (Curva 2) na mesma figura obse!: 
va-ae uma rápida queda na flutuabilidade , crescente com o pH. 
Este fato é atribuido , segundo a literatura (5,6) , à remoção do 

filme de sulfeto de cobre na superf{cie do mineral. 

Ainda , comparando-se as Curvas 3 e l da figura 1 , observa-se que 
os resultados de flutuabilidade próximos a 9H 11,0 dA esfalerita ~ 
tivada na presença de NaCN ou esfalerita não ativada atingem va12 
res muito próximos. Este fato evidencia , portanto, a eficáciada 
desativação com NaCN neste valor de pH. 

Quanto ao efeito da concentração de NaCN a figura 2 I!Dirtra uma 
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queda na flutuabilidade da esfalerita co• o aumento da concen
tração. Sequndo Kuznetzova e Col. (7) para 9equenas concentrações 
de NaCN haveria apenas wna adsorção ' deste na superflcie do mi

neral ativado , sem haver dissolução do filme formado na s~per
flcie. O processo exiqiria , portanto , concentrações maiores de 
NaCN. 

III - 2 - Influência do pB , concentração e tempo de condiciona
mento do sulfato de zinco na desativação da esfalerita. 

Para se deprimir ua mineral sabe-se ser necessário a produção de 

uma espicie hidrofllica em sua superflcie . Por outro lado , a de
sativaçio de uaa superflcie mineral implica na remoção da espé
cie ativada desta superflcie. 

De acordo com alquns estudos revistos (6,71 o sulfato de zinco 
não é capaz de produzir a abstraçio do cobre da superflcie da es 
falerita não sendo , portanto , de~~tivador. 

Neste trabalho , a despeito dos diversos nlveis estudados para 
cada uma das variáveis: pB (2 a 11 ) , concentração de lnS04 
(0,5 x 10-3 até 35 x l0-3M! e tempo de condicionamento (lO a 30 
minutos) · , rtenhum resultado significativo na diminuição da flu -
tuabilidade do mineral foi obtido. 

Pode-se dizer , portanto , que nas condições utilizadas neste tra
balho o sulfato de zinco não teve qualquer efeito depressor ou de 

2+ -sativador sobre a esfalerita ativida por tons Cu • 

III - 3 - Efeito da mistura Znso4/NaCN na desativação. 

Os resultados obtidos com esta mistura em proporções equimolares 
(3,5 x l0-3M) estão mostrados na Curva 2 da fiqura 3. Observa
se uma melhoria siqnificativa nos resultados se coaparados à
queles obtidos com o uso de apenas NaCN , mostrados na Curva 1 
da mesma fiqura. 
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Estudos de Stewart e Col. (5) ~straram que a presença de zinco 
em soluções de NaCN reduz a remoção 

falerita o que levaria a uma perda 

riando os resultados obtidos neste 

de cobre adsorvido na es-

na desativação 
trabalho. 

contra-

Para confirmar os estudos de Stewart e Col. (5) , realizou-se 

análises de Cu++ nos licores de suspensões de: . esfalerita 

tivada/mistura NaCN I Znso4 e esfalerita ativadal NaCN. 
a-

Os resultados , tabela I , mostraram que, realmente ,na presença 
. ++ - . 

de Znso4 a quantidade de CU em soluçao era diminuida, 

Tabela I 

Resultados de análises de cu++ 

Relação zn•+ I CN- CU em solução (Mglmt) 

O (apenas NaCN) 5,19 

0,1 

1,0 

4,24 

2,24 

Devido a estes resultados passou-se a considerar que a menor flu
tuabilidade da esfalerita obtida com a mistura do que com o NaCN 

sozinho se deveria a um efeito somatório de desativação e de
presão. Em publicação anterior dos autores deste trabalho (8) , 

resultados de testes de flutuabilidade associados a interpreta

ções de diagramas de distribuição de espécies deste sistema leva

ram à hipótese de que o composto Zn (CN) 2 seria o responsável 

pela depressão da esfalerita ativada. Neste trabalho (&)mostrou

se , ainda , que a proporção Zn++l~- é importante. Boa' con

dições de depresão e/ou desativação são obtidas para relações 
zn••lcN- ~ 0,5. 

III - 4 - Efeito de !ons e/ou coloides do minério de Paracatu 

(Morro Agudo) na desativação da esfalerita. 

\ 
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Os resultados destes testes estão apresentados na curva 2 da 

figura 4. Nota-se que a contaminação do mineral com Ions e/ou co
loidea do minérios de Paracatu não alterou signicativamente a de

aativação com a mistura equimolar NaCN/Znso4 (3,5 x 10-3M) obtida 

para o mineral não contaminado (Curva 1 Ça mesma figural. 

Ao cont.rário , exceto para o pH 8,0 onde a flutuabilidade do 

mineral é maior que aquela obtida com o mineral não contaminado 
para todas os outros valores de pH a desativação é ligeiramen
te mais acentuada, 

Uma análise da • água • contaminada com os tons e/ou coloides 
do minério mostrou a presença preponderante dos cátions.Fe+J , 

+2 +2 +2 +2 -Pb , ca , Mg e cd • Optou-se entao por analisar , tam-

bém , o efeito isolado destes cátions em concentrações equimo
lares com NaCN (3,5 x l0- 3M). Os resultados mostraram que os tons 

+3 +2 d+2 - lt f it -Fe , Pb e c nao a eraram os e e os de desativaçao ob-

tidos com o NaCN. Quanto aos tons ca•2 e Mg+2 os dados ( figura 

5) mostram resultados similares àqueles obtidos para 
ça em Conjunto dos tons e/ou coloides do minério 

(Figura 1) indicando também que apenas para o pH 8, O 

diminuição da desativação obtida com NaCN. 

a presen
de Paracatu 

houve uma 

Estes resultados parecem mostrar que , pelo menos , nas condi

ções deste trabalho é poss!velobter-seadesativação da esfaleri

ta mesmo na presença de !ons e/ou coloides de minério de Para

catu. 

COnvém , entretanto , ressaltar que as condições dinâaicas de 

flo.taçio em um sistema real podem vir a contrariar dados obti

dos através de técnicas mais especificas para pesquisa de caráter 

fundamental. Este parece ser em particular o caso do minério de 

Paracatu. 

IV - Principais Conclusões. 

1- Nas condições estudadas neste trabalho é . poss!vel obter-se 

a desativação e/ou depressão da esfalerita ativada por Ions 
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cobre , na presença de etil xantato de potássio 
utilizando-se NaCN ou uma mistura NaCN/Znso4 
zn2+/CN- ~ 0,5. 

co1110 coletor , 
para relações 

2 - A presença de Ions e/ou coloides do minério de Paracatú-Mor

ro Aqud.o não altera as cÓndicões obtidas de desativação e/ 
ou depressão. 

3 - o sulfato de zinco mostrou-se ineficiente na depressão ou desa

tivação do sistema. 
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. Fiqura 2 - Efeito da concentração de NaCN na desativaçio da ea

fa1erita. 
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Fiqura 3 - Efeito da mistura ZnS04/tlaCN na desativaç.io/d~ressio 

da esfalerita. 
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CUINII1 

CURVA 1 • NÃo totiT"*W)A 

CUIIYA Z • COTAMI~ 

, .. 
Figura 4 - Efeito dos tona e/ou co,loides do minério de Paracatu 

na desativação da eafalerita com a mistura znso4; 

NaCN. 
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Pigura 5 - Efeito doa tons ca2+ e Mq2+ na desativação da esfa

lerita com NaCN. 


