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RESUMO 
Neste relatório são apresentados os resultados de um estudo exploratório de alternativas de tratamcnlo do material disposto na 
barragem de rcjeitos da Mi neração Cara íba. As técnieas experimentadas foram flotação e lixi viação cm escala de labora
tório. Os resu ltados obtidos no proeesso de !lotação mostraram-se encorajadores. onde foram observados valores de recu
peração de eobre aeima de 65'Y,,, cm um teste com rej eito remoído c tratado com colctor c sulfeto de sódio. A razão de con
centração foi de três vezes c meia, atingindo-se um concentrado com cerca de 0,74% de Cu. Vários outros resultados inte
ressantes também foram obtidos, como por exemplo. um concentrado com teor de cobre de I ,2 o;;, c recuperação de cer
ca de 55%. Esses resultados mostram a viabilidade real de aumento da recuperação de cobre contido no rejeito. É ne
cessário vcrifiear se esses produtos são viúvcis de concentrar até um produto fina l. 
Os testes de lixi viação most ra ram que é possível reduzir o conteúdo de cobre da barragem a perto da metade cm 24 horas de 
tratamento com solução dç II ~ S01 )M çm um sistema agitado. A vel ocidade de di ssol ução aumentou consideravelmente 
quando se utilizou sulfato férrico c ar como reagentes oxid:.ll1tcs de sul fe to . Esses resultados levam a considerar esse 
processo v i úv~.: l. 

PALAV RAS-CHAVE: Flotaçiio. li xiviação. cobre . 

ABSTRACT 
ln this work, the results of an exploratory mineral proccssing study to determine al ternatives for treating eopper was
tc minera l depositcd in the mineração cara íba pond. Flotation and lcaching. at laboratory scale, were tested for this aim. Flo
tation tcsts gavc encouraging n:sults producing Cu rt:covcry around 65%. To get that, a sample was reground and con
ditioned in a xanthate soluti on in thç presence of sodium su l lide. 1\ conccntration ratio between the copper in the con
centrate and that in the wasll: was around 3.5. Th~.: conccntratç grade was of thc ordcr of0.74% of Cu. Some othcr in
teresting rcsults wcrç also obta ined. For exampk, onç concentrates which had around 1.2% of Cu was obtained but, 55% of 
the Cu was recovert:d only. Thosc results indicate a real fcasibility for increasing recovery in thc plant by treating the wa
stes. lt is necessary. though, to dcmonstratc i f thc eoncentrate is susceptiblc to upgrade to a final produet. 
On thc othcr hand, leaching tests showed th at it is possible to reducc by 50% thc copper thrown in the pond by mcans of 
leaching in 3M H ~SO" during 24 h in a shakçn systcm. The dissolution rate cou ld be improved using ferric sulfàte as 
oxidizing agcnt. The results indieated that leach ing was a lso an altcmati ve of trea ting the wastes. 

KEY WORDS: Flotation, leaching: coppcr 
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L INTRODUÇÃO 

Este estudo fo i realizado com uma amostra identificada como Rejeito da Barragem de Flotação do mi
nério da Empresa Mineração Caraíba S.A. O objctivo era estudar a possibilidade de recuperar o cobre coi11i
do na barragem mediante algum processo de tratamento de minérios viúve! de ser ap licado ao processo da mi
neradora. 

O material presente na barragem de rejeito apresenta um teor médio global de cerca de 0,20 'Yo de Cu. 
determinado por Difração de Raios X (DRX), no Instituto de Biociências, Instituto de Biologia da UFRGS. Es
tes resultados confirmaram os teores dos rejeitas reportados num relatório apresentado pelo Laboratório de Carac
terização Tecnológica da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia c de Petróleo ú empresa Cara
íba (Tabela I). Esses valores foram calculados para este relatório a partir dos teores de fraçõcs granulométri
cas reportadas. Segundo esse relatório, a ti·ação +0, I 05 mm representa o 3X,6%, da massa total com um teor de 
Cu de 0 ,27% (vide Tabela I) . As outras frações apresentam teores de Cu bastante reduzidos com cxceção da fra
çào - 0,02 mm que aparece com um teor de 0,26'1.>. 

Segundo esses resultados , a separação por tàixas granulométricas não aprcscntaria qualquer benefício para 
a recuperação de cobre. 

Tabela I. Estudo de Caracierizaç<lo n.:alizado pda USP 

Fração Massa •:;., CuO ('1.•) Cu(%) Fração Massa 

+ 0 . 105 3X,6 0.34 0 ,27 51 ,93 

-0, I 05+ 0 ,074 11 ,7 0,21 0 , 17 9,72 

-0,074+0,044 19,2 0 , 17 0 , 14 12,91 

-0,044+0,037 4,6 O, 13 O. I O 2,37 

-0,037+0,020 9,0 o. 16 O, 13 5, 70 

-0,020 16,9 0,26 0,21 17,.W 

Total 100,0 Teor Médio 0,20 I 00,0 I 

O estudo de separação magnética entregue no relatório mencionado acima, foi rcalizado para cada tài
xa granulométrica (Tabela 2). Os resultados mostraram que apenas o conteúdo da fraçào +0. I 05 mm pode
ria apresentar uma melhora no conteúdo de cobre de 0 ,20 % a 0 ,43%. Mas a massa que representaria essa fra
ção seria apenas de 4% da massa total. 

Tabela 2. Separações gravimétricas c magnéticas por l ~tixas granu lométricas. Relatório USP 

Flutuado Afundado Total 

Massa 
Magnético 

Fracamente 
Não Magn. 

Massa Magnético Afundado 

Fraçào (% ) 'Yo h-c. cu Massa •y,, Cu·~;, Massa'}~, Cu'% Massa 'X, Cu% 

+0,105 3X,6 16,9 O, IX 4.0 0,43 12,2 0 ,26 5.5 0,27 3X,ó 

-0, I 05+0,074 11.7 4,1 0 , 14 O,X 0 ,23 4,4 O, 14 2,4 0.14 11.7 

-0,074+0,044 19,2 5,1} O, 13 1,1 0 ,09 9,4 0,14 2,7 0,14 I él,2 

-0,044+0,03 7 4 ,6 1,4 O, I O 0,2 O, I O 2,2 O, 13 o.x 0 , 14 4,6 

-0,03 7+0,020 9 ,0 3,2 0 , 11 LO 0,20 ---------- ------- 4 .X O, 12 9,0 

-0,020 16,9 -------- ------ --------- ---------- ---------- ------- -------- ------- ----------

Entretanto, o estudo afunda-flutua apresentado no relatório, mostrou que é possível obter um produto 
melhor só com a fração afundada da faixa granulométrica + 0, I 05. O produto aparccc com um teor de Cu 
de 0,29%. Infelizmente, esse produto representaria apenas 2 1.6% da massa total do rejeito. 

A partir desse estudo se pode concluir claramente que uma separação magnética não produ;. qualquer bene
fício no processamento dos rcjcitos. 

Num estudo rea lizado na UFRGS sobre diferentes produtos da tlotaçào (Alimentação, Concentrado c Re
jeito) de amostras de mineral marginal c de uma blendagcm de mineral marginal com o mineral da mina subter
rânea se concluiu que a fl·ação -400 # do rejeito marginal contem cerca de 90 'Y., do cobre total da amos
tra. Entretanto, uma fração similar quando o minério marginal é blcndado com minério da mina subterrânea as 
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perdas na fração -400# se reduzem a perto de 40%. Não obstante, não é possível saber se nesses 40% se acha a 
fração fina do mineral marginal. 

Dos estudos prévios fica claro que com os processos gravimétricos ou magnéticos não apresentariam, para 
cobre, resultados significati vos. 

Com intuito de procurar uma solução mai s va ntajosa, se reali zou um estudo de flotação c outro de lixiviação. 
Os resultados são apresentados a seguir. 

2. TRABALHO EXPERIMENTAL 

2.1 Flotação 

Os ensaios de flotação foram reali zados numa máquina de flotação Dcnvcr equipada com uma célula de 
2,7X litros de capacidade. Nos ensaios de tlotação foi utilizada uma amostra de I ,042 kg de minério. A pol
pa resultante tinha 30% de sólido que se condicionava a I 000 RPM . Inicia lmente se aj ustava a pH I O. Em se
guida, se adicionava 40 g/t de Amidcx o qual se condicionava por 5 minutos. A seguir era adicionado sulfcto 
de sódio, para aqueles ensa ios que consideravam esse reagente, c se condicionava por 3 minutos. Após, se agre
gava o colctor numa concentração que variou entre 30 c 60 g/t com um tempo de acondicionamento de 5 minu
tos. Por último era adicionado o espumante (MIBC) numa dosagem de 25 g/t que se deixava por 3 minutos an
tes de começar a flotação. Completadas todas as etapas do condicionamento, se abria o registro de ar e se con
trola va a vazão cm 2 1/s com um rotümctro. 

A espuma se retirava da superfície com uma espátula em movimentos constantes durante 5 minutos, após 
do qual se repunha a quantidade de água que saia com a espuma. Posteriormente, se continuava a recuperar 
a espuma por mais 5 minutos. O tempo total da flotação foi de I O minutos. 

O número tota l ensaios de Rotação foram 16, os quai s foram divididos em quatro grupos: 

I. No primeiro grupo se determinou a concentração de colctor entre 30 c 60 g/t enquan to se manti
nham as outras va riúvcis fixas. 

2. No segundo grupo se procedeu de forma simil ar só que o minério tinha sido submetido por I O mi
nutos a uma rcmoagcm cm um moinho de bolas. 

3. O terce iro grupo de ensaios foi com uma concentração de coletor fixa de 50 g/t, mas com a adição 
de NacS cm concentrações variáveis. 

4. O quarto grupo de ensaios foi similar ao terceiro, sendo que minério foi submetido por lO minutos a 
uma rcmoagcm no moinho de bolas. 

2.2 Ensaios de Lixiviação 

Um total de I O ensaios de lixiviação foi realizado com as amostras da barragem de rej e itos. O méto
do consistia cm submeter uma amostra de I 00 g a uma solução de 300 mi de H2S04 cm um rec ipiente de vi
dro de boca ampla durante um tempo variável à temperatura ambiente. Após períodos de tempo, pré-determina
dos, se retirava uma alíquota de 20 mi que se filtrava sobre um papel filtro fino para retirar qualquer arraste de 
mineral sólido. A amostra se lavava sobre o filtro com a quantidade de água destilada suficiente para completar 
uma amostra de 50 mi. Em seguida, as amostras eram enviadas para análise química para determinação de co
bre pelo método de absorção atômica (AA). O volume de amostra retirada era restituído com 20 mi de ác ido 
sulfúrico para realizar toda a lixiviaçào a volume constante. 

Os quatro primeiros ensaios foram rea li zados num agitador giratório vertica l. A diferença estava nos inter
valos de tempos de colcta de cada grupo de amostras. A separação de testes por intervalos de tempos di
ferentes tinha como objctivo determinar a solubilidade numa longa faixa de tempos. Além disso, a reali zação 
de testes diferentes permitia estabelecer a reprodutibilidade das provas. 

As outras lixiviaçõcs foram realizadas num reator de vidro agitado por um agitador de pás. Nestas provas se 
experimentou a ad ição de ar sobre a lixiviação, ass im como a adição de Fec(S04) 1 com c sem ar. 

2.3 Análises Química 

As amostras líquidas foram analisadas por meio de Absorção Atômica, sendo as amostras sólidas analisadas 
por Difraçào de Raios X. 
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Tomaram-se quatro amostras do material de alimentação c se analisou o conteúdo de cobre. Os resultados 

são apresentados na Tabela 3. 

Tabela3. Anú li sc da alimcnt:u;iío 

Alimentação 

Amostra 'X. 
I 0, 19 

2 0,20 

3 0,21 

4 0,20 

Média 0,20 

Desv. Padrão 0,007 

Pode-se perceber que os resultados são bastante consistentes apresentando um desvio padrão de 0,007. 

2.4 Análises Granulométricas. 

Foram determinadas as distribuições granulométricas da amostra original c da amostra após uma moagem de 
I O minutos cm moinho de bolas. Os resultados são apresentados na Figura 1. onde se gráfica o porccntual pas
sante em um determinado tamanho em função do logaritmo do tamanho. 

A série de tamanhos, cm micromctros, foi a seguinte: 3R 45 - 53 - I 06 ··· 150 - 250 c 500 Jlll1 . Comparando 
as duas curvas se pode perceber que a remoagcm produz um material mais fino cm todas as tàixas de tama
nhos . Conseqüentemente se produz um aumento do material fino (lado esquerdo da figura). 

Análise Granulométrrica 

100 

80 

Q) -c: 
10 
III 60 
III 
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Figura I. Porcentagem de material menor que um determinado t:unanho cm função do log~r itmo do tamanho 

3. RESULTADOS 

3.1 Flotação 

As condições de flotação assim como os teores c as recuperações obtidos são apresentados na Tabela 4. Essa 
tabela mostra que é possível obter um concentrado com as características de uma alimentação à flotação. Com 
a amostra original, por exemplo, (ensaios Cul.l a Cul.4 ). com 30 g/t de co lctor se obtém um concentrado com 
I ,69% de Cu e uma recuperação de 44 'Vo (ensaio Cul.l ). A maior recuperação se observa com 50 g/t de coletor. 
onde alcança um valor superior a 54%, (ensaio Cu 1.3 ). 
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Tabela 4. Testes de flotação da Barragem de rejeito da flotação 

Concentrado (g) Na2S Coletor Teor 
Recupc-

ra ão 

Ensaio moagem Oa5min 5 a lO min Total ml glt %Cu % 

Cu 1.1 35,6 18,5 54,1 0,0 30 1,69 44,1 

Cu 1.2 
Não 

47,7 27,3 75,0 0,0 40 1,29 46,8 

Cu 1.3 57,3 96,7 0,0 50 1,17 54,4 

Cu 1.4 58,3 90,3 0,0 60 1.20 52,2 

Cu3.1 98,6 54,1 152,7 2,4 50 0,68 49,7 

Cu3.2 94, 1 50,1 144,2 6,0 50 0.33 22,6 

Cu 3.3 
não 

87,7 45,0 132,7 12,0 50 0,29 18,3 

Cu3.4 74,5 50,3 124,8 24,0 50 0,28 17,0 

Da mesma Tabela se observa que a reamoagem da amostra original durante I O minutos em moinho de bo

las produz uma pequena melhora na recuperação e no teor comparado com o teste sem a remoagem (comparar 

testes Cul.x com Cu2.x). Além disso é possível observar que o uso de N~S, na mínima dosagem usada, produz 

um aumento na recuperação, mas se observa um efeito negativo no teor (comparar ensaios Cul.x com Cu3.x). 

Melhor efeito se observou no minério remoído e com adição de Na2S ( testes Cu4.x). A minima dosagem usa

da produz quase 20 % a mais que a flotação sem Na
1
S com o sem remoagem. 

Daqui se conclui que é possível melhorar a eficiência metalúrgica do processo da flotação da barragem de re

jeito. Entretanto são necessários outros testes visando verificar se o concentrado é susceptível de produzir 

um concentrado final. Uma alternativa é verificar se o uso de um dispersante nessa etapa melhora consideravel

mente o teor sem detrimento da recuperação. 

3.2 Lixiviação 

Os resultados de lixiviação mostram uma recuperação máxima de cobre de cerca de 50%, e um rejeito com 

apenas 0,1 1 %de Cu. 

Na Figura 2 são apresentados os resultados dos ensaios de lixiviaçào. Os símbolos sólidos representam os 

testes realizados em agitador giratório vertical com ácido sulfúrico 3 Molar. Pode-se notar que a solubilidade 

atinge um patamar ao redor de 75 ppm c em 20 horas (Teste I). Entretanto, na presença de sultàto férrico (qua

drados e diamantes abertos), especialmente na presença de ar (diamantes abertos), a lixiviação apresenta-se bas

tante mais rápida, alcançando uma concentração de cerca de 80 ppm em menos de lO horas. Cabe ressaltar que 

todas as provas se realizaram a temperatura ambiente dado que o baixo teor de cobre das amostras não justifi-

caria o uso de energia calórica, em função do custo associado. 

O incremento de ácido a 5 molar não produziu qualquer melhora na üxiviação (teste 8, triângulos aber-

tos). Entretanto, a diminuição de ácido a J molar, deteriora a cinética de lixiviação (Teste 9, símbolo estrelas). 

Os resíduos da lixiviação foram deixados de I a 3 semanas no ambiente ácido para observar se acontecia 

um aumento da lixiviação. Não se verificou qualquer efeito conclusivo nos resíduos deixados por longo tempo. 
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Fig. 2. Lixiviaçào do material de barragem de rejeito da /lntao;àn 

4. CONCLUSÕES 

Neste estudo se determinou a viabilidade de obter um produto de flotaçào que tivesse as características de 
um material de alimentação para uma flotaçào normal. Também se determinou o efeito ativador do suite
to de sódio se administrado corretamcnte. Quando o reagente era usado sobre a amostra original , se aprecia
va uma leve melhora na recuperação, mas com detrimento do teor de cobre. Entretanto, se a adição se fazia so
bre a amostra moída, se obtém um considerável aumento na recuperação. Estes resultados devem ser explorados 
de forma mais extensiva para conseguir sua aplicação na planta de tratamento. 

O rejeito mostrou uma tendência à solubilização cm H,so. 3M. Os rcjeitos das lixiviaçõcs mostraram um 
conteúdo de cobre que indicaria uma solubilização de perto de 50%, do cobre. A velocidade de dissolução na pre
sença de H,so. 3M seria de 20 a 24 horas. Entretanto, uma maior velocidade de dissolução se obteve quando se adi
cionava sulfato férrico c se injctava ar à solução. Em menos de I O horas a solução atingia uma concentração equi
valente à que se obtinha cm mais de 20 horas sem esses reagentes. A lixiviação por agitação é um processo que 
apresenta detenninados custos c esse fator deveria ser analisado. Uma alternativa seria avaliar a possibilidade de se 
reproduzir resultados semelhantes. ou melhores. cm um sistema que alue por pcrcolação. 
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