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Os drosses cupríferos obtidos no panelão de decoperização, 
primeira etapa do re:fino de chumbo, são liquados para produzir 
um mate de cobre e chumbo. Esse mate é britado, moído e cal
cinado em :fornos contínuos, aquecidos por energia elétrica, 
sob temperatura e atmosfera controladas. 

O calcinado é submetido a uma lixiviação sulf~rica, onde são 
obtidos uma solução de sul:fato de cobre e um resíduo de sulfa
to de chumbo, contendo metais preciosos. 

O sulfato de cobre é cristalizado a partir dessa solução. O 
resíduo é reciclado na metalurgia de chumbo, para recuperação 
dos valores metálicos. A capacidade de tratamento da planta é 
de 1200 t/ano de mates de cobre e chumbo. A descrição do pro
cesso e resultados operacionais são apresentados. 

CUPRIC SULPI!ATE PRODUCTION FROr.t COPPER DROSS AT PANELAS LEAD 
S!IEL'l.'ER - A HE\V PROCESS 

Copper drosses from decopperizing kettle are liquated to 
produce copper-lead matte. This matte is crushed, ground, and 
calcined in à continuous electric furnace under controlled 
temperature and atmosphere. The calcine is submitted to 
sulphuric leaching where a copper sulphate solution and a lead 
sulphite residue containing precious metals are obtained, 
Cupric sulphate is crystallized from this solution. Residue is 
recycled to the lead smelter for recovering metal values. 
Plant capacity of treatment is 1,200 rnt/y of copper-lead 
matte. Process de~cription and operational results are 
presented. 
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III7RODUÇÃO 

A Metalurgia de· Panelas produziu no ano de 1991 11.125 t 

de Pb refinado, 18.706 kg de Ag refinada, 882.595 g de Au re

finado e 994 t de mate de cobre e chumbo. 

O mate de cobre-chumbo é um dos subprodutos da metalur~i E 

ce primeira fusão. EL• Panelas e ste rnate vinha sendo exporta

do. Pdra ev1tar os altos custos de transporte, taxas portuá

rias, fretes marítimos, ~axd~ de refino e tratamento, a 

Plumbun começou em 1985 a estudar as possibllidaaes de tratar 

seu próprio ma~e, qu~ culminou no úesenvolvimento de um novo 

processo piro-hidrometalúrgico para produção de sulfato de 

cobre usando mates de cobre e chumbo. 



Os pós cu~ríferos produzidos no primeiro oanelão da 

naria de chumbo sfio liquados no forno de redução, onde 

ali~en tados junto com coque e escória. 
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refi

são 

C:1umbo bruto, mate de cobre e ~numbo e uma escória com 

alto chumbo são proauzidos nesta operação. formação de 

Speiss pode ocorrer se o teor de arsênio ou antimônio for alto 

e se os pós cupriferos tiverem um teor baixo de enxofre. 

O chumbo bruto e o mate escorrem juntos pelo sifão do 

cadinho do forno de redução. O mate é solidificado e separado 

do chumbo oruto ainda liquido. A análise típica do mate oro

auzido é mostrada na tabela I. 

A gra.'1ulometria do mate é reduzida de 100-200 rnm para me

nos de 6 ;;-J;J usando os britadores da unidade ae concentração de 

minãrio de chumbo. 

O mate inicialmente é britado a menos de 40 mm em um bri

ta-:!or àe mandÍbulas e peneirado em ur.1a peneira vibrat6ria com 

;;-,all1a de G :.lJJ. M; partículas waiorcs de 6 mm são rebri tadas ém 

u::: rc~ ri t aco r cô:üco. !l.s menores que 6 mm são enviadas para a 

unic~de de trat~acnto de mate. 

c mate b ritado 6 alimentado em dois moinhos . vib~at6rios de 

35U r.-~~ de diâr.~etro e 2.300 mm de coraprimento ligados em série , 
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'l'ABELA I 

AIIALISE TIPICA DOS PRODUT'03 

:iATE ;.1ATE 

:íOIDO C!\LCii!ADO RESIDUO 
j 
·l 

J 
I 

cu;~ 34.0 29.8 9.0 ;t 

~ 
Pb~~ 38.0 33.3 42.0 

Fe~~ 2.3 2.0 5.7 

zn:~ 2.0 1.4 2.2 

S 'l'otal ;~ 15.3 8.G 

S S04 ~~ 0.3 7.9 

As~~ o.G 1.2 1.2 

Sb~~ 0.05 0.09 0.2 

Ar:, r./t 2500 2500 3400 

Au dt G.O G.9 11.0 

?d ;:,/t 0.2 o.~ 0.4 
., 

?t ::It 1.1 1.1 1.8 
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A taxa de alimentação e a amplitude de vibração são ajus

tadas para obter 380 kg/h de mate moido com granulometria 80% 

passante na malha 140 ABTI'l'. A granulometria tipica do mate 

obtido é mostrada na tabela II. 

USTULI\ÇÃO 

O mate moido ê c a rregado em 4 reatares onde é submetido a 

uma ustulaç~o parcial. 

Cada reatar consiste basicamente de um forno aquecido por 

indução eletromagnêtica. Estes fornos são construidos com um 

tubo de aço carbono com diâmetro interno de 476 mm e 4250 mm 

de comprimento. O produto ê L.arregado em uma das extremidades 

e transportado através do forno por um eixo concêntrico com 

pâs helicoida lmentes dispo s tas (tipo Posca transportadora). 

Oxigênio e ar são injetados na outra extremidade do forno 

em quantidades controladas de forma a promover uma oxidação e 

sulfataçlo do mate. As principais reaç5es envolvidas são: 

1. Cu2S + 2 02 2 Cuü + S02 

2. PbS + 2 02 PbS04 

3. 2 Cu2S + 3 02 2 Cu20 + 2 302 

4. 2 CuS + 3 02 2 Cu O + 2 S02 

s. 6 Cu5FeS4 + 43 02 30 Cu o + 2 Fe304 + 24 S02 

G. 2 Pb + 02 2 Pbü 



~~rot ~j9. 9<! 1.8 

~~6. H ~;c;_. I. t 1.8 + 

~~s · 61 ~;g·oc:: ss +" 

j~7. LG ~·a·c::c:: SOt + 

~;u· ct ~;rzt 01c "-

~~s ·c:: t ~~8. 1 0<:7 
~ 

OGVJn::J'lV:) 8..1\'l: CQIO!: 2.1\1'!; 

II V'18.üVJ. 
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Sendo que a 21 reação ocorre em tr~s etapas: 

2a. 2 ?bS + 3 02 2 PbO + 2 S02 

2b. 2 S02 + 02 2 S03 

2c. 2 ?bO + 2 S03 2 PbS04 

A operação é conduzida a uma temperatura abaixo do ponto 

de fusão do mate e acima do pont'o de ienição. A variaçao do 

ponto de fusão coo a temperatura pode ser vista no dinerwaa 

r:1ostrc.do na Figura 1. O ponto de fusão varia entre 550 e 705 

C para mates entre 30 e 50~~ de teor de Cu 

O teopo de retenção no reator é de aproximadamente GO mi-

nutos. 

Anllise ,or difratomêtria de raio x de amostras de mate 
' no!do e ustulado Mostraram que os principais constituentes 

são: 

7lo mate r:1oido: 

?l>S (~alena) 

:::u2S (calcocita) 

CuS (covelli ta) 

Cu5FeS4 -(borni ta) 

P"!:JO (li targi ta) 

?b 
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Fig.1 PbS-cu.s 
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No mate ustulado: 

PbS04 

Cu O 

Cu20 

Fe304 

PbS (galena que resiste à ustulação) 

Baseado nestas análises é possível concluir que: 

O PbS, PbO e Pb se transformam em PbS04. 
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A única forma original que resiste à ustulação é o PbS 

(galena). 

A bornita é a principal fonte de Fe e praticamente todo 

ferro após ustulação fica na forma de Fe304. 

Aproximadamente 95~~ do S presente no mate é convertido a 

S02 ou S04, ficando apenas 5~~ na forma or.iginal, 

A análise típica do mate ustulado é mostrada na tabela I. 

Os gases de exaustão dos reatores são misturados com os 

gases do sistema de coleta de pó e filtrados em filtro de man

gas. 

O mate ustulado é moído em moinho de martelos e transpor

tado para um silo de estocagem. A granolumetria típica do mate 

ustulado é mostrada na tabela II. 
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LIXIVIAÇÃO 

1lpÓs r.1oido o raate ustulado é submetido a uma lixiviação 

com ácido sulfúrico. Dois reatares com 7200 l cada são usados 

para esta operação. ,,, 

Os reatares são construidos cm aço inox 316 1, aque-

ciuos por circulaçfio de fluido térmico em uma car.lisa exter-

na e agitados mecanicar.1ente por turbinas com pás a 45 

graus. 

A operação de lixiviação inicia com a introdução no reatot 

de u::Ja solução cor.1 bai;w teor de cobre 50-70 g/1 c sulfúrico 

livre entre 0,5-4 g/1. Ácido sulf6rico e mate são carrega

dos de forr.~a a levar a concentração ele Cu para aproximadamente 

140 g/1 e o ~:! da solução para 1,0. 

A solução é r:1antida entre 3~ a 90 C durante 2 - 3 horas 

com. borbulha.uento consvante ele 45 m3/h ele ar. 

A pr1nc1pal reação envolvida durante a lixiviação é: 

CuO + H2S04 CuS04 

l( 
I' 
l 
li n 
l' 
í' 
Í' 

f 
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O controle e pH e o borbulhmnento constante de ar são ne

cessários para que o Fe 2+ formado durante a lixiviação se 

oxide para Fe3+, fn c ili tando a precipitação de Fe na forma d9 

Goethita, e impedindo a c ont é1111ina ção do sulfato de cobre com 

ferro durante a cristaliza ção. 

4 Fe2+ + 4 H+ + 02 

Fe3+ + 2 1120 

4 Fe3+ + 2 1120 

FeO.OTI + 3 H+ 

O teor ele cobre no residuo e de Fe na solução variam com·o 

pH final da lixiviação, portanto a faixa de pH entre 0,7 e 1,1 

deve ser respeitRda parfl que se obtenha um produto de boa qua

lidade com um rendimento de lixiviação razoável. 

Normalmente obtemos um rendimento na ordem de 70-78~~ e um 

teor de Cu no residuo entre 8 e 9~~. 

RECUPERAÇÃO DO SULFATO DE CORRE 

A polpR jú reaeida é bornbeadn pl'lra urn filtro prensa de 37 

m2. A soluçfio ji filtrada é descarregada para os cristaliza

dores. 

Os dois cristalizadores instalados na planta tem 7000 1 

cada um e são construídos em aço inoxidáv~l 316 1 com camisa 

externa para circul a ção de á gua fria. 
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Os agitadores usa~os sRo do tipo Rncora , e o tempo de 

cristalizaç~o varia de 4 a 6 horas. A temperatura inicial de 

80-65 C e a final de aproxinadamcnte 30 C. 

A solução fria contendo os cristais 6 centrifu~ada em uma 

centrífuga de cesto. Os cristais são lavBdos e ueixados na 

centrífur;a por ::~ais 10-15 minutos para que at~njam un baixo 

teor de ur.lidade. 

A soluç~o que sai da centr!fu~a fica ar<aazena do em ur.t 

tanque, para ser utilizada nas próxii;Jas lixiviações. 

O re:=:!duo 

solução que sai 

retido no filtro prens~ é 

d~ centrífuga aquecida entre 

lavado cor.1 a 

70-80 c. 

A antlise típica do r e síduo pode ser vista na tabe-
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co:r:LUsÃo 

A associação de u~ processo pirometalúrgico (ustulação) 

co;.l um p1·ocesso l1ic!rometalúrc;ico ( lixi viação sulfúrica) per

r.li te recuperar, cora rcndiracntos da ordcra de 70-713~~. o cobre 

contido nos ~ates da metalurgia de Panelas, bem corno reciclar 

os outros ~etais contidos nestes mates (pb, Ag, Au, Pd e Pt) 

para a H.etc.lurgia. 3er.l esta associação este tratamento não 

poc;eria ser feito de foN.la econômica para a e.;;cala de trata

r.!<:nto desejada. 
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