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RESUMO
Estuda-se a nível de laboratório a flotação de diferentes
minérios de cobre, nos quais o mineral principal é calcopirita, utilizando como coletores o Sulfeto de Bis (Etoxi
tiocarbonilol e o Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo).
Parã
efetuar o estudo realizaram-se testes cinéticas de flotação e comparou-se a efetividade destes coletores com o isopropil xantato de sódio, reagente usado normalmente na
flotação dos minérios de cobre utilizados neste estudo.
Os resultados obtidos mostraram que estes reagentes apresentam excelentes propriedades coletoras e são altamente
seletivos, resultando ser tão eficientes como o isopropil
xantato de sódio na !lotação destes minérios de cobre.
ABSTRACT
The flotation of severa! copper ores, which the principal
mineral is chalcopyrite, using Bis (Ethoxythiocarbonile)
sulphide and Bis (Ethoxycarbonilel sulphide was studiedat
laboratory scale. Kinetic flotation studies were conducted
and the results were compared with a collector such as
sodium isopropyl xanthate, commonly used in the flotation
of the copper ores utilized in this study. The results
obtained showed that these reagents have excellent collection properties and also they are highly selective. These
collectors are as efficient as sodium isopropyl xanthâte
for the flotation of these copper ores.
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1. INTRODUÇXO
O beneficiamento de minérios mediante
por espuma, com o objetivo de obter um ou mais

processos

de !lotação

elementos

no concentrado, é influenciado por diversas variáveis.

valiosos

Dentre

dos

fatores mais importantes deste processo estão os reagentes de flotação, dos quais o coletor é provavelmente o mais importante.
Os coletores mais utilizados mundialmente em sulfetos são
tio-compostos e seus derivados.

Os tio-compostos

pelo grupo funcional, que contém um átomo de enxofre

os

caracterizam-se
ligado

a

um

átomo de carbono ou a um átomo de fósforo (1). A ação coletora

dos

tio-compostos em sulfetos representa, hoje em dia, uma das mais

im-

portantes aplicações da química de superfície (2).
O desejo de aumentar a efetividade do processo de flotação tem
levado, a um grande número de pesquisadores, ao estudo de novos reagentes coletores, os quais permitem obter maiores recuperações e melhor seletividade durante a flotação (3, 4, 5, 6).
Na flotação de sulfetos no Chile utilizam-se, de uma forma
nérica como coletores, os xantatos sódicos, os xantaformiatos,

ｧｾ＠

ｯｳｴｾ＠

nocarbamatos, e os ácidos ditiofosfõricos ou seus respectivos sais.
No entanto, a mudança dos reagentes coletores, em alguns casos,

tem

mostrado excelentes resultados metalúrgicos e económicos (7).
Em 1981, um dos autores do presente trabalho iniciou uma

li-

nha de pesquisa para sintetizar novos reagentes coletores, com aplicações principais em minérios de cobre. Alguns destes coletores

tem

•ido estudados com minérios de cobre a pH ácido (9), e avaliados mediante modelos cinéticos de !lotação a pH básico (9), com resultados
bastante promissores.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar, os resulta-
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dos obtidos com estes novos reagentes coletores: o Sulfeto de Bis
Ｈｾ＠

toxitiocarbonilo) e o Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo). Os estudos de
flotação foram realizados em regime de bateladas com minérios de cobre das minas Socavón Rampa, Agustina e Rodesia, pertencentes à
Región Atacama-Chile. O trabalho apresenta, também, uma

III

comparação

da efetividade destes coletores frente as isopropil xantato de sódiq
coletor comumente utilizado no beneficiamento dos minérios de

cobre

aqui apresentados.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Reagentes quimicos

Espumante: MIBC
Coletores: Sulfeto de Bis (Etoxitiocarboniloll Sulfeto de Bis
(Etoxicarbonilo) 1 e Isopropilxantato de Sódio.
Regulador de pH: cal
Coletores Sulfetos de Bis (Etoxitiocarbonilo
O sulfeto

ｾ＠

Etoxicarbonild

de Bis (Etoxitiocarbonilo) e o Sulfeto 2 de Bis (Equais
toxicarbonilo) são compostos termicamente pouco estáveis os
1

são preparados em escala laboratorial por acilação de Na 2s, utilizan
do-se um catalizador de transferência de fase (10).

1

1

X • SI 2 : X • O
O pirotiocarbonato 1 é um sólido amarelo, sendo que o 2

liquido oleoso incolor que dissolve ao primeiro. Os dois

é um

cole tores

são muito solúveis em solventes a base de hidrocarbonetos e cloradas
como são respectivamente a gasolina e o

cc1 4 ,

çõea em diferentes concentrações e proporções.

e podem formar

solu -
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Nos testes de flotação estes reagentes coletores foram utilizados nas seguintes formas:
(a) Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo) dissolvido em gasolina a

5\

(peso/volume).
(b) Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo) dissolvido em gasolina a 5% (peso/volume).
(c) Mistura coletora (50\ em peso de Sulfeto de Bis (Etoxitiocarboni
lo) +50\ em peso de Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo)) dissolvidos em gasolina a 5\ (peso/volume).
Deve-se salientar que a concentração coletor/solvente foi sempre

de

5\ (peso/volume).

2.2. Amostras Minerais
- Procedência das amostras

Amostra

l·

Amostra de minério de cobre da mina Socavón Rampa. Para
ｾ＠

fetuar o estudo receberam-se 100 kg de minério com granulometrialffi\
- 3/4 pol procedentes da Planta Manual Antonio Matta Enami - Chile.
Amostra

1·

Amostra de minério de cobre da mina Agustina.

Receberam-

-se 100 kg de minério com granulometria 100%-3/4 pol procedentes

da

Planta Manual Antonio Matta Enami - Chile.
Amostra

1·

Amostra de minério de cobre pertencente a mina Rodesia.

Para a realização do estudo utilizaram-se 200 kg de minério com granulometria 100%-1 pol da Planta de Beneficiamento de Minerais da Uni
versidad de Atacama - Chile.

Preparação das amostras
As etapasdesenvolvidas na preparação destas amostras foram as

)
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seguintes:
(a) Britagem das amostras até obter-se uma granulometria 100\ - 1/4
pol.
(b) Moagem do material - 1/4 pol até obter-se 100% - 20 malhas Tyler.
(c) Homogenização e quarteamento sucessivos do material até obter-se
uma amostra final de aproximadamente 37.5 kg de cada minério

de

cobre, a qual foi destinada à realização do presente estudo.
Posteriormente foram divididos as amostras finais dos

miné -

rios de cobre, em amostras com cerca de 500g cada, para a realização
da análise quimica, da análise mineralógica, e da moagem do material
até o tamanho de liberação.

2.3. Caracterização mineralógica das amostras
A caracterização mineralógica das amostras minerais realizou-se através da análise microscópica das fracções retidas nas malhas
Tyler: 65, 100, 150, 200, e -200. Os resultados foram os seguintes:
Amostra mina Socavõn Rampa (3.0% de cobre)
Mineral útil: calcopirita
Ganga: hematita, pirita, quartzo, magnetita, e calcita
Liberação: liberação da calcopirita na malha Tyler 65.
Amostra mina Agustina (2.9\ de cobre)
Mineral útil: calcopirita
Ganga: pirita, feldspato, quartzo, magnetita, limonita, e calcita
Liberação : liberação da calcopirita na ma'!ha Tyler 65
Amostra mina Rodesia (5.0\ de cobre)
Mineral útil: calcopirita e ouro
Ganga: quartzo, magnetita, hematita, limonita, a'rsenopirita, calcita,
e feldspato
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Liberação: liberação da calcopirita na malha Tyler 65. O ouro encontra-se livre a - 74 11m e f·inamente disseminado em arsenopirita

2.4. Testes de Flotação
Os teste• de flotação em regime de bateladas foram
ｲ･｡ｬｩｺ､ｯｾ＠

nas etapas rouqher e cleaner, em uma célula Minimet de laboratório ,
utilizando-se na etapa rougher 500q de minério. As condições experirouqher,

mentais, nas quais foram realizados os testes de flotação
foram os seguintes:
material -200 malhas Tyler: 54% (Socavón Rampa)
56% (Agustina e Rodesia)
Concentração de sólido na polpa: 20%
10.5

pH

Tempo de condicionamento do coletor: 6.5 min
Concentração do coletor

70 q/t

Concentração de espumante

50 q/t (Socavón Rampa e Aqustina)
34 q/t (Rodesia)

Com o propósito de comparar estes reagentes coletores com

o

iaopropil xantato de sódio, foram fixos os valores de pH, concentração de coletor, e concentração de espumante. Estes valores foram tomados baseando-se em dados operacionais de duas plantas de
mento de minérios da III Región Atacama - Chile, as quais

｢･ｮｦｩ｣ｾ＠

trabalham

com estes minérios de cobre e utilizam o isopropil xantato de

sódio

e MIBC como reagentes de flotação. No entanto, numa avaliação dos c2
letores Sulfetos de Bis (Etoxitiocarbonilo e Etoxicarbonilo)
mediante
ｭｯｾ･ｬｳ＠

feita

cinéticas de flotaç ão , utilizando- se uma amostra de

i

f

_l_

1021

minério de cobre de Socavón Rampa, encontraram-se concentrações

de

30 a 40 g/t destes coletores, e 40 g/t do espumante MIBC (9)

corno

sendo ótirnos.
Nos testes de flotação cleaner as condições operacionais

fo-

ram as mesmas da flotação rougher. O coletor e o espumante foram adi
cionados só na etapa rougher. O tempo de flotação rougher foi 7 min,
e o tempo de flotação cleaner, 60 s.

3. RESULTADOS E DISCUSAO
Na figura 1 apresenta-se a cinética de flotação rougher do mi
nério de cobre da mina Socavón Rampa. Observa-se que os reagentes em
estudo têm maior poder coletor ao serem utilizados como mistura cole
tora (50% em peso de Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo) + 50% em peso de Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo)).Em 2 minutos de flotação a
ｲｾ＠

cuperação de cobre com a mistura coletora é de aproximadamente 95%.
As recuperações alcançadas para este mesmo tempo de flotação, utilizando-se os reagentes em separado, Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonüd
ou Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo), foram menores que 85%. Na

mesma

figura observa-se que as recuperações de cobre obtidas com a mistura
coletora são levemente superiores às obtidas com o isopropil xantato
de sódio.
As curvas cinéticas de flotação rougher do minério de

cobre

da mina Agustina são mostradas na figura 2. Verifica-se nesta figura
que ao utilizar os reagentes em estudo, os melhores resultados ｳ￣ｯｾ＠
tidos com a mistura coletora, alcançando-se aos 4 minutos de

flota-

ção uma recuperação de cobre em torno de 90%. Neste mesmo tempo, porém, as recuperações de cobre obtidos com o Sulfeto de Bis (Etoxiti2
carbonilo) , e o Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo) são cerca de 77%
80% respectivamente . Na mesma figura observa-se que o poder

e

coletor
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da mistura coletora é levemente inferior ao poder coletor do isopropil xantato de sódio na flotação do minério de cobre de mina Agustina.
Na figura 3 apresenta-se a relação existente entre a
ｲ･｣ｵｰｾ＠

ção do minério e o teor de cobre obtido na etapa rougher, com os minérios de cobre da mina Socavón Rampa e da mina Agustina. Os valores
experimentais mostrados nessa figura correspondem a dados obtidos em
5, 7 e 10 min de flotação rougher. Observa-se que um aumento na
ｲ･｣ｾ＠

peração do mineral é acompanhado por uma diminuição do teor de cobre
no concentrado.
Nos resultados obtidos com o minério de cobre da mina Socavón
Rampa deve-se salientar que ao utilizar os reagentes em estudo individualmente, ou seja, o Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo) ou o Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo), é possível obter recuperações de 90% a
95% de cobre com teores que variam de 13% a 21% de cobre. Na figura
mostra-se que é possível alcançarem-se recuperações de 97% a 99%
cobre, com teores que variam de 12% a 17% quando da utilização
tes mesmos reagentes em mistura coletora, ou com o uso do

de
des-

isopropil

xantato de sódio. Observa-se nesta figura a obtenção de teores semelhantes de cobre mas com diferentes recuperações, na etapa

rougher,

dependendo do coletor utilizado, como exemplo, cita-se os resultados
dos coletores em estudo utilizados individualmente (teor de 16 a 17%
de cobre com uma recuperação de 94%) e dos·obtidos com o

isopropil

xantato de sódio (teor de 17% de cobre com uma recuperação de 98% de
cobre). Na mesma figura observa-se que ao utilizarem-se os reagentes
individualmente,
ｯ｣ｲｾ＠

um pequeno aumento na recuperação de

cobre

acompanhado de uma rápida queda no t e or de cobre do concentrado rougher obtido.
Nos resultados obtidos com o minério de Agustina observa-se
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que ao utilizarem-se os coletores de maneira individual é possível a
obtenção de recuperações de cobre de 76\ a 83\, com teores de
que variam de 12\ a 16\. Na figura observa-se que são obtidas

cobre
ｲ･｣ｵｰｾ＠

rações de cobre de 90\ a 96\ com teores que variam de 9\ a 13\

com

os reagentes na forma de mistura coletora, e com o coletor isopropil
xantato de sódio.
Como os resultados obtidos na etapa rougher, com os

minérios

de cobre de Socavón Rampa e Agustina, mostram-se melhores quando
ｲ･｡ｱｾｮｴｳ＠

ＧｲＭｾ＠

utilizados como mistura coletora, os testes de

ção rougher com o minério de cobre de mina Rodesia foram

os

ｦｬｯｴｾ＠

realizados

utilizando-se principalmente misturas coletoras, que incluíram:

os

reagentes em estudo, e os reagentes em estudo + isopropil xantato de
sódio.
Na figura 4 apresenta-se a cinética de flotação rougher do m!
nério de cobre da mina Rodesia. Observa-se que as maiores recupera ções são obtidas com a mistura coletora + isopropil xantato de
ｳ､ｩｾ＠

Resultados levemente inferiores são obtidos ao utilizar só a mistura
coletora, e ainda menores com o uso de isopropil xantato de sódio c2
mo coletor.
Na Tabela 1 mostram-se os teores de cobre obtidos, após 60
ｳｾ＠

gundos de flotação, na etapa cleaner com os minérios de cobre da mina Socavón Rampa e Agustina. Observa-se que os reagentes em

estudo
I

aio altamente seletivos ao serem utilizados individualmente.
Nos resultados obtidos com o minério de cobre da mina Socavón
Rampa observa-se na Tabela um teor de cobre de 29,2\ com o uso

do

Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo), e um teor de 28,9\ com o uso

do

Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo). Estes resultados indicam que
coletores usados de forma individual são mais seletivos,

estes

obtendo-se

teores de cobre superiores aos alcançados com a mistura coletora, ou

j

I
I
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com isopropil xantato de sódio. Na mesma Tabela observa-se algo
lhante com minério de cobre da mina Agustina. Com o minério

ｳ･ｭｾ＠

ｯ｢ｴ･ｭＭｳｾ＠

na etapa cleaner, teores de cobre de 26.7% e 27.9% ao utilizarem-se,
respectivamente como coletores, Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo), e
Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo). Com o uso da mistura coletora,

ou

isopropil xantato de sódio, os teores obtidos foram de cerca de

22%

de cobre.
Tabela 3
Teor de cobre, na etapa cleaner, das amostras da mina Socavón

Rampa

e Agustina. Tempo de flotação rougher, 7 min; tempo de flotação clea
ner, 60 s.

Teor de cobre (%)

Coletor ou mistura coletora

Socavón
Rampa

Agustina

29.2

26.7

Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo)

28.9

27 . 9

Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo)

23.8

22.1

Mistura coletora (50% em peso de Sul
feto de Bis (Etoxitiocarbonilo) +50%
em peso de Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo))

23.0

21.8

Isopropil Xantato de sódio

4. CONCLUSAO
1. Os reagentes coletores em estudo ao ser utilizados na forma
､･ｭｩｾ＠

tura coletora (50% em peso de Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo)+
50% em peso de Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo))apresentam
･ｸ｣ｬｾ＠

tes propriedades coletoras na etapa rougher.
2. Os resultados obtidos na etapa rougher com a mistura

coletora

(50\ em peso de Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo) + 50% em

peso

.l
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de Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo)) foram:

(a) superiores aos ob-

tidos com estes reagentes utilizados na forma individual de Sulfe
to de Bis (Etoxitiocarbonilo)ou de Sulfeto de Bis (Etoxicarbonild
(b) bastante similares aos obtidos com o isopropil xantato de sódio.
3. Pode-se, provavelmente, esperar uma melhora na flotação do

cobre

com o isopropil xantato, ao combinarem-se este com uma mistura co
letora dos reagentes em estudo.
4. Os

em estudo são altamente seletivos na etapa
ｲ･｡ｱｮｴｾｳ＠

cleaner

ao serem utilizados individualmente, seja como Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo) ou Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilo)
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Figura 1 - Cinética de f1otacão rougher do minério de cobre da

mina

Socavón Rampa.
Su1feto de Bis (Etoxitiocarboni1o)

o

Su1feto de Bis (Etoxicarboni1o)

X

Mistura co1etora (50% em peso de Su1feto de Bis
(Etoxitiocarboni1o)+ 50\ em peso de Su1feto de Bis
(Etoxicarboni1o))

V : Isopropi1 Xantato de Sódio
t 1 e t 2 : tempos ótimos de f1otacão rougher (11) uti1!
zando a mistura co1etora, e o isopropi1 xantato de sódio respectivamente.
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Figura 2 - Cinética de flotacão rougher do minério de cobre da mina
Agustina.
Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilol
o : Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo)
x : Mistura coletora (50% em peso de Sulfeto de Bis
xitiocarbonilo) + 50% em peso de Sulfeto de Bis

Ｈｅｴｾ＠
Ｈｅｴｾ＠

xicarbonilol )
V : Isopropil Xantato de Sódio
t 1 e t 2 : tempos ótimos de flotacão rougher (11) ｵｴｩｬｺ｡ｾ＠
do a mistura coletora, e o isopropil xantato de
sódio respectivamente.
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Figura 3 - Relação entre a recuperação acumulada de cobre (\) e o
teor de cobre (\) na etapa rouqher, com os minérios de
cobre da mina Socavón Rampa e da mina Aqustina.
Sulfeto de Bis (Etoxicarbonilol
o

Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo)

X

Mistura coletora (50\ em peso de Sul feto de Bis (Etoxitiocarbonilo) + 50\ em peso de Sul feto de Bis (E toxicarbonilo))

v

Isopropil Xantato de Sódio
Minério ·d e cobre da mina Socavón Rampa
Minério de cobre da mina Aqustina
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Figura 4 - Cinética de flotação rougher do minério da mina Rodesia.
Isopropil Xantato de Sódio
Mistura coletora (50\ em peso de Sulfeto de Bis (Etoxi-

X

tiocarbonilo) + 50\ em peso de Sulfeto de Bis (EtoxicaE
bonilo) I
V

1

Mistura coletora (50\ em peso de Sulfeto de Bis (Etoxitiocarbonilo) + 50\ em peso de Sulfeto de Bis (EtoxicaE
bonilo)) + Isopropil Xantato de Sódio (*)

(*) Utilizam-se 35g/t da mistura coletora + 35g/t de isopro-

pil xantato de sódio.

