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RESUMO 
Neste trabalho apresentam-se os resultados obtidos da caracteri zação tecnológica de dois tipos de minérios de cobre, da Mine
ração Caraiba, com distintas n;spostas ao proc~.:sso de concentração por tlotação. Visou-se neste estudo caracterizar tais amos

tras c identificar as diferenças químicas c mineralógicas entre elas. que poderiam ser responsávei s pela diferença no desempe
nho da concentração dos sulti.:tos minerais de cobre pelo processo de tlotação con vencional. Foram utili zadas as técnicas de di
fração de raios- X. fluor<.:sc0m:ia de raios- X. microscopia clctrônica de varredura , acoplada ao cspectrômctro por dispersão de 
energia de raios-X para análises químicas pontuais, assim como a interpretação de minerais cm lâminas polidas no microscó
pio de luz transmitida c lu;. rcflctida. A amostra do minério de alta recuperação é constituída por piroxênios, biotita, hornblcn
da , fcldspato. quartzo c, cm menor proporção. óxidos de ferro . apatita c os sulfctos minerais calcopirita c bomita. O minério 
de baixa recuperação é constituído por pirox0nio, biotita. clorita, hornblcnda. quartzo. talco c, cm menor abundância. apati
ta . magnctita. bornita c calcopirita. Fm ambos os minérios. a calcopirita c bornita são os carreadores de cobre e em relação 
aos mim:rais da ganga hú uma diti.:rcnça significativa na composição, com pn:scnça importante de talco c clorita no minério de 
baixa rccup<.:ra.,:ão. As perdas na tlota.,:ão do minério de baixa recuperação podem ser associadas à exposição insuficiente das 
partículas dos sul fetos de cobre c ú diluição do concentrado por minerais da ganga que o acompanham, naturalmente hidrofó
bicos, tais como clorita c talco . 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização tecnológica, sul fetos de cobre, clorita, talco. 

ABSTRACT 
ln this pn:scnt work thc rcsults of thc tcchnological charactcrization of two kind of coppcr ores, from Caraíba mine, are 

shown . Thosc ores havc a good and bad rcsponsc to li·oth llotation process. ln this study the samples wcre characterizcd and 
the ditkrenccs betwc~.:n th~.:m wcrc idcntiticd, for li1rthcr conc~.:ntration by convcntional froth tlotation. X-ray ditrraetion, X-ray 
fluor~.:sccncc . scanning clcctron microscopy couplcd with X-ray dispcrsion spectroscopy and mineralogical intcrpretation from 
thin scctions in optical microscopy tcchniqucs were uscd. The good rccovcry ore sample is composed of pyroxene, biotite, 
hornblcndc. lcldspar, quartz and in lowcr contcnt. iron oxides, apatitc and copper sulphidcs, such as ehalcopyrite and bornite; 
whcrcas lhe low rccovcry ore samplc is constitutcd of pyroxcnc, hiotitc, chloritc, hornblcnde, quartz, tale and in lower contcnt, 
apatitc, magnetite , bornitc and chalcopyritc. ln both ores, the ch<Jlcopyrite and bomitc are thc copper carriers and considering 
thc gangue minerais, thc two samplcs have a signiticant dilfcrcncc in composition , with important presence of ehlorite and 
tale in the low rccovcry ore. Finally, it is possiblc that losscs in the froth 11otation proccss to take pl ace as the copper sulphide 
parti eles havc a poor surütce cxposition. and. bcsides. the production of a gangue minerals-diluted product concentrate. 

KF:Y WORDS: Tcchnological charactcri zation , cuppcr sulphidc. tale . chloritc. 
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L INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil a caracterização de minérios vem crescendo devido ao descobrimento de novas áreas de 
exploração na mineração. No último Encontro de Tratamento de Minério c Metalurgia Extrativa. realizado na ci
dade de Ouro Preto- Minas Gerais, (Lima e outros, 2007), foram apresentados 15 trabalhos, a maioria baseados 
na utilização de distintas faixas granulométricas que oportunamente serão estudadas pelas técnicas instrumentais 
mais sofisticadas, algumas das quais serão mencionadas neste estudo. No entanto, deve-se destacar a importância 
da etapa da caracterização tecnológica, visto que de posse das informações advindas dessa caracterização as ope
rações e processos unitários posteriores ditarão a melhor rota de beneficiamento mineral. 

A Mineração caraíba S.A. (MCSA) opera uma mina subterrânea de minério de cobre, localizada na fazenda 
Caraíba, município de Jaguararí, ao noroeste do Estado da Bahia, Brasil, produzindo, atualmcntc, 1200000 tonela
das de minério por ano. O beneficiamento consiste nas etapas de britagcm primária, realizada no subsolo, secun
dária c terciária . O material proveniente da britagem passa, cm seguida, na planta de beneficiamento onde o mi
nério é cominuído em moinho de bola. Cada moinho opera em circuito fechado com dois ciclones Krehs . O over
flow dos ciclones alimenta o ci rcuito de ftotação (Rezcndc, 200ó). A MCSA (Andrade c outros, 2002) conta 
com uma célula unitári a de flotação Dorr 0/iver(í{J para produzir um concentrado grosseiro, com alto teor de sul
fetos de cobre, com o objetivo principal de engrossar o concentrado global de tlotação diminuindo a porcentagem 
de umidade na torta de ftotação c melhorando a manipulação do concentrado final. O circuito de flotação da 
MCSA (Sampaio e outros, 2002) é constituído das seguintes etapas: desbaste, limpeza do desbaste, primeiro 
estágio da limpeza, limpeza do primeiro estágio da limpeza c segundo estágio da limpeza. 

Um minério considerado como bom, no processo de flotação, proporciona recuperações de 90 a 94% de cobre 
na planta. Entretanto, o trabalho de Rczcndc (2004) c pessoal da MCSA mostraram que um minério mais profun
do foi prospectado c tratado resultando, porém, cm mais baixas recuperações na planta, da ordem de 70 a 90°/cl. 
Esse minério de baixas recuperações vem de uma área perto de uma fàlha geológica c apresenta consideráveis va
riações espaciais de recuperação de cobre, em suas características de processamento, devido à falta de flotabilida
dc das partículas dos minerais de interesse. 

Os objetivos deste estudo são caracterizar as amostras do minério primário de cobre de boa recuperação (PLH-
85) e de baixa recuperação (R E-O I) , bem como identificar as di fcrcnças químicas e mineralógicas entre elas para 
emitir um diagnóstico apropriado, acenando para possíveis modificações processuais visando aumentar a recupe
ração de cobre no processo de flotação convencional. 

2. MATERIAIS E METÓDOS 

No presente trabalho, foram estudados dois tipos de minérios de cobre, da M incraçào Caraíba, com distintas 
respostas ao processo de concentração por flotação, PLH-X5 " minério bom" c RE-01 " minério ruim", assim deno
minados pelos técnicos da MCSA. As amostras dos minérios foram homogeneizadas, quarteadas c classificadas a 
úmido seguindo a série Tylcr. A composição química de todas as frações granulométricas foi determinada. 

Foram feitas análises por difração de raios X para as amostras de cabeça c as fraçõcs 150x I 05, I 05x74, 74x53, 
<53 J.lm, para determinação das espécies mineralógicas predominantes. 

Ao mesmo tempo, as frações 150x I 05, I 05x74 e 74x53 J.lm foram fracionadas cm líquido orgânico de densi
dade 331 O kg/m3 (ou 3,31 g/cm3) (iodeto de meti lcno ). A I íquotas , de alguns produtos desse fracionamcnto, foram 
separadas para análise ao MEV (microscópio cletrônico de varredura). 

A análise ao MEV foi executada cm secções polidas, para as quais ó g de amostra, aproximadamente, foram em
butidas em resina epóxi em vácuo ,c após cura, desbastadas c polidas utilizando-se pasta de diamante ( 125 a I 1-1m). 
A tàcc polida foi recoberta com carbono condutor. O MEV utilizado foi um LEO S440. equipado com detector de 
clétrons retro-espalhados, gerando imagens nas quais os níveis de cinza são proporcionais ao peso atómico médio do 
material analisado. Quanto maior o seu peso atômico, mais claras as fases aparecem na imagem. Análises químicas 
pontuais puderam ser obtidas pelo acoplamento a um espectrómetro de dispersão de energia de raios X (EDS), OxfiJrd 
Link L300 e detector de SiLi Pentafet e janela ultrafina ATW2, com resolução de 133 c V a 5,9 kcV (Mn kal ). 

Foram preparadas lâminas delgadas de ambas as amostras, as quais foram observadas no microscópio pe
trográfico de luz transmitida e luz refletida marca Nikon modelo OPTIPHOT acoplado a uma câmara digital PA
NASONIC, com resolução (ó40 x 480 pixels) c salvos pelo programa de captura de imagens SX li SDK V.2 .1 de 
SENSORAY© . 

As análises por DRX, pelo método do pó (Formoso, 19X4 ), foram executadas cm um equipamento Bruker-D4 
Endeavor, nas seguintes condições de operação: radiação Co Ka (35kV/40mA), velocidade do goniômctro de 
0,02° 28 por passo com tempo de contagem de I ,O segundo por passo c colctados de 5 a X0° 20. A interpreta
ção qualitativa de espectro foi efetuada por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02 (ICDD, 
200ó) em software Bruker DiflracP!us_ 
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As análises químicas foram cfctuadas por fluorescência de raios X, cm equipamento Bruker S4 Explorcr. O es
pectro gerado a partir da amostra foi avaliado pelo software Spectra plus v.l .6 no modo standard/e.\".\' method, sem 
curva de calibração específica, c sem recálculo para 100%. As pastilhas foram secas na estufa a 60° C e prensa
das. Nas amostras de cabeça foram teitas análises de perda ao fogo cm equipamento LECO TGA 701. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Amostra PLH-85 

A análise granulométrica, assim como a distribuição de cobre em cada uma das frações da amostra PLH-85, 
apresenta- se na Tabela L Na Figura 1 mostra-se a distribuição da concentração de cobre nas peneiras. O teor de 
cobre da amostra de cabeça foi de I ,5'%, c a perda ao fogo de I, I 0%. 

Tabela I. An<Íiis..: Ciranulométrica 1.: distribuição de cobre, para a amostra PLH-85. 

Pereira Retido Retido 
Retido Passante 

Distr. Cu Distr. Cu I 
acumulado acumulado 

(mm) (g) (%) (%) (%) (%) Distr. Granul. 

2,000 I () ,05 2,01 2,01 97,99 1,20 0,60 

1,400 109,58 I L58 13 ,60 86,40 7,08 0,61 

0,850 178.15 18,83 32,43 67,57 10,76 0,57 

0,710 37,48 3,% 36,39 63 ,61 2,66 0,67 

0,500 85,88 9,08 45,47 54,53 5,67 0,62 

0,355 74,03 7,83 53.30 46,70 6,31 0,81 

0,210 I 03,40 10,93 64,23 35,77 8,67 0,79 

0,150 65,92 6,97 71,20 28,80 6,70 0,96 

0,105 52,83 5,59 76,79 23 ,21 7,77 1,39 

0,074 45,54 4,81 81,60 18,40 7,89 1,64 

0,053 25 ,70 2,72 84,32 15,68 5,15 1,89 

-0,053 148,33 15,68 100,00 - 30,14 1,92 

Total 945,86 100,00 100,00 

PLH-85 --I 

.. 
:! o 1,00 -::I 
u .. 
t: 
õ 0,00 ~------~~--------------------------~--------~ 

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 

Abertura em mm 

Figura I. Índice de conc..:ntraçào de cobre (amostra cabeça= I) 

Por outra parte, predomina no minério piroxênios ( clinopiroxênio, orto-piroxênio ), biotita, feldspato , quart
zo. os quais foram identificados pela análise de DRX assim como pela simples observação ao olho huma-
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no das frações mais grossas, por quanto à amostra apresenta uma textura média ou milimétrica. Entre os óxidos 
e hidróxidos de ferro, predomina a magnctita, mas foi identificada no MEV a existência de óxido de ferro associa
do ao quartzo. 

Entre os sulfetos, foram encontradas calcopirita, bomita e rara calcocita. Não foi possível detectar a 
presença de minerais de cobre que não sulfetos. Na Figura 2, na esquerda, mostra-se uma partícula, típica no mi
nério, de sul feto de cobre qtte está defi~da por duas fases, calcopirita c bornita, já na direita, apresentam-se os 
respectivos espectros de EDS. 

bn 

ccp 

Pigura 2. Partícula mista de bomita (cinza mais claro- bn) c calcopirita (ccp). PLH-85, fração 74x53 11m 
t1fundado com seus respectivos espectros de EDS dos pontos (bn) c (ccp). 

Por outro lado, a análise ao microscópio de luz refletida mostrou a ocorrência de fenocristais de calcopirita, 
bem como pequenos cristais de calcopirita, bomita c magnetita disseminados na lâmina. A calcopirita e a bomi
ta encontram-se comumente associadas e é comum observar inclusões de bornita em cristais de calcopirita 
e inclusões de telureto (F i~:,'Ura 3). 

Figura 3. Imagem com nicóis paralelos da calcopirita (ccp) com inclusões de bomita (bn) c um possível telureto (t•). 
Amostra de minério de boa recuperação. 

3.2. Amostra RE-01 

Mostram-se na Tabela TI, os resultados da anólisc granulométrica c a distribuição de cobre nas frações da 
amoslra RE-01. Na Figura 4. mostra-se o índice de concentração de cobre com relação à sua distribuição granu
lométrica. O teor de cobre na amostra de cabeça foi de I ,7%, e a análise de perda ao fogo resultou em 4,53%. 
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Peneira Retido 
(mm) (g) 

2,000 89,58 

1,400 224,69 

0,850 196,72 

0,710 39,44 

0,500 79,02 

0,355 59,97 

0,210 79,67 

0,150 47,94 

0,105 36,77 

0,074 25,36 

0,053 I 1,57 

-0,053 63,50 

Total 954,25 
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Tabela 11. Análise Granulométrica e distribuição de cobre da amostra RE-0 I. 

Retido 
(%) 

9,39 

23,55 

20,62 

4,13 

8,28 

6,28 

8,35 

5,02 

3,85 

2,66 

1,21 

6,65 

100,00 

~ 3,00 

~ 
.: u :1,00 

i5 -al.OO 
~ 

Retido acumulado 
(%) 

9,39 

32,93 

53.55 

57,68 

65,96 

72,25 

80,60 

85,62 

89,48 

92,13 

93,35 

100,00 

Passante Distr. Cu 
acumulado (%) (%) 

90,61 1,75 

67,07 8,84 

46,45 l5,89 

42,32 4,3l 

34,04 8,71 

27,75 8,03 

19,40 11,42 

14,38 7,68 

10,52 5,16 

7,87 6,45 

6,65 3,84 

- 17,92 

100,00 

i5 ~~----------------------------~----~ 
0,000 1.000 

Abertura em mm 

Figura 4. Índice de concentração de cobre (amostra cabeça= I). 

Oistr. Cu I Oistr. 
Granul. 

0,19 

0,38 

0,77 

l ,04 

1,05 

1,28 

1,37 

1,53 

1,34 

2,43 

3,17 

2,69 

A amostra apresenta uma textura de fina a muito fina, mesmo com a presença de alguns grãos grossos de sul fe
tos de cobre q11e foram observados nas frações mais grossas. Neste minério predominam os piroxênios, bio
tita, clorita, quartzo, talco, e mjnerais cm menor proporção, como os óxidos de ferro, apatita c su1fetos de cobre. 

Os sulfetos observados na amostra RE-01 foram calcopirita e bomita (Figura 5), que, por sua vez, são res
ponsáveis pelos consideráveis teores de cobre. Ocorrem no minério particulas mistas de sulfeto de cobre associa
do, principalmente, aos silicatos. Entre as principajs fases da ganga inter-crescidas nos sulfetos de cobre, foram 
encontradas os piroxênios. Feldspato, silicato de magnésio e cálcio (provável talco identificado na DRX) e 
silicatos de ferro, magnésio e alumlnio (provavelmente clorita identificada na DRX). 

Figura S. Cristal de alfaita incluso em uma partícula de bomita. RE-01, fração de finos afundados. 
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As principais fases carregadoras de cobre, identi·flcadas no microscópio petrográfico de luz reftetida, foram á 
calcopirita e bom i la, elas encontram-se comumcnte associadas, sendo comum observar cristais de bom i ta com in
crustações de cristais de calcopirita. Foram identificadas duas populações de sulfcto, uma constituída, principal
mente, de bom i ta disseminada na matriz c uma outra de panículas de calcopirita alinhadas e envolvidas, principal
mente, por cristais de pirox6nios e, em alguns casos, com minerais de clorita e talco nas bordas . 

.... 
3.3. Discussão 

A Figura 6 apresenta um histograma comparativo das composições químicas das duas amostras analisadas para 
os elementos encontrados cm maior proporção. Nessa Figura observa-se que existe uma semelhança na composição 
quimica dessas amostras, existindo, porém, urna diferença considerável na concentração de magnésio na amostra RE-
01 cm relação à amostra PLH-85; considerando-se, também, a maior perda ao fogo e, possivelmente, um menor teor 
de silício; essa diferença pode ser atribuída ao talco. o que corrobora o observado por Lacerda ( 1995) e determinado 
por estudos de caracterização mineralógica da MCSA (Rezcnde, 2000 e Jasieniak e outros, 2002). 

Figura 6. Histograma comparativo da composição química das amostras de cabeça RE-01 e PLH-85. 

A Figura 7 mostra os espectros de difração de raios-x interpretados para as duas amostras estudadas. A princi
pal diferença identificada no minério ruim, cm relação ao minério bom, é a ocorrência de clorita e a maior quanti
dade de talco, apesar de acentuadas pela orientação preferencial . 
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Figura 7. Espectros interpretados das análises por DRX das amostras de cabeça PLH-85 e RE-0 I. 
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Segundo Silva c outros. ( 191\X), Lacerda ( 1995), Rczcnde (2000) c Jasieniak c outros. (2002), a calcopirita 
predomina ou é encontrada cm proporções iguais à bornita entre as fases carreadoras tanto no minério de boa re
cuperação quanto no minério de baixa recuperação. No entanto, qualitativamente, neste trabalho, foi observado no 
MEV que a calcopirita predomina entre os sulfctos da amostra PLH-X5, cm contraste com a amostra RE-0 1, que 
apresenta uma quantidade elevada também de bornita. 

4. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que a amostra de minério que responde bem a flotação (PLH-X5) é composta de piroxênios, 
biotita, hornblcnda, fcldspato, quartzo c, cm menor proporção, óxidos de ferro, apatita e sul fetos de cobre, mais es
pecificamente calcopirita c bornita. A análise granulo-química indica que o cobre se concentra mais nos finos que 
nos grossos . com teor variando de I, li a 3,5X'%. 

O minério que responde mal ao processo de flotação (R E-O I) é constituído por piroxênio, biotita, clorita, hor
nblcnda, quartzo, talco c, cm menor abundância, apatita, magnetita, calcopirita c bornita. O teor de cobre também 
aumenta com a redução do tamanho das partículas, de I ,95 a 3, 17%. 

Em ambos os minérios, sul fetos (calcopirita c bornita) são os carrcadores de cobre . Não foi possível detectar, 
neste estudo, óxidos ou outras espécies minerais carrcadoras de cobre além dos sulfetos. Em relação aos mine
rais da ganga. há uma diferença significativa, com presença importante de talco c clorita - minerais naturalmen
te hidrofóbicos, no minério RE-0 I. 

O problema da liberação das partículas de sul feto de cobre é evidente para a amostra de minério problema RE-
0 I. É possível que ocorram. também, perdas no processo de concentração por flotação devido à exposição insufi
ciente dos sul fetos na superfície das partículas, além da obtenção de um concentrado diluído pela ganga que 
acompanha os minerais de interesse. 
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