
VI SHMMT I XVIII ENTMME- 2001- Rio de Janeiro I Brazil 

LIXIVIAÇÃO DE CONCENTRADOS DE COBRE- UMA REAL ALTERNATIVA AO PROCESSO 
PIROMETALÚRGICO 

Vanessa de Macedo Torre/ e Renato de Souza Costa 2 

1.2Companhia Vale do Rio Doce- Centro de Desenvolvimento Mineral 
BR 262- Km 296- Caixa Postal 9 - 33030-970- Belo Horizonte- MG- Brasil 

E-mail: van@cvrd.com.br 1 e rscosta@cvrd.com.br 2 

RESUMO 

V árias empresas têm desenvolvido alternativas 
hidromctalúrgicas para o processamento de 
concentrados de cobre. A principal justificativa são os 
baixos preços do metal, custos de transporte, restrições 
ambientais c mercadológicas à implantação de novos 
smelter.1· c consolidação da tecnologia de extração por 
solventes. 

Este trabalho faz uma descrição c avaliação técnica 
comparativa dos principais processos em 
dcscnvolvimento.A maioria se baseia em lixiviação sob 
pressão, que pode ser considerada como a linha mais 
promissora cm termos de viabilização técnica e 
cconflmica cm curto prazo. Os processos foram 
comparados em termos de seus aspectos técnicos e 
económicos. Ao final, as vantagens e desvantagens de 
cada processo são consolidadas, juntamente como as 
suas pcrspect.ivas de implantação . 

ABSTRACT 

Many companics havc bcen devcloping 
hydromctallurgictl alternatives to process coppcr 
conccntratcs. Thc main reasons are low metal prices, 
transportation costs, environmcntal and markct 
rcstrictions to lhe implcmcntation of new coppcr 
smcltcrs, and thc consolidation of solvem cxtraction and 
clcctowinning tcchnologics. This papcr describes and 
compares thc main process currcntly being developed. 
Thc majority are based on prcssure leaching, which can 
he considcred as t11c most promising technology for 
short tcrm implcmentation. The processes were 
compared bascd on thcir tcchnical and economical 
aspccts. At the end, tl1c advantages and disadvantages or 
each onc are consolidated, as well as their 
implementation perspectives. 
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INTRODUÇÃO 

O cenário atual da indústria do cobre é marcado 
pela necessidade de processos mais t1exíveis e baratos 
para o processamento de concentrados. Embora eficazes 
e v1aveis por um longo tempo, os processos 
pirometalúrgicos para produção de cobre enfrentam um 
ambiente caracterizado por baixos preços de cobre c 
restrições ambientais crescentes (principalmente em 
relação à emissão de S02). O grande efeito de escala 
nestes processos tornam necessários investimentos em 
smelters de grande capacidade para produzir cobre a um 
custo operacional competitivo. Estes fatores têm inibido 
a construção de novos smelters, e estimulado as usinas a 
realizar expansões para reduzir custos unitários. 

Ao mesmo tempo, a tecnologia de lixiviação 
cm pilhas, extração por solventes e clctrorrecuperação 
(SX-EW) aumenta a cada ano sua participação no total 
de cobre produzido no mundo. Estas razões tem levado 
várias empresas a desenvolverem tecnologias 
alternativas de processamento hidrometalúrgico de 
concentrados. 

O foco principal destes novos desenvolvimentos é 
na lixiviação da calconirita. Mineral de cobre mais 
abundante e responsável pela maior parte dos 
concentrados de cobre produzidos (cerca de XO% ), é 
também o mais refratário aos processos de lixiviação. 
Apesar de iniciado nos anos 70, as rotas 
hidrometalúrgicas tiveram os primeiros 20 anos de 
desenvolvimento marcados por uma série de fracassos 
em função de dois motivos principais: a maioria delas 
não conseguia lixiviar a calcopirita e as poucas que 
tornavam isto possível traziam sérios problemas de 
corrosão de equipamentos e materiais de construção. 
Entretanto, na última década foram observados os 
seguintes avanços: 

• consolidação da lixiviação sob pressão em escala 
industrial para minérios de ouro e zinco, 
principalmente; 

• descoberta de catalisadores para acelerar a 
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lixiviação do cobre em autoclaves de meio sulfúrico 
e controlar a formação de sub-produtos; 

• evolução dramática da biolixiviação para sulfetos 
em termos microbiológicos e de engenharia; 

• maior domínio da química de cloretos; 

• desenvolvimento de materiais poliméricos, resinas 
de tibra de vidro e ligas de titânio de grande 
resistência à corrosão por cloretos e/ou elevada 
acidez. 

A partir destes desenvolvimentos, três principais 
linhas hidrometalúrgicas evoluíram. Estas linhas de 
processo são a lixiviação sob pressão, biolixiviação e 
lixiviação por cloretos. Estes processos estão em 
diferentes graus de desenvolvimento e demonstração, 
sendo que a lixiviacão sob pressão pode ser considerada 
a mais testada e promissora a curto prazo, enquanto as 
duas últimas podem ser consideradas como potenciais a 
médio e/ou longo prazo. 

Os processos hidrometalúrgicos prometem 
menores investimentos e custos operacionais que a 
pirometalurgia, além da maior t1exibilidade de se 
adaptarem a empreendimentos de pequeno, médio e 
grande porte. Tendo em vista o grande progresso 
realizado nos últimos anos, prevê-se que a próxima 
década será marcada pelo teste industrial destas 
tecnologias que, caso bem sucedidas, poderão substituir 
os smelters para novas usinas destinadas à produção de 
cobre. 

PROCESSOS BASEADOS EM LIXIVIAÇÃO SOB 
PRESSÃO 

Os processos baseados em lixiviação sob 
pressão podem ser considerados como os mais 
promissores em termos de tratamento hidrometalúrgico 
de concentrados. Nas áreas de ouro e zinco, a utilização 
de autoclaves é considerada tecnologia dominada em 
termos de engenharia, processo e operação. Para 
minérios de níquel e cobalto, começam a operar projetas 
destinados à lixiviação de minérios lateríticos , como os 
projetas Murrin Murrin e Bulong. 

A eficiência da operação de autoclaves é fato 
comprovado industrialmente, apesar do elevado nível de 
instrumentação, controle e qualificação de mão de obra 
que este processo requer. Entretanto, esta rela ti v a 
sofisticação operacional é acompanhada por elevada 
disponibilidade e conli abilidade. Na usina de São Bento 
(MG), por exemplo, relata-se uma disponibilidade entre 
95 c 98 %, superior à verificada na maioria das 

instalações de moagem. 

A lixiviação sob pressão tem por objetivo acelerar a 
cinética de lixiviação do cobre e controlar a lixiviação 
do enxofre presente nos sulfetos. Tendo em vista estes 
dois aspectos, três condições de operação são possíveis 
[Taylor, 1998]: baixa temperatura ( < 120 C), média 
temperatura ( 150-170 C), e alta temperatura (> 200 C) 

Os efeitos do aumento de temperatura (e 
consequente pressão de operação) são os seguintes: 

• menor grau de cominuição necessário; 

• menor tempo de lixiviação; 

• transição de estados químicos e físicos do enxofre: 

• abaixo de 120 C, o enxofre elementar é formado já 
na forma sólida, precipitando-se em solução e na 
superfície das partículas do minério; 

• na faixa 150-170 C, a reação continua formando 
enxofre elementar, mas a temperatura faz com que o 
enxofre esteja, dentro da autoclave, em estado 
líquido. O enxofre soliditica-se no resfriamento, 
sendo muito importante o controle desta 
solidificação para evitar encapsulamento de 
partículas ou do ouro contido no concentrado de 
cobre; 

• acima de 200 C, todo o enxofre é convertido a 
sulfato, acidificando a solução. O total de ácido 
formado dependerá bastante do conteúdo de enxofre 
do concentrado, sendo sua utilização ou 
neutralização um fator crucial na aplicabilidade 
deste processo. 

A aplicabilidade de cada faixa de temperatura de 
operação é muito dependente da mineralogia dos 
sulfetos presentes no minério. Este aspecto será 
abordado nos próximos itens, que apresentarão as rotas 
de processo em detalhe. 

Lixiviação sob pressão a baixa temperatura - Processo 
Activox 

O processo ACTIVOX realiza lixiviação sob 
pressão a 100 C. Após a dissolução do cobre na 
autoclave, é utilizada extração por solvente e 
eletrorrecuperação para o processamento do licor. Por 
ser realizado nas condições mais brandas de 
autoclavagem, este processo requer moagem ultrafina 
(para calcopirita abaixo de 5-15 micras) e tempo de 
lixiviação da ordem de 3 horas. Na oxidação, o cobre é 
solubilizado c o enxofre contido nos sul fetos precipita-se 
na forma de enxofre elementar. O processo adotado para 
a extração do ouro é a cianetação convencional (CIP-
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eluição- eletrorrecuperação ). Reporta-se ser possível 
atingir recuperações de cobre acima de 95% para este 
processo. A recuperação de ouro dependerá de ensaios 
experimentais, relatando-se a possibilidade de elevadas 
recuperações. Um tluxograma simplificado de processo 
é apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma simplificado -processo Activox 
Taylor, 1998] 

Lixiviação sob pressão a média temperatura -Processo 
CESL 

O processo CESL (Cominco Engineering 
Services) utiliza uma lixiviação sob pressão a 150 C 
seguida de lixiviação atmosférica em tanques para a 
extração do cobre. A autoclave é responsável pela 
decomposição dos sultetos em sulfatos e enxofre 
elementar enquanto a lixiviação em tanques destina-se à 
solubilização final do cobre. Assim, minimiza-se o 
tempo de residência na autoclave e em consequência, 
seu tamanho e custo de capital [J ones, 1996, 1998]. 

A cinética de decomposição dos sulfetos é 
acelerada através da adição de cloretos . Estes cloretos, 
entretanto, requerem que a autoclave seja feita de 
titânio, uma vez que o cloro ataca o revestimento de 
chumbo das autoclaves convencionais. O grande atrativo 
do processo CESL são suas premissas: recuperação 
equivalente ao smelter para qualquer tipo de 
concentrado de cobre e inexistência de resíduos líquidos 
ou gasosos. Isto torna este processo, após a 
comprovação de sua viabilidade em escala industrial, 
capaz de substituir a rota p!rometalúrgica com a 
vantagem de ser ambientalmente limpo e requerer menor 
investimento de capital. Em função da geração de 
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enxofre elementar e sua grande afinidade pelo ouro, é 
necessário um processo relativamente complexo para a 
extração seletiva do enxofre elementar, através da 
utilização de um solvente orgânico. Entretanto, embora 
pouco usual na indústria mineral, a extração por 
solventes orgânicos e sua regeneração é utilizada na 
indústria química. Um tluxograma simplificado de 
processo é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma simplificado - processo CESL 
[Taylor, 1998] 

O processo CESL é, dentre os processos de 
tratamento hidrometalúrgico de concentrados, aquele 
que mais recebeu investimentos em desenvolvimento e 
demonstração - cerca de US$ 30 milhões. Foi testado 
em escala de bancada, piloto e demonstração ( 1,4 t/dia). 
A usina de demonstração realizou quatro campanhas 
bem sucedidas para a produção de catodos de cobre, 
para os concentrados de Highland Valley 
(bornitalcalcopirita/pirita), Gibraltar (calcopirita) e dois 
concentrados provenientes de minas sul-americanas. Foi 
possível obter extrações de cobre entre 97 e 98% por 
longos períodos de operação e com elevada 
disponibilidade da instalação. Em termos de 
perspectivas de implantação, o Mining J ournal relatou, 
em Outubro de 1999, a intenção da CESL de construir 
uma usina hidrometalúrgica junto à Mina de Gibraltar, 
no Canadá. 

Lixiviação sob pressão a média temperatura- Processo 
Dynatec 

Embora realize a lixiviação sob pressão na 
mesma faixa de temperatura e pressão, o processo 
Dynatec difere significativamente do CESL. O conceito 
deste processo é a lixiviação completa do cobre na 
autoclave com reciclo dos sulfetos não extraídos 
[Buban, 1996]. O tempo de residência do minério na 
autoclave é da ordem de 2 horas. É adicionado carvão na 
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autoclave com o objetivo de dispersar o enxofre 
elementar formado e impedir o encapsulamento do ouro 
no resfriamento. Relatam-se elevadas extrações de 
cobre, da ordem de 98%. O processo inclui a operação 
de filtração à quente para a separação do enxotre 
elementar dos sulfetos não reagidos. Esta operação, 
embora convencional , é grande consumidora de energia 
e de elevado custo de manutenção. 

Uxiviação sob pressão a alta temperatura - (Placer 
Dome e outros) 

A lixiviação sob pressão em alta temperatura 
tem como característica principal a conversão total do 
enxofre presente em sulfatos. A cinética de reação é 
bastante rápida, e o tempo de residência do minério na 
autoclave é da ordem de 30 minutos a 1 hora. Esta rota 
tem como principal atrativo simplicidade de seu 
t1uxograma de processo e a utilização apenas de 
operações unitárias convencionais. Mesmo assim, ele 
fornece elevadas recuperações de cobre e ouro, da 
ordem de 99 e 98% respectiva mente [Dreisinger, 1995]. 
O fluxograma de processo é apresentado na Fig. 3. 

Entretanto, a conversão total do enxofre a sulfatos 
resulta em dois problemas: 

• produção de uma solução com elevada acidez -
geração de ácido e necessidade de neutralização 

• aumento significativo do tamanho da autoclave -
pois o dimensionamento da autoclave baseia-se na 
quantidade de enxotre oxidado. 

A intensidade destes problemas varia com o 
conteúdo de enxofre no minério e portanto com a 
mineralogia dos concentrados . A viabilidade econômica 
é notadamente dependente da razão cobre/enxofre de um 
minério . Para concentrados com razão cobre/enxofre 
abaixo de 2,5 (onde se incluem os concentrados 
calcopiríticos) os custos de neutralização, oxigênio e 
agitação o tornam bem mais caro que para os outros 
processos de lixiviação sob pressão. Para concentrados 
com razão cobre/enxofre acima de 2,5, entretanto, este 
processo é bastante atrativo, pois a neutralização de 
ácido é mínima. 
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Figura 3 - Fluxograma simplificado - processo de 
oxidação total [Taylor, 1998] 

BIO- LIXIVIAÇÃO DE CONCENTRADOS
PROCESSOS MINTEKJBACTECH E BIOX 

A bio-lixiviação de concentrados de cobre 
originou-se do processo de bio-oxidação de minérios 
refratários de ouro e da bio-lixiviação de minérios de 
cobre em pilhas e dumps. Neste processo, o concentrado 
é lixiviado em tanques agitados em temperaturas na 
faixa de 45-50 C e a bactéria atua como um catalisador 
da reação de dissolução de cobre. 
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A cinética de lixiviação é lenta se comparada à 
lixiviação sob pressão, e o tempo de residência de 
minério nos tanques varia entre 3 e 5 dias para 
calcopirita remoída a 20 micra. A extração tina! de 
cobre é praticamente completa, em torno de 97%. 
Emprega equipamentos relativamente simples e os 
custos de investimento e operação são equivalentes ou 
menores que os da lixiviação sob pressão [Pinches, 
1997]. 

A bio-lixiviação de concentrados tem grande 
potencial principalmente para operações de pequeno 
porte, uma vez que o efeito da escala no investimento é 
pequeno. O processo é robusto e requer uma 
instrumentação relativamente pequena. Entretanto, 
problemas operacionais na colônia de bactérias podem 
levar a paradas relativamente longas (5 a 7 dias). Por ser 
um processo derivado da bio-oxid ação de minérios 
auríferos, pode-se empregar a cianetação convencional 
para a recuperação do ouro contido. A característica das 
bactérias de formarem poros no minério resulta em 
recuperações de ouro acima de 981.'1-) na maioria dos 
casos. O Fluxograma de processo é mostrado na Figura 
4. 

O processo requer menos controle, 
instrumentação e manutenção que a lixiviação sob 
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pressão e será atrativo também para regiões remotas de 
difícil acesso e recrutamento de mão de obra. Outra 
alternativa bastante promissora da utilização desta 
tecnologia é na integração com operações existentes de 
lixiviação em pilhas de depósitos mistos de óxidos e 
sulfetos de cobre. A bio-lixiviação de concentrados tem 
sido ativamente desenvolvida por dois grupos: o 
consórcio Mintek/Bactech e o consórcio 
Billiton/Codelco (processo Biox). 
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Figura 4 -Fluxograma simpliticado- processo de bio
lixiviação de concentrados [Taylor, 1998] 

LIXIVIAÇÃO I,OR CLORETOS- PROCESSO 
INTEC 

O processo Intec pode ser considerado como a 
mais inovadora opção hidrometalúrgica para o 
processamento de concentrados de cobre. O seu 
princípio básico é a lixiviação direta de cobre e ouro 
pelo composto patenteado "Halex" - BrC12- . 

O Halex é gerado no anodo de uma célula de 
elctrólise que ao mesmo tempo produz cobre metálico 
no catodo. O concentrado é lixiviado para cobre e ouro 
em contracorrente com a solução, sendo o ouro lixiviado 
c precipitado seletivamente pelo ajuste de Eh da solução. 
A lixiviação se processa a 85(0 C) e à pressão ambiente. 
O Fluxograma de processo é mostrado na Figura 5. 

275 

Cor:c~n!r.?.dc 

r··························· .......... . ... 
....... 

.......... , ........ 

: $oiUÇ!O 

lnca 

Cr..:bre 
granul:,r 

Figura 5 - Fluxograma simplificado - processo Intec 
[Taylor, 1998] 

O caráter inovador deste processo torna-o 
elegante mas, ao mesmo tempo, de difícil cpntrole e 
estabilização operacional. Enquanto os outros processos 
apresentam basicamente uma interligação de operações 
unitárias praticamente independentes, o processo lntec é 
totalmente interligado. Assim, requer um nível de 
instrumentação e controle bem superior à lixiviação sob 
pressão. Outro problema associado é a natureza 
altamente corrosiva de soluções concentradas de 
cloretos. 

O processo Intec foi testado em escala de 
laboratório e piloto e em usina de demonstração com 
capacidade de produção de 1 t de cobre/dia. Até o 
momento , reporta-se extrações de cobre de até 98 %. Em 
escala de laboratório obtiveram-se extrações de ouro da 
ordem de 95% [Moyes, 1998] . Entretanto, no ano de 
2000 não foram apresentados resultados em 
conferências especializadas, como o Randol Copper 
Hydromet e Alta. 

COMPARAÇÃO ENTRE OPÇÕES DE PROCESSO 

A Tabela 1, ao tina! deste artigo , apresenta 
vantagens e desvantagens comparativas de cada 
processo, em termos de seus aspectos técnicos. 

A Tabela 2 apresenta uma comparação de 
quatro aspectos estratégicos na comparação das 
alternativas hidrometalúrgicas: grau de 
desenvolvimento, risco tecnológico, faixas de 
recuperação. Em termos de custos, reportam-se custos 
de investimento entre US$ 1100 e 2500 por tonelada de 
cobre de capacidade instalada e custos operacionais 
variando entre 9 e 15 US$cents/lb de cobre, dependendo 
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do processo. Em função dos dados publicados de custos 
estimados de investimento e operação serem baseados 
em diferentes premissas de projeto, localização e níveis 
de detalhamento, optou-se por não compará-los 
diretamente neste artigo. 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista as características individuais de 
cada processo, as seguintes observações podem ser 
feitas: 

• processo CESL é o que se encontra no mais 
adiantado grau de desenvolvimento e pode ser 
considerado como bastante promissor para o 
processamento de concentrados de cobre em geral; 

• Os processos de Biolixiviação têm grande 
potencial de aplicação para usinas de pequena 
capacidade. Sua utilização para usinas de média e 
grande capacidade irá depender de um maior 
domínio da biotecnologia e novos 
desenvolvimentos em termos de tanques de grande 
capacidade; 

• Os processos baseados em Oxidação total têm 
potencial para concentrados de cobre com baixo 
teor de enxofre em virtude de sua robustez e 
simplicidade, podendo ser aplicado no nicho de 
concentrados não-calcopiríticos; 

• processo Intec é o que promete o maior 
breaktrough em termos de custos operacionais mas 
sua aplicação irá depender da demonstração da 
tecnologia, que é muito inovadora e requer controle 
complexo das variáveis de processo; 

• processo Activox poderá ter aplicação no 
tratamento de concentrados sulfetados, 
particularmente para sulfetos de fácil dissolução 

• processo Dynatec apresentava-se promissor mas foi 
muito pouco testado e sua efetividade ainda 
necessita ser comprovada em circuito contínuo; 

Entretanto, será a implantação industrial destes 
processos nos próximos anos que irá definir as 
tecnologias predominantes . Os grandes atrativos em 
relação aos processos pirometalúrgicos convencionais 
são o menor investimento e a flexibilidade de escala. 

Estes fatores tendem à atender a atual demanda e desatio 
da indústria mineral para a próxima década, que é a de 
se elevar a rentabilidade sobre o capital empregado em 
novos empreendimentos minerais. 
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Tabela 1- Vantagens e desvantagens das principais rotas de processo de lixiviação de concentrados 

Processo Vantagens Desvantagens 

Activox . eficiência na utilização de oxigênio e baixo . requer moagem ultra-fina (5-15 micras) de 
consumo elevado consumo energético e baixa eficiência 

. temperatura e pressão de operação mais . tempo de lixiviação sob pressão relativamente 
baixas alto (da ordem de 3 horas) 

. pequena formação de sulfatos e enxofre . dissolução da calcopirita provavelmente 
elementar não se funde na autoclave incompleta 

. possíveis problemas na extração completa do 
ouro 

CESL . processo ambientalmente limpo . requer remoagem leve 

. elevadas recuperações de cobre e ouro . processo relativamente complexo para a 

. t1exibilidade para processar qualquer tipo de recuperação de ouro, necessitando comprovação 

concentrado de cobre . encapsulamento do ouro pelo enxofre elementar 

. utilização eficiente da etapa de lixiviação sob 
pressão 

Dynatec . processo ambientalmente limpo .requerremoagemleve 

. elevadas recuperações de cobre . recuperações (publicadas) de ouro da ordem de 

. t1exibilidade para processar qualquer tipo de 89-91% apenas 

concentrado de cobre . maior tempo de residência da autoclave 

. processo simplificado de recuperação do ouro 

Oxidação . elevadas recuperações de cobre e ouro . geração de solução ácida I necessidade de 
Total . processo simplificado de recuperação do ouro neutralização da solução 
(Placer 

. operações unitárias e tluxograma . pouca aplicabilidade para concentrados 
Dome e calcopiríticos ou com elevado conteúdo de enxofre 
outros) comprovados industrialmente para minérios 

retratários de ouro 

. menos sensível à remoagem do concentrado 

Bio- . elevadas recuperações de cobre e ouro . elevados tempos de residência 
lixiviação . processo simplificado de recuperação do ouro . grande volume de tanques 
(Mintek/ 
Bactech e . operações unitárias e tluxograma . sujeito a variações no comportamento de 

Biox) comprovados industrialmente para minérios bactérias 
refratários de ouro . requer remo agem tina para calcopirita ( 1 Oa 20 

micras) 

Intec . processo de menor custo operacional . elevado risco tecnológico 

. elevadas recuperações de cobre . recuperação de ouro dependente da mineralogia: 

. processo integrado de recuperação de cobre e recupera ouro encapsulado em sulfetos, é sensível 

ouro à passivação por película de S, principalmente 

. aplicável a todos os minerais de cobre 
quando o ouro está encapsulado em bornita . 

. requer materiais anti-corrosivos especiais para 
praticamente toda a usina 

. requer grau de controle e instrumentação muito 
elevado 
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Tabela 2- Comparação de aspectos técnico-econômicos 

Activox CESL Dynatec Oxidação total Bio-lixiviação lntec 

Estágio de Usina Piloto Demo Plant (3 Mini-piloto de Usina piloto Demo Plant Demo Plant 
desenvolvimento integrada anos) lixiviaçãu integrada 

Aspectos tecnológicos 

Fluxograma de convencional inovador inovador convt!ncional convencional inovador 
processo 

. Equipam. Cohre convencionais convencionais convt!ncionais convencionais cunvt!ncionais inovador<Js 

. Equipam. Ouro convencionais peq. inovação convencionais convencion<~is convencionais inovadoras 

Similaridade com grande média média grande grande baixa 
usinas industria is p/ 
outros minérios 

Faixas de recuperação publicadas 

. Cohre (%) 95-98 97-99 97-99 98-99 95-98 96-98 

. Ouro( %) n.d. 96-98 89·91 97-99 98-99 73 -90 
'-- --- -~ 

278 


