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RESUMO
Vários são os problemas no processamento mineral do minério de cobre de Salobo: dureza da rocha hospedeira;
tamanho de grão muito fino, complexidade mineral dos minerais de cobre e a ocorrência de fluorita. Soma-se a esses
problemas, a significativa variação dos teores de Fe e Cu nos sulfetos de cobre, a qual é objeto deste trabalho. As análises
microquímicas, usando microssonda eletrônica, em produtos cominuídos permitiram identificar variações químicas em S,
Cu e Fe que deram lugar à formação dos sul fetos ternários como bornita com "misturas complexas" (Cu4 34 ~ 7 le 1 03 _1 04 S40)
e calcopirita (Cu 0,93Fe 1_08 S2 _0 ), ambas espécies ricas em ferro. Da oxidação de calcocita, com elevada inco[poração. de.Fe ~a
sua estrutura, formaram-se, também os sul fetos binários djurleíta e digenita Cu 1 77 _1 8le0 04_0 06 S 1 0 • Esses sul fetos, ternários
e binários, podem ter sido formados no estágio inicial de oxidação, com alterações superflci~is induzidas pela temperatura
(25°C até elevadas temperaturas) e a cominuição. As variações na composição química dos sulfetos de cobre, podem
ter formado também superficies oxidadas nos sulfetos, com produtos de oxidação M 1_nS e nM(OH) 2 • O ferro, presente
no retículo cristalino dos sulfetos, é o contaminante causador das modificações químicas (razões Cu/Fe) dos sulfetos,
influindo na qualidade de concentrados de cobre no processamento mineral. Também já é bastante conhecido que entre os
sulfetos de cobre e outros componentes de polpas na moagem e flotação (água, espécies coletores ou modificantes) ocorre
uma interação por mecanismos eletroquímicos produzindo espécies oxidadas, quando então a composição química do
mineral em questão é muito importante.
PALAVRAS-CHAVE: cobre, Salobo, microquímica, cominuição

L INTRODUÇÃO
O depósito de cobre do Salobo, localizado na região de Carajás, sudeste do Pará, é reconhecidamente uma das maiores
reservas de cobre no país. O minério tem características particulares: mineralização disseminada, granulação fina e
rocha mineralizada extremamente dura, que impõem sérias dificuldades à produção de concentrados de cobre. Por
essa complexidade o minério é, metalurgicamente, dificil de ser tratado, razão pela qual é constantemente submetido
a reavaliações tecnológicas. A literatura disponível sobre esse depósito é expressiva, porém, trabalhos detalhados sobre
microquímica e caracterização tecnológica na cominuição, inexistem ou são de extrema reserva da empresa Salobo
Metais S.A.
Grandes foram os esforços para desenvolver métodos adequados, ao nível de testes de bancada e planta piloto, para
recuperar os sulfetos de cobre do Salobo (Pereira et a/., 1987, CVRD/Supes/Gicor, 1989 e CVRD, 1997, entre outros).
Circuitos convencionais envolvendo moagem e flotação mostram baixas recuperações do metal cobre, devido às partículas
pequenas e moles dos sulfetos disseminados em uma rocha dura. Soma-se a esse problema, a significativa variação dos
teores de Fenos sulfetos de cobre, determinada no presente trabalho.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
Amostras procedentes da galeria G3 (60 kg) foram britadas num britador de mandíbulas (abertura 3,0 cm) e num britador
de rolos (abertura 0,5 cm). Logo 1000 g de cada amostra britada foram moídos a seco e úmido (moinho Denver), em
tempos de 40 minutos, I, 2, 3, 4 e 5 horas, para avaliar a produção de finos. As amostras moídas foram classificadas
granulometricamente em uma série de peneiras Tyler e peneirador vibratório suspenso, nas faixas de 8 (malhas) (2360
J.lm), 14 (1187 J.lm), 28 (591 J.liD), 48 (296 J.liD), 100 (148 J.liD), 200 (74 J.liD), 270 (53 J.liD) e 400 (37 J.liD), a seco e a
úmido. Posteriormente alíquotas de 50 g devidamente quarteadas das amostras peneiradas com tamanhos < 400 malhas
foram introduzidas no cyclosizer Warman e só então foram submetidas à classificação por ciclonagem a úmido, sendo
então coletadas cinco frações Cl:26,9; C2:19,2; C3 :13,9; C4:9,4 e C5:7,5 J.liD .
Os dados aqui apresentados correspondem à fração 53 J.lm (moída a 5 horas a seco e a úmido) e foram obtidos pela
microssonda eletrônica (MSE) Cameca SX-50 da Universidade de Munique, Alemanha, sendo a corrente do feixe e a
voltagem de aceleração 40 nA e 15 kV, respectivamente. As análises foram feitas sobre superftcies frescas e polidas e
considerando sempre os constituintes S, Fe e Cu como base de comparação. O constituinte oxigênio não foi considerado,
portanto todos os resultados com S, Fe e Cu foram normalizados para 100 %.

3. RESULTADOS
3.1. Bornita
Os resultados químicos de S, Fe e Cu, analisados nos grãos da fração 53 Jlm da moagem a seco e a úmido (5 h) mostram
variações entre l - 5 % peso (Tabela 1), quando comparados com os conteúdos médios da bom ita do ROM. Isso sugere
que houve variação na composição desses componentes em todas as frações granulométricas atribuídos à moagem. Os
resultados dessas análises mostram que os constituintes S, Fe e Cu não completam 100 % peso, em ambos modos de
moagens, sugerindo a presença de oxigênio nessas análises (entre 7 e 8 %).
Tabela I- Composição química da bomita obtida por MSE na fração 53 Jlm (moagem a seco e a úmido, 5 horas).

SECO
%peso*
Recalculada
% at.

S
Mn
24,44 0,01
26,22 0,01
40,83

Fe
10,97
11 ,76
10,52

Co
0,00
0,00

Se
0,00
0,00

Ag
0,02
0,02

Sb
0,00
0,00

Te
0,00
0,00

Au
0,02
0,02

Pb
0,00
0,00

ÚMIDO
% peso
24,33 0,01 11,52 0,00 0,00 56,41 0,01 0,00
Recalculada 26,36 0,01 12,48 0,00 0,00 61,11 0,01 0,00
%at.
40,96
11,13
47,91
*:E(Mn-;- Co, Ni, As, Se, Ag,-Sb~Te;-Au~ P6) % pe-so ~ 0,-l Oii seco e 0,04 a úmido.

0,01
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01
0,01

0,00 92,31
0,00 100,00
100,00

Para comparação
Bomita teórica% peso
ROM (MSE) % peso
Média ROM (MSE) %peso
ROM (MSE) % atômico

Ni
0,04
0,04

Cu
57,72
61,92
48,65

As
0,01
0,01

s
25,55
25,03-26,32
25,19
39,01-40,59

Fe
Cu
11,13
63,32
11,12-12,83 61 ,69-64,03
11,25
63,56
10,03-11,47 48,14-50,27

Total
93,22
100,00
100,00

Total

100,00

3.2. Calcocita
A maioria das análises químicas mostra variações de S e Cu na calcocita da fração 53 J..Lm (58s moagem a seco e 58h
moagem a úmido). As concentrações médias recalculadas de S (21 ,22 %) e Cu (77,02 %) da moagem a seco e S(21,77
%) e Cu (75,94 %) da moagem a úmido são superiores às composições médias doS (19,89 %) e Cu (78,86) do ROM
(Tabela 2). Da mesma forma que na bornita o Fe (1,65% da moagem a seco e 2,09% da moagem a úmido) apresenta
concentração superior à do ROM (de 2 %).
As análises químicas de calcocita (S, Cu e Fe) por MSE da fração 53 Jlm (58s moagem a seco e 58h moagem a úmido)
não fecham em 100% (Tabela 2). Isto sugere a presença de outros constituintes, possivelmente o oxigênio. Recalculados
a 100 %, os teores de S, Cu e Fe apresentam variação composicional na ordem de grandeza de 8 %.
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Tabela II- Composição química da calcocita obtida por MSE na fração 53 Jtm (moagem a seco e a úmido, 5 horas).

SECO
%peso*
Recalculada

S
Mn
19,54 0,00
21,22 0,00

ÚMIDO
%peso
Recalculada

20,03
21,77

*~(Mn ,

0,00
0,00

Fe
1,52
1,65

Co
0,00
0,00

Ni
0,00
0,00

Cu
70,90
77,02

As
0,01
0,01

Se
0,01
0,01

Ag
0,06
0,07

Sb
0,00
0,00

Te
0,01
0,01

Au
0,00
0,00

Pb
Total
0,00 92,05
0,00 100,00

1,93
2,09

0,01
0,01

0,00
0,01

69,87
75,94

0,01
0,01

0,00
0,00

0,14
0,15

0,00
0,00

0,01
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

92,00
100,00

Co, Ni, As, Se, Ag, Sb, Te, Au, Pb) % peso - 0,09 a seco e O, 17 a úmido.

s

Para comparação
Calcoctta teónca
ROM (MSE) % peso
Média ROM (MSE) % peso

Fe

Cu

20,15

Total

79,85

19,50-21,11
19,89

<0,96
0,20

77,75-79,48
78,86

98,95

3.3. Calcopirita
Da mesma forma que bornita e calcocita, os resultados químicos da calcopirita (fração 53 11m, 5 horas de moagem a seco)
(Tabela 3) obtidos por MSE, mostram que os constituintes S, Fe e Cu não completam 100% peso, sugerindo a presença
de oxigênio nessas análises (5 %).
Tabela III- Composição química da calcopirita obtida por MSE na fração 53 Jtm (moagem a seco)

SECO
%peso*
Recalculada
%at
*~(Mn,

s
32,77
34,71
49,65

Mn
0,01
0,01
0,01

Fe
31,05
32,89
27,00

Co
0,00
0,01
0,00

Ni
0,01
0,01
0,01

Cu
30,43
32,23
23,25

As
0,04
0,04
0,03

Se
0,01
0,01
0,00

Ag
0,05
0,05
0,02

Sb
0,01
0,01
0,00

Te
0,03
0,03
0,01

Au
0,00
0,00
0,00

Pb
0,00
0,00
0,00

Total
94,41
100,00
100,00

Co, N1, As, Se, Ag, Sb, Te, Au, Pb) % peso - O, 16 a seco

Para comparação
ROM (MSE) % peso
Média ROM (MSE) % peso
ROM (MSE) % atômico
Média ROM (MSE) % atômico

s

Fe

Cu

Total

34,41-35-19 29,78-31 ,73 33,89-34,78
34,82
48,69-49,31
48,95

30,59
34,34
26,19-27,12 24,0 l-24,76
24,35
26,70

99,75

Os resultados químicos recalculados (% atômico) de S (49,65), Fe (27,00) e Cu (23,25) da calcopirita mostram-se
levemente diferentes se comparados com oS (48,95), Fe (26,70) e Cu (24,35) do ROM. A tendência ao enriquecimento
em Se Fe e ao empobrecimento em Cu sugere também variações na composição da calcopirita.
Essas variações químicas nos sulfetos estudados podem ser devidas a: efeitos de preparação de amostras (Kelsall, 1995);
diminutos tamanhos de grão usados na medição; no caso do ferro, à influência da magnetita hospedeira da bornita ou; às
reações no estado sólido próprias de oxidação, devido à interação meio-mineral e intercâmbio químico que ocorrem na
cominuição. Os demais constituintes analisados representam apenas 0,04-0,16% peso, os quais não influem na variação
química.

4.DISCUSÃO
As mudanças composicionais de S, Fe e Cu na bornita, calcocita e calcopirita, que ocorrem durante o processo de
cominuição, podem ser ilustradas no diagrama do sistema Cu-Fe-S (Figura 1). Obviamente, as tendências das linhas de
variação composicional dos sulfetos devem ser vistas apenas como estimativas. Essas linhas mostram ganhos em ferro,
leves perdas em cobre, e relativos ganhos (ou perdas) de S.
- A bomita dos produtos cominuídos, com concentrações de Fe enriquecidos e de Cu empobrecidos, está localizada
abaixo da composição Cu5FeS 4 05 de bornitas anômalas ou bomitas-X (Yund e Kullerud, 1966 e Sillitoe e Clark, 1969)
e segue a direção da calcopirita (Figura 1). Essa fase bomita foi controlada pelas relações de fase no sistema Cu-FeS, desde a temperatura ambiente até - 500°C (sugerida pela ocorrência de hematita formada sob elevada temperatura
durante a moagem) que provavelmente foi alcançada na moagem. A bomita com essas concentrações constitui "misturas
complexas" ricas em ferro (Grguric e Putnis, 1998) e podem ter sido formadas antes do advento de associações
exclusivamente oxidadas.
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Figura 1- Diagrama Cu-Fe-S ilustrando as tendências (setas) de variação química da bornita, calcocita e calcopirita
ocorridas durante a moagem (adaptado de Sillitoe e Clark, 1969) (calcocita-cc, digenita-dg, covellita-cv, bornita-br,
bornita anômala-br-x, calcopirita-cpy, cubanita-cub e pirita-py).
-A calcocita (S:21,22-21,77 % e Cu:77,02-75-94%) do Salobo, fortemente influenciada pela presença de ferro (< 2
%), forma Cu 1_8le 0 ,04 S 1_0 e Cu~, 77Fe 0 _ 06 S 1 _ 0 que corresponde à digenita Cu 18 S teórica (Roseboom, 1966) ou Cu8.le0 _1S5
(Cu 1_7gfe 0,02 S) proposta por Grguric e Putnis ( 1998). Antes, a digenita, substitui a djurleíta (Cu, 93S-Cu 1 97 S) (Putnis, 1977).
A transformação de calcocita para digenita estável ocorre na presença de Fe (Morimoto e Gyobu 1971 ), a partir de ~ 70
°C. A digenita pode incorporar Fe na sua estrutura sob 300 °C, quando chega a formar soluções sólidas com calcocita.
-A calcopirita cominuída do Salobo rica em ferro e pobre em cobre, encontra-se levemente orientada na direção da pirita
no sistema Cu-Fe-S (Figura 1). Sendo calcopirita o mais estável dos sulfetos, são necessárias temperaturas elevadas (557
0
C) para modificá-la (Barton, 1973 e Sugaki et a/., 1975) e sua decomposição em pirita e uma solução sólida de calcopirita
a temperaturas elevadas é pouco provável, pois não há evidências de pirita formada durante a moagem. A composição da
calcopirita cominuída é a mesma do ROM e a variação composicional observada pode ser devida à existência de sulfatos
formados durante a moagem em decorrência de disponibilidade de oxigênio e água.

É mais provável que as modificações químicas na composição dos sulfetos de cobre cominuídos sejam decorrência de
superficies oxidadas. O mecanismo aceito para o estado de oxidação inicial dos sulfetos de cobre é (Richardson, 1995 e
Fullston et a/. , 1999):
MS+ 112n02 + nHp => M,_"S + nM(OH) 2
O qual envolve a migração do metal da superficie externa seguida de dissolução. Uma camada de óxidos complexos
de metal ou hidróxidos de metal é formada sobre uma superficie rica em enxofre. Esta consiste de retículos de sulfetos
deficientes em metal (M, _"S), polissulfetos ou enxofre elementar dependendo da extensão da oxidação.
O excesso de ferro nos sulfetos de cobre cominuídos pode também provir de várias fontes:
- de partículas coloidais altamente reativas como sais de ferro (Figueira et a/., 1998), isto, devido ao ferro gerado no
desgaste das bolas, da carcaça do moinho e da ação abrasiva das partículas impactadas pelos meios de moagem. A perda
do metal ferro produz uma variação no ambiente químico do moinho e promove processos de corrosão eletroquímica,
envolvendo mecanismos de pitting e saplling (Austin et a/., 1987);
- da solubilização do ferro (Welham, 1997) como produto de lixiviação dos sulfetos de cobre. Esse ferro solubilizado
reage com as superficies recentes dos sulfetos de cobre produzindo passivações impermeáveis só detectadas por métodos
adequados (XPS, AES, RBS);
- de alguma oxidação do ferro para o estado férrico (Fe+ 3) ocorrida após a abertura do moinho. Isto é consistente com a
oxidação natural dos sulfetos;
-da provável oxidação da magnetita (Pratt et ai., 1996) e ilmenita, gerando hidróxidos férricos precipitados nas superficies
dos grãos. O primeiro autor sugere que isto ocorre principalmente quando há grande quantidade de magnetita, como no
caso de Salobo.
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5. IMPLICAÇÕES METALURGICAS
A variação química dos sulfetos de cobre pode ocorrer em diferentes estágios do processamento, a saber: no minério in
situ, nas operações mineiras, na estocagem, na britagem, na moagem e flotação. Os sulfetos de cobre são instáveis na
presença de oxigênio e água, e quando expostos às intempéries por ocasião da lavra e processamento tendem a se oxidar
via complexas reações eletroquímicas. Os grãos finos e ultrafinos apresentam superfícies facilmente expostas ao ataque
dos componentes do ar atmosférico ou das soluções, estando .os sulfetos de cobre sujeitos às mudanças químicas devidas
à oxidação superficial.
A composição química do mineral é muito importante na flotação dos sulfetos de cobre, já que a interação entre os
sulfetos de cobre e outros componentes de polpas de flotação (água, espécies coletores ou modificantes) que ocorre por
meio de mecanismos eletroquímicos, produz espécies oxidadas (Tolley et ai., 1996 e Freeman et ai., 2000). As espécies
de hidróxidos de ferro formadas na moagem prejudicam a flotabilidade e eles dependem da atividade eletroquímica dos
minerais. A presença de um reagente ativador de superfícies como um coletor (durante a moagem) pode minimizar o
efeito deletério da oxidação, durante a flotação do mineral.
Dos sulfetos de cobre analisados, de particular importância em termos químicos são os empobrecimentos em cobre,
que, segundo Zachvieja et ai. ( 1987), em pequenas quantidades, originam superfícies oxidadas provocando mudanças
químicas. Essa oxidação pode inibir o processo de adsorção do coletor na superfície mineral, na flotação.
A concentração de sulfetos de cobre é comumente realizada por meio de processos de flotação. Neles, os reagentes
químicos usados como coletores e depressores exercem forte influência elétrica ou eletrostática sobre os sulfetos,
modificando suas propriedades superficiais.
Aflotação experimental dos sulfetos de cobre do minério do Salobo foi sempre conduzida usando exclusivamente coletores
tipo tio! (xantatos) (CVRD/Supes/Gicor, 1989), que são os que melhor interagem com os sulfetos. Os coletores deste tipo
têm uma elevada reatividade química com os íons pesados em solução ou com as superfícies minerais (os xantatos podem
ser empregados também na flotação de alguns minerais oxidados após a sulfetação da superfície do mineral).
Alguns autores (Zachvieja et ai., 1987 e Glazunov e Chernykh, 1994) indicam que a flotabilidade dos sulfetos (sem incluir
aqueles naturalmente hidrofóbicos) depende de uma ligeira oxidação da superfície mineral, melhorada ainda com a adição
de um mínimo de xantatos. Isto decorre da elevada atividade eletroquímica da superfície mineral ao estar completamente
coberta por uma camada de enxofre elementar. Este, no entanto, não foi observado nas superfícies dos sulfetos de cobre.
Do exposto, é imperativo ter-se um panorama claro da composição química na superfície dos sul fetos de cobre na presença
desses reagentes. Essa composição química, determinada com tratamentos eletroquímicos e análises adequadas (X-ray
Photoeiectron Spectroscopy), permite caracterizar as reações de adsorção ocorrentes na coleta e modulação dos sulfetos
de cobre. O controle da natureza da composição química dessas espécies (pois há poucos dados disponíveis na literatura
descrevendo os efeitos da oxidação de sul fetos de cobre na flotação) é importante antes da concentração de sulfetos por
flotação em grande escala, pois pode otimizar substancialmente as recuperações dos sulfetos de cobre.

6. CONCLUSÕES
Nos produtos cominuídos ocorrem os mesmos minerais identificados no ROM, porém com variações químicas de S,
Fe e Cu da bornita, calcocita e calcopirita. Conclui-se que os sulfetos de cobre binários (Cu-S) e ternários (Cu-Fe-S)
formaram-se no estágio inicial de oxidação e foram controlados pelo sistema Cu-Fe-S. O enriquecimento em ferro segue
a existência das assembléias bornita-calcopirita e calcocita-digenita, tendo como produtos finais bornita com "misturas
complexas", djurleíta e digenita e Cu 0 _9 le 1_08 S2 como resposta ao equilíbrio de fases.
A desestabilização relativa do ferro para cobre no seu ambiente cristaloquímico sugere que aconteceu uma oxidação
preferencial do ferro, presente no retículo mineral dos sulfetos, sendo o contaminante causador das modificações químicas
(razões Cu/Fe) dos sulfetos. Estas formaram superfícies oxidadas nos sulfetos com diferentes produtos de oxidação M 1_nS
e nM(OH) 2•
É evidente que a natureza da oxidação resultou em superfícies embaçadas recobrindo os sulfetos minerais originados na
cominuição ou durante processos geoquímicos. Esses embaçamentos se atribuem à diferença de concentrações iônicas
(Cu/Fe) nos sulfetos do run-of-mine ou provindo de partículas coloidais altamente reativas geradas na moagem, na ação
abrasiva das partículas e na provável oxidação de magnetita. O estudo estimativo da variação química nos sulfetos
de cobre sugere uma ordem de oxidação cc > br > cpy (Richardson, 1995 e Fullston, et a/. 1999), a qual influencia a
seletividade dos sulfetos na flotação.
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