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O Concentrado de Cobre Salobo se carac ter iza por apresen tar 
e levado teor de cobre, r e lat ivamente baixos teore s de enxofre e 
ferro, e um significat i vo t eor de carbono na fo rma de g ra fita . 
Devido às peculiarida des dessa nova mate ria-pr i ma , foi 
realizado um programa de aval iação de seu comportamen to 
me talfirgico no processo Fl as h Sme lting. Neste p rimeiro 
trabalho foram de terminadas as q uan tidades de calor liberadas 
pe las r e ações de ox i dação d os s ul fetos do concentr ado Salobo e 
d e outros três concentrados consumi dos no Bras il, e mpregando 
aná lises termogr avimétri ca s e térmicas di fer enciais. Os 
resultados demonstraram que a quan tidade de calor libe rada 
pelo concentrado Salobo se aproxima bas tante daqu e l as 
liberada s pelos melhores concentrados tes t ados e i nd i cam que a 
oxidação da grafita supre , em parte, a falta do enxofre . 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE AMOUNT OF IIEAT GENERATED BY THE 
SALOBO COPPER CONCENTRATE UNDER DIFFERENT OXIDATION CONDITIONS 

The so ca lled Salobo copper concent rate is c h a racterized by a 
high copper content, low iron an d sulphur contents, as wel l as 
a significant a mo unt of ca rbo n, in the g raphite fo rm. This work 
was carried o ut in order to evaluate the behavior of thi s new 
type of ore in the Flash Sme lting process . In th is first paper , 
the amount of hea t genera ted duri ng the oxida tion of the Salobo 
and three othe r s ulphide concent rates consumed in Braz il was 
de t ermined , us ing the rmogravime t ric an d differenti a l t herma l 
a nalysis. The resul ts show that t he o x idat i on of the Salobo 
concentrate generates almost a s much heat as t he best 
concentrates and tha t the graph itc ox ida tion partly suppl ies 
the lack of sulphur. 

1 CVRD, Centro de Pesqui sa s - SUDES. 
BR 262 - Km 296, Santa Lu zia - MG, Br as il. CEP 390 00. 

2 Departamento de Engenh a ria Me ta lGr gicil , UFMG . 
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INTRODUÇÃO 

Em meados do S~culo XX , a empresa fin land e sa Outokumpu Oy 

desenvolveu um 

substituindo o 

processo denominado 

m~todo convenc ional 

Flash Smelting, 

de ustulação e 

q ue, 

fusão 

separadas, combina em uma Única etapa a ustulação, a fusão e 

parte da conversão. Neste processo, o concentrado é alimentado 

junto com ar enriquecido com oxigénio, para fo rmar uma 

suspens ão . O calor ge ra do pelas r~pidas reaç6e s exotérmicas que 

ocorrem na suspensão é usado na fu são dos produtos . Apenas uma 

pequena q uantidade adicional de energia é , as vezes, necessiria 

ao processo . 

Por suas características operaciona is , o forno flash é 

extremamente flexível quanto ao teor e à natureza das 

Normalmente, os 

a 30% em massa 

d e 25% a 30% de ferro e de 25 % a 35 % de enxofre. são 

matérias-primas por e le consumidas ( 1) • 

concentrados de cobre utilizados contêm de 20% 

de cobre, 

constituídos, em geral, de calcopirita (CuFeSz ) e pirita (FeSz) 

mas algumas vezes e stão prese ntes quantidades significativas 

de bornita (CusFeS4 ), calcocita (Cu zS ) e cove lita (CuS). 

Com uma p rodução bastante limitada de concentrados de 

cobre, 

metal no 

insu fi ciente 

País, a 

paca suprir a Única 

indústria de cobre 

empresa produtora do 

no Brasil tem se 

caracterizado por uma crescente dependência de importação de 

matéria-prima (2). 

Entretanto , e m 1976, a Rio Doce Geol ogia e Mineração S .A. 

- DOCEGEO - descobriu o depósito d e cobr e do Salobo, localizado 

na provínci a mineral de Caraj~s (PA) e próximo da unidade 

industrial de produção de min~rio de ferro da Companhia Vale do 

Rio Doce . Esta r ese rva, avaliada em cerca de l bilhão de 

toneladas de minério sulfetado com teor m~dio de 0,86% de 

cobre , é considerada a primeira grande fonte nacional de cobre 

e uma das ma io res tamb~m a níve l mundial (3). 

Os diverso s estudos de caracterização e de concentração 

realizados ( 4) demonstraram que , d e v ido à sua natureza 



u 

582 

mineralógia, principalmente bornita e calcocita, o Concentrado 

Salobo típico contém elevados teores de cobre (da ordem de 38% 

a 40%) e relativamente baixos teores de ferro e enxofre. Além 

disso, o concentrado apresenta uma quantidade significativa 

de carbono na forma de grafita e teore s relevantes de ouro, 

prata e molibdénio. 

Concebido para ser utilizado como matéria-prima no 

processo Flash Smelting, as 

Concentrado Salobo suscitaram 

características peculiares do 

algumas importantes questões 

comportame nto naquele processo de fusã o relativas ao seu 

autógena, como, por exemplo, se o elevado teor de grafita 

poderia suprir a falta de Fe e S do ponto de vista energético. 

Este trabalho apresenta a prime ira etapa do estudo de 

do comportamento 

Flash Smelting, 

do concentrado de cobre Salobo no 

através da determinação das 

avaliação 

processo 

quantidades 

sulfetos do 

de calor liberadas pelas reações de oxidação dos 

concentrado Salobo e de outros três dife rente s 

concentrados de cobre consumidos no Brasil. 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Matérias-Primas 

A amostra de concentrado de cobre Salobo utilizada foi 

obtida a partir da operação de uma usina piloto de 

concentração, instalada junto à mina de cobre na região da 

Serra dé Carajás (PA). Para se estudar o comportamento da 

graf ita presente no concentrado Salobo durante a oxidação, foi 

preparada uma outra amostra, denominada de Concentrado Salobo 

"Sem Grafita". Trata-se de uma amostra de Concentrado Salobo 

submetida a uma etapa de flotação para redução do teor d e 

c arbono. A Tabela I apresenta a análise química do concentrado 

Salobo e do Concentrado Salobo "Sem Grafita". 

Como o objetivo principal do trabalho é comparar o 

comportamento do Concentrado Salobo com outros conce ntrados 
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durante a oxidaçâo, foram obtidas, junto 'a Caraiba Metais 

S.A., três concentrados consumidos naquela usin a , a saber: 

- Concentrado Chuquicamata, proveniente do Chile; 

- Concentrado Andina, proveniente do Chile; 

- Concentrado Ca raiba, proveniente da Mina Caraiba, no 

Estado da Bahia, Brasil. 

A Tabela II apresenta 

concentrados. 

as análises quimicas destes 

As amostras utilizadas também foram mineralógicamente 

caracterizadas e estas análi ses são apresentadas na Tabela III. 

Equipamentos 

As ~xperiências foram realizadas na termobalança RIGAKU da 

Fundação Centro Tecno lÓgico de Minas Gerais CETEC, um 

equipamento habilitado a realizar simultâneamente análises 

t e rmograv imétricas (TG) e análises termodiferenciais (DTA) . A 

Figura 1 apresenta um esquema da montagem expe rimental adotada. 

Procedimento Experimental 

Foram 

determinação 

calibração 

realiz a dos a lguns testes preliminares para 

de c e rtas condições básicas de operação e 

da t e rmobalança. A partir desses testes foram 

definidas as seguintes condições gerais: 

peso da amostra: 30mg 

velocidade do papel no registrador: 2,5 mm/seg 

escala de TG: 20mg 

esca la de DTA: 250pV 

vazão de gás: 100 ml/min 

aquecimento: O a 1000 oC 

taxa de aquecimento: 20 oC/min 

Com estas condições estabelecidas, os testes de oxidação, 

que foram realizados à morte, ou seja, até não se detectar mais 



TABELA I - Análise química do Concentrado Salobo e do 
Concentrado Salobo "Sem Grafita" 

TEOR ( %) 
ELEMENTO 

SALOBO SALOBO "SEM GRAFITA" 

Cu 37,80 38,20 
Fe 18,40 17, 80 
s 12,80 13,00 
c 5,08 3,15 
Si02 11,90 12,50 
Al203 1,48 1,30 
C aO 0,46 0,40 
MgO 0,46 0,43 
MnO 0,28 0,29 
Pb <0,01 <0,01 
Ni (ppm) 86 86 
As (ppm) 150 190 
Bi (ppm) <20 <20 
Au (ppm) 15,0 13,4 
Ag (ppm) 84,7 83,4 
Mo (ppm) 680 410 

TABELA II - Análise química dos demais c o ncentrados 
utilizados nos teste s 

TEOR ( %) 
ELEMENTO ----------------------------------

ANDINA CHUQUICAMATA CARAIBA 

Cu 25,80 31,90 32,40 
Fet 27,30 21,40 17,30 
s 30,30 30,70 20,60 
c 0,05 0,08 0,09 
Si02 5,02 4,47 11,70 
Al203 1,40 0,86 1,77 
C aO 0,18 0,23 . 1,20 
MgO 0,30 0,08 3,96 
MnO 0,03 0,02 0,08 
Pb <0,01 <O, O 1 <o, o 1 
Ni (ppm) 39 <10 4090 
As (ppm) 1600 4000 <10 
Bi (ppm) 130 57 86 
Au (ppm) 0,6 0,5 1, 8 
Ag (ppm) 59,2 93,7 47,5 
Mo (ppm) 960 750 12 

---------------------------------------------
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TABELA III -Minera logia dos conc e ntr a do s utiliz a do s , obtida 
por d ifração de Ra i o - X e mi c roscopi a ótica 

MINERAL 

Bornita 
Calcocita 
Calcopirita 
Pirita 
Covelita 
Pirrotita 
Clorita/Gree n a li ta 
Biotita 
Grunerita/C urnming tonita 
Al ma ndita 
Quartzo 
Sti l promelan a 
Minezotaíta 
Magnetita 
Grafita 
Goethita 
" Iron Tal e " 
Outros 

TEORES ( %) 

SALOBO ANDINA CHUQUICAMATA CA RAÍBA 

31 
25 

5 

11 
8 
5 
l 
2 
l 
2 
3 
4 

l 

7 5 
22 

1 

2 

13 
45 
35 

5 

2 

37 
37 
5 5 

3 

l 
l 
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qualquer alteração no peso das amostras, tiveram como variáveis 

fundamentais o tipo de concentrado utilizado, com as cinco 

diferentes amostras, e a percentagem de oxigénio na mistura 

gasosa injetada no forno. O efeito do enriquecimento do ar com 

oxigénio foi verificado através da realização de testes com as 

seguintes composiçÕes de gás reagente: 

21% 02 (ar atmosférico) 

40% o 2 e 60% Nz 

6~% o 2 e 40% Nz 

• 100% o2 

Para cada amostra testada nas diferentes composiçÕes 

gasosas 

peso (TG) 

foi obtido um 

e variação 

termograma com 

de energia (DTA). 

curvas de temperatura, 

Os dados armazenados 

durante a execução dos testes foram utilizados para calcular as 

variações percentuais de peso e, principalmente, a quantidade 

de energia liberada ou absorvida pela amostra no transcorrer 

das reações, atrvés da integração das áreas sob os picos 

exotérmicos e/ou endotérmicos das curvas de DTA. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir sao apresentados 

obtidos nos ensaios de oxidação 

os resultados experimentais 

de concentrados de cobre em 

termobalança. Posteriormente, sao apresentados os resultados 

dos cálculos termodinâmicos das quantidades de calor que 

teóricamente devem ser liberadas pelas amostras testadas, em 

função de sua composição química e mineralógica. 

Resultados Experimentais 

Foram realizados 30 ensaios de termogravimetria (TG) e 

análise térmica diferencial (DTA) na termobalança RIGAKU, 

variando-se apenas a concentração de oxigénio no gás injetado 

no forno e o tipo de concentrado de cobre. Cada termograma 

obtido foi analisado quanto as variações de peso e calor 

sofridas pela amostra durante seu aquecimento. A Figura 2, por 
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exemplo, apresenta o resultado do teste com o concen trado 

Salobo qua ndo se utilizou ar como gãs oxidante. A curva obt i da 

se assemelha bastante àquelas aprese ntada s por diversos autores 

em estudos sobre os mecani smos de oxidação de s ulfetos 

(5,6, 7 , 8 , 9 ,1 0 ). Pode-se observar na curva de TG que a amostra 

começou a ga nhar peso por volt a dos 300 oc , provavelme nte devido 

a oxidação dos sulfetos e formação , principalmente, de sulfato 

de cobre. A par tir dos ssooc - 6Q Ooc observa - se uma inve rsâo na 

curva, com acentuada pe rda de peso , devida ao inicio da 

decomposiçâo do sulfato e a uma queima mais intensa de enxofr e 

e po ssivelmen te de carbono, at~ cerca de 780oc quando a curva 

de TG praticamente se es tabili za , 

2,2mg ou 7 , 3% . 

atin g indo uma perda tota l de 

Paralelamente à variaçâo de pes o da a mostra, observa-se a 

formaçâo de um pico e xot~rmico na curva de DTA, demonstrando 

q ue tanto a queima quanto a sulfatação Libera ram boa quantidade 

de calor para o sistema . O pico exotérmico apresenta um mãximo 

em torno de 4700C e a ãrea sob a curva indica a quantidade de 

calor que foi liberado . 

A partir do termograma mostrado na Figura 2 , foram 

selecionadas as temperaturas de início (Tl=BO oC ) e término 

(T2=7 600C ) de liberação de energia e o valor encontrado pel a 

integração da ãrea sob a curva de DTA foi de 69766,67 uV*m in /g 

(unidade de energ i a de DTA). 

Adotando-se este mesmo procedimento para todos os 

termogramas obtidos, fo ram determinad os os valores de e nergi a 

liberada pelos concentrados de cobre na s dife rentes condições 

de ox i dação . A Tabela I V apresen ta os resultados médios 

encontrados e a posição rela tiva ou "rank in g " dos concentrados 

nas difere ntes condições de oxidaçâo. 

A partir dos dados da Tabela IV, foi e laborado um grãfico 

da quantidade de ene rgia liberada por cada concentrado em 

função da percentage m de oxi gé nio prese nte no gãs injetado no 

forno, que ~ apresentado na Figura 3. 
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Fi g ura 2- Termograma da oxidação do Conc.Salobo com 

ar (Teste T-3). 

Escalas: TG = O a 20mg; DTA 2 50pV 

T = o a 1ooooc 



TABELA IV - Energia média liberada nos ensaios de DTA e a posição 

relativa obtida por cada concentrado, em ~V*min/g. 

21 % Oz 40% Oz 60 % Oz 100% o 2 
CONCENTRADO 

ENERGIA % ENERGIA % ENERGIA % ENERGIA % 

-------------------------------------------------------------------------
Andina 105 . 488 10 0 106.334 99 99.750 100 105.441 10 0 

Chuquicamata 103.104 98 107.696 100 97.533 98 105.698 100 

Caraíba 70.377 67 83 . 173 77 82.986 83 82 . 329 78 

Salobo 68 .9 80 65 71.016 66 87.384 88 87 .274 83 

Salobo s/ C 55.108 52 54 .40 3 51 66.897 67 61.547 58 

Ul 
\C 
o 
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Pode-se observar que, como era de se esperar, os 

concentrados mais ricos em enxofre e ferro (Andina e 

Chuquicamata) são também os de maior conteúdo energético. Além 

disso, a quantidade de calor liberada por essas amostras 

praticamente independe do teor de oxigénio no gás. 

Por outro lado, para os concentrados Salobo e Caraíba, os 

resultados demonstraram que maiores quantidades de calor foram 

liberadas quando se aumentou o teor de oxigénio no gás 

reagente de 21% para 40% e 60%, depois se estabilizando, mesmo 

com a utilização de oxigénio puro. No caso do Concentrado 

Salobo, este comportamento talvez possa ser explicado com base 

na suposição de que a grafita seja menos reativa, e por isso 

passe a contribuir mais substancialmente à medida que o excesso 

de oxigénio aumenta. Pode-se observa~, ainda, o efeito 

marcante do maior teor de carbono no Concentrado Salobo em 

relação a amostra "sem grafita". O Concentrado Salobo "sem 

grafita" apresentou um desempenho energético bastante inferior 

em relação ao Salobo original em todas as concentrações de 

oxigénio, apesar de manter uma curva com perfil semelhante. 

O efeito da presença do carbono no Concentrado Salobo é 

destacado pela comparação entre os resultados desse concentrado 

com o Caraíba. Apesar de um teor de enxofre bem menor (12,8% 

contra 20,6%), o Concentrado Salobo libera a mesma quantidade 

de energia em presença de ar e maiores quantidades com 60% e 

100% de 02. 

Resultados Teóricos Calculados 

Com o objetivo de fornecer subsídios às discussões sobre 

os resultados experimentais alcançados, foram realizados alguns 

cálculos termodinâmicos das quantidades de calor que 

teoricamente devem ser liberadas pelas amostras testadas em 

condiçÕes de oxidação total e parcial. 

Oxidação Total 

Considerando o caso de oxidação total dos concentrados de 
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cobre, os calores liberados foram calculados com base nas 

composições químicas e mineralógicas de cada um e nos calores 

de reação dos seguintes compostos: 

(a) Calcopirita: M = 183,4g/mol; 34,6%5; 30,5%Fe; 34,9%Cu 

2CuFeSz(s) + 13/20z(g) 

l'H ~ 98 

2Cuo(s) + Fe 2 o 3 (s) + 4SOz(g) 

-232,25 Kcal/mol CuFes2 

(b) Bornita: M = 501,8g/mol; 25,6%5; ll,l%Fe; 63,4%Cu 

2Cu5 Fe5 4 (s) + 29/20z(g) 

l'H~98 
10CuO(s) + Fez0J(s) + 8SOZ(g) 

-477,55 Kcal/mol Cu5 Fe54 

(c) Pirita: M = 120g/mol; 53,4%5; 46,6%Fe 

2Fe5z(s)'+ ll /20z(g) 

61:1~98 
Fe2 o 3 (s) + 450z (g) 

-198,15 Kcal/mol Fes2 

(d) Covelita: M 95,6g/mol; 33,3%5; 66,4%Cu 

CuS(s)+ 3/20z(g) 
mo 

298 

CuO(s) + SOz(g) 
-96,05 Kcal/mol CuS 

(e) Pirro tita: M = 87,9g/mol; 36,5%5; 63,5%Fe 

FeS(s)+ 7/40z(g) 

l\H~98 
l/2Fe2 o 3(s) + 50z(g) 

-146,8 Kcal/mol FeS 

(f) Calcocita: M = 159,0g/mol; 20,2%5; 79,8%Cu 

Cuz5(s) + 20z(gt 2CuO(s) + 50z(g) 

l\H~98 -125,75 Kcal/mol Cu2 S 

(g) Grafita: M = 12g/mol; 100%C 

co2 (g) 

-94,054 Kcal/mol C 

( 1) 

(2) 

( 3) 

(4) 

( 5) 

(6) 

(7) 
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quantidades de ene r g ia liberadas 
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pe l o concentrado como sendo 

por cada 

pelos 

constituinte, as 

concentrados fo r am 

calculadas. A Tabela V a pres e nta um r e sumo dos resulta dos 

teóricos da quantidade de calor liberada e a posição r e lativa 

(ou "ranking") a lcanç a d a po r c a da tipo de concentrado. Na 

primeira coluna são apre s en tados os r esultado s obtidos s em 

considerar a participação da grafita e , na segunda co l una , os 

r e sultados incluindo a parcela referente à queima do ca r bono . 

Nesta tabela, pode- se observar que os resultados 

experimentais estão bastante c oerente s com os resultados 

teóricos. o conc entrado de maior 

Andina, 

eles. 

seguido 

Quanto 

do Chuquicarnata, 

co nteúdo energético e o 

c om peque na difere nç a en tre 

a o concentrado Sa l obo, s em conside r ar a 

participação d a g r afita , sua quantidade de c a lo r liberada seri a 

de aproximadame nte 46 % daque l a libe r ada pe l o Concentrado 

Andina. Mas, considerando a que ima do ca rbo no , obse r va- se que a 

liberação de calor aumenta sensivelmente, passando para cerca 

d e 84% do calor libe rado pelo Conce ntrado Andina, com urna 

diferen ç a muito pequena para o Con c en tra do Chuq uicarna t a . 

Comparando a s pos i çõe s r e lativas alcan çada s pelos concentr a dos 

nos r esu ltados experimentais (Ta bela IV) e calculados (Tabel a 

V) , pode-se observar que elas são praticamente as mesma s quando 

se considera a queima total da gra fita. 

Oxidação Parcial 

No forn o Flash Srnelting a oxida ção dos sulfetos é 

controlada pel a relação e ntre a t a xa de s opr o de ar e a taxa de 

alimentação de c oncen trado, sendo introduz ida na torre de 

reaÇão ape nas a quantidade 

obtenção do mate dese j ad_o . 

de oxigênio 

Considerando 

necessária para a 

a oxidação a pen as 

parcial dos concentrados de cobre, que é , de fato, o que ocorre 

no forno flash, a quantidade de calor liberada por cada amostra 

foi calculada de forma a náloga ao realizado para a oxidação 

total, mas, agora, considerando o calor liberado pelas 

seguintes reações: 



59 5 

TABELA V - Quantidade de calor teórica liberada por cada 

concentrado de cobre, com e sem incluir a 

participação da grafita 

ENERGIA LIBERADA (Kcal) 

CONCENTRADO --------------------------------------
SEM GRAFITA % CQM GRAFITA % 

Andina 1055,3 100 1055,3 100 

Chuq uicamata 978 , 9 93 978,9 93 

Caraíba 764,7 73 764 , 7 73 

Salo bo 483,6 46 881,1 84 

Salobo s / C 491,2 47 738,0 70 

Base : lOOOg de c oncentrado 



(a) Calcopirita: M = 183,4g/mol; 34,6%5; 30,5%Fe; 34,9%Cu 

2CuFeSz(s)+ 5/20z(g) 

tdi ~98 

Cu 2 S(s) + FeS(s) + FeO(s) + 2S02(g). 

-57,27 Kcal/mol CuFes 2 

(b) Bornita: M 501,8g/mol; 25,6%S; ll,l%Fe; 63,4%Cu 

596 

( 8) 

2CusFeS4(s) + 502(g) 
o 

LiH 298 

5CuzS(s) + FeS( s )+ Fe O(s) + 2S02(,~ ) (9) 

-72,27 Kcal/mol cu 5Fes4 

(c) Pirita: M 120g/mol; 53,4%S; 46,6 %Fe 

2FeS Z(s) + 7 /2ü2 (g) 
[lHO 

298 

FeS (s) + Feü (s) + JSOZ(g) 
-107,25 Kcal/mol Fe s 2 

(d) Covelita: M = 95,6g/mol; 33,3%5; 66~4%Cu 

CuS(s) + 1/20 z(g) = 1/2Cu2 s(s) + 1/2SO z(g) 

LiH~98 = -33,18 Kcal/mo1 CuS 

(e) Pirrotita: M 87,9g/mol; 36,5%S; 63,5%Fe 

FeS(s) + Oz(g) = Feü (s)+ Süz(g) 

llH~98 = -111,79 Kcal/mol FeS 

al~m das r e ações (6) e (7). 

(lO) 

(11) 

(12) 

No caso da reação da grafita, considerou-se a oxidação do 

carbono formando CO com base nas informações de KEMORI (11) de 

que a relação CO/CO de e quilíbrio no forno flash ~ muito 

pequena e nos dados de RAMIREZ (12) de que o teor de CO nos 

gases de saída do forno e desprezível. 

Tomando como base lOOOg de concentrado e supondo que 

ocorra a conversão total das fases reagente s nos produtos 

indicados pelas reaçoes acime~., chagou-se às seguintes 

quantidades de calor liberado por cada concentrado: 

Concent.rado Chuquicamata: 457,~i !\cal 
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Concentrado An dina: 346 ,4 Kcal 

183,1 Kcal Concentrado Caraíba: 

Concentrado Salobo: Considerando a oxidação da calcopirita e 

d~ born ita conforme as reaç6es (8) e (9), cerca de 50 % do 

enxofre sera convertido e m SO . Supondo que também cerca de 

50 % do carbono reaja de acordo com a r e ação (7), o calor 

total liberado sera igua l a 251,4 Kcal, sendo 198, 9 Kca l 

devido a queima do carbono . Considerando o caso extremo de 

100 % de r eação da grafita, o calor total liberado ser ia de 

450,2 Kcal, se ndo 397 ,8 Kcal devido a queima do carbono. 

Esses r esul tados demonstram a impor tância da grafita do 

ponto de vi sta energé tico e reforç a a necessidade de se avaliar 

que fração do carbono contido no Concentrado Salobo deve reagir 

no forno flash. Pode-se observar q ue quando se considerou a 

queima de 50 % do carbono, a e nerg i a liberada pel a ox ida ção do 

Concentrado Salobo foi superior a liberada pelo Caraíba . Mas 

quando se considerou a queima total da grafita , o potencial 

energético do Concentrado Sa1obo aume ntou signi ficat ivamente, 

tornando-se bem superior aos concentrados Caraíba e Andina e 

praticamente igual ao do Concentrado Chuquicamata . 

CONCLUSÕES 

A análise térmica diferenc ial (DTA) mostrou-se aplicável 

como técnica de me dida comparativa da exotermicidade das 

reações de oxidação de minerais sulfetados , obtendo- se bo a 

correlação entre valores experimentais e calculados . 

Quanto a liberação de calor durante as reações de 

oxidação, 

energético , 

Concentrado 

Concentrado 

o Concentrado Chuquicamata demonstrou ser o mais 

com pequena diferença para o Concentrado Andina. O 

Salobo ocupou sempre uma posição superior ao 

Cara íba e inferior aos Concentrados Andina e 

Chuquicamata , liberando cerca de 15% menos energia que o 

Concentrado Chuquicamata nas experiéncias com enriquecimento 

do ar com oxigénio. Essa pos ição alcançada pelo Concentrado 

Sa l obo que , em função de seu menor teor de enxofre, deveria ser 
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o de meno r pot e nc ial energético, serviu para confirmar que uma 

pa r c el a substancial da grafita foi oxidada durante os e ns a i os e 

supriu em parte a falta do enxofre. 

Deste modo, através dos r esultado s experimenta is e dos 

cá lculos t eóricos, ficou ressaltada a importância da grafita 

presente no Concentrado Salobo do ponto de vista da libe ração 

de calor durante a oxidação. 
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