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O depósito de cobre de Salobo, Carajás, apresenta um amplo espectro de problemas no processamento mineral
do cobre que dificultam sua liberação mineral. Um dos problemas está relacionado à complexidade mineralógica
e textura! dos sul fetos de cobre (outros são: dureza, tamanho de grão, fluo ri ta e variação química), a qual é
objeto de estudo do presente trabalho. O minério cominuído conserva as texturas lepidoblásticas dos silicatos
biotita, faialita e greenalita e granoblásticas de magnetita onde estão hospedados os sulfetos de cobre. Estes,
liberados e misturados com alta porcentagem de magnetita e silicatos, mostram-se intensamente fraturados e
erodidos, em grupos de cristais de bornita e calcocita assumindo contatos lineares com os agregados
idiomórficos a hipidiomórficos de magnetita e mostrando, ainda, preenchimento de cracks e/ou fraturas de
greenalita, que dificultam a liberação mineral. As liberações de sulfetos de cobre aumentam gradativamente
quando o tamanho de grão é mais fino (mais de 50 %em tamanhos de grão < 29,6 J.lm). Somente nas frações :S
37 J.lm, as partículas contendo sulfetos de cobre começam a migrar para graus mais elevados de liberação. As
fases de intercrescimento observadas nas partículas dos produtos de cominuição: magnetita-silicatos-bornitacalcocita; magnetita-bornita-calcocita; bornita-calcocita; silicatos-bornita-calcocita e; magnetita-silicatos, em
tamanhos finos, indica uma textura de intercrescimento (interlocking) muito fina. Essas fases intercrescidas
podem ser liberadas em tempos maiores de moagem, porém produzindo maior quantidade de finos, que seriam
perdidos como lamas.
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INTRODUÇÃO
A jazida de Cu-Au de Salobo, situado na região da Serra dos Carajás, desde sua descoberta em 1977,
representa um dos maiores depósitos de cobre no Brasil, sendo estudado desde então por diversos autores. A
extração do minério de cobre tropeçou com um amplo espectro de problemas no processamento mineral
relacionado principalmente com: a dureza da rocha hospedeira; tamanho de grão fino a muito fino, complexidade
mineral e textura! dos minerais de cobre, ocorrência de fluorita e leves modificações químicas na composição
mineral dos sulfetos de cobre (CVRD 1982, Andrade et a!. 1982, Pena et a!. 1989, CVRD 1998, Choque
Fernandez et a!. 2002). Esses problemas afetam em menor ou maior grau a recuperação do metal desejado, o
cobre. Para elevar a recuperação do metal é necessário relacionar as caraterísticas mineralógicas do minério, dos
produtos do processamento mineral e identificar as implicações nos processos metalúrgicos.
Os testes metalúrgicos sobre o minério sulfetado de Salobo (Pena et a!. 1989) revelaram que a rocha
hospedeira é extremamente dura, devido à associação dos minerais de cobre com granada e magnetita. Assim,
pela dureza da rocha, requer-se uma cominuição com alto consumo de energia, cujo índice de trabalho de Bond
das amostras variou de 14,8 a 22 kwh/t (CVRD/Supes/Gicor 1989 e CVRD 1998), classificado como muito alto
(Rolfsson 1983) comparado com outros depósitos de cobre que consomem até 13 kwh/t (Biswas & Davenport
1980).
A mineralização sulfetada do depósito do Salobo levou à formação de bomita, calcocita e calcopirita,
que estão associadas com quantidades menores de molibdenita, cobaltita, saflorita, niquelina, siegenita, ouro,
prata, grafita, ilmenita, hematita, teluretos de prata, uraninita e monazita. Os sulfetos de cobre ocorrem
hospedados por conjuntos de formações ferríferas arqueanas características do depósito, os quais são formadas
essencialmente de: a) magnetita e faialita maciça, eventualmente bandadas e, b) biotita e magnetita bandados.
Esses conjuntos contêm proporções variáveis de granada, anfibólio, quartzo, plagioclásio e quantidades
subordinadas de fluorita, bem como greenalita, minnesotaíta, stilpnomelana, apatita, monazita, allanita e,
ocasionalmente siderita, goethita e malaquita. Pode-se observar uma íntima associação dos sulfetos com os
termos rochosos/minérios mais ricos em magnetita.
Pelas considerações mineralógicas delineadas acima, este trabalho enfatiza-se o estudo das
características mineralógicas, como textura e forma, dos minerais de minério da jazida do Salobo nos produtos
da moagem e como eles influenciam na liberação mineral.

DESENVOLVIMENTO

Os testes de cominuição foram realizados em amostras procedentes da galeria G3 (60 kg), abertas para
abastecer à planta piloto. As mesmas, logo de britadas e moídos a seco e úmido, em tempos de 40 minutos, 1, 2,
3, 4 e 5 horas, foram classificadas granulometricamente em uma série de peneiras Tyler e peneirador vibratório
suspenso em faixas de 8 (malhas) (2360 11m), 14 (1187 11m), 28 (591 11m), 48 (296 11m), 100 (148 11m), 200 (74
11m), 270 (53 11m) e 400 (37 11m), a seco e a úmido. Posterionnente 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 C I :26,9; C2: 19,2;
C3:13,9; C4:9,4 e C5:7,5!1m.
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A caracterização textura!, efetuada em seções polidas dos produtos de cominuição, foi realizada usando
os microscópios JEOL JSM 6300 e JEOL JSM-541 O, respectivamente, ambos providos com Sistemas Dispersivo
em Energia (SDE). As texturas foram identificadas, para os grãos entre 1360 e 7,5 Jlm. Os grãos iguais ou
menores que 7,5 11m apresentam baixas resoluções no MEV devido às restrições de magnificação. A liberação
dos sulfetos de cobre foi quantificada a partir de imagens de MEV e tratadas com o analisador de imagens
Quantimet 500.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

TEXTURAS MINERALÓGICAS NOS PRODUTOS DE COMINUIÇÃO

Os sulfetos de cobre observados nos produtos cominuídos ocorrem em cristais e grãos finos irregulares
disseminados, finas bandas alternadas com os silicatos, vênulas em fraturas e/ou stringers compridos/curtos,
diminutas inclusões e intercrescimentos mirmequíticos de br/cc e br/cpy. Essas ocorrências são semelhantes aos
observados no ROM, porém à medida que o tamanho de grão se toma mais fino ocorrem intensas modificações
tisicas próprias da cominuicão. Isto pode ser explicado da seguinte forma:

- cristais e disseminados (Figs. I a, I b) de sul fetos de cobre (bom ita e calcocita) na ganga (magnetita, silicatos e
fluorita) variam em tamanho desde 300

fUll

até frações submicroscópicas (- 7,5 Jlm) com tamanhos médios (53 a

37 11m), encontrando-se espalhados em todas as partículas dos produtos de cominuição. Muitos desses cristais
ainda assumem contatos lineares com os agregados idiomórficos a hipidiomórficos de magnetita e mostram
preenchimento de fraturas de greenalita. Nos grãos entre 53 a 7,5 Jlm, os sulfetos encontram-se liberados. Os
grãos - 7,5 Jlm, dos sulfetos liberados, embora em pequena quantidade, podem ser facilmente arrastados nas
lamas. Os disseminados, que são de difícil liberação, são aqueles que devem consumir maior energia durante a
moagem;

- finas bandas alternadas (Figs. I c, I d) com os silicatos (principalmente grunerita e greenalita) ocorrem em todos
os tamanhos de partículas dos produtos cominuídos (incluídos os de - 7,5 11m). A presença de silicatos
alternando e formando partículas mistas com os sulfetos de cobre (especialmente em tamanhos finos) prejudica a
liberação total destes últimos. Essas finas bandas são classificadas como dificeis ou impossíveis de terem
completa liberação;

- vênulas em fraturas e/ou stringers da magnetita e silicatos são observados raramente. Isto é devido ao processo
de fragmentação que permitiu liberá-los, total ou parcialmente, confundido-se com partículas mistas ou
apresentando-se como inclusões.

- inclusões lenticulares de bomita em calcocita e vice-versa (Fig. le) são comuns nos produtos cominuídos,
especialmente abaixo de < 53 Jlm. Elas podem ter sido originadas a partir da fragmentação de partículas que
possuíam texturas mirmequíticas e/ou bandadas. A liberação dessas inclusões é problemática quando estão
associadas à magnetita e silicatos;
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Figura l. a) Cristais e grãos fmos de sulfetos de cobre (bomita, br) disseminados em silicatos (gre), em frações
de tamanhos> 53 f.UU. Texturas de dificilliberação (45sc=4 b/296 ~m/seco). b) Cristais e grãos finos de sulfetos
de cobre (bomita, br e calcocita, cc) liberados e mistos com magnetita (mg) e silicatos (greenalita= gre), em
frações de tamanhos ~ 53 f.UU. Nota-se que os sulfetos estão ainda disseminados na magnetita e silicatos em
tamanhos ultrafinos de dificil ou impossível liberação mineral (408h=40'/53~m/úmido). c) e d) Bandas
micrométricas de bomita br e calcocita cc intercaladas com silicatos (grunerita bandada=gru) em tamanhos de
partículas 296-13,9 ~m. Essas texturas são dificeis ou impossíveis de ter completa liberação. Observam-se ainda
grãos de sulfetos de cobre liberados e mistos com magnetita (25hg=2 b/296 ~m/úmido e 4c3s2=4
b/13,9~m/seco). e) Inclusões lenticulares ultrafinas de bornita (br) em magnetita (mg) em tamanhos de partículas
< 53 f.UU. Bomita em magnetita intensamente fraturada é praticamente difícil de liberar. (I h8h= l b/53
flill/úmido) f) Texturas minnequíticas complexas de bornita (br)/calcocita (cc) em tamanhos de partículas ~53
f.UU, totalmente liberados (40cls9=40'26,9 ~m/seco). imagens retroespalhadas no MEV.
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-os intercrescimentos complexos de bomita/calcocita (Fig. I f) oconem em todos os tamanhos de partículas. Nos
grãos > 53

~tm

raramente se observa grãos liberados em deconência do imbricamento mútuo entre as fases br/cc,

magnetita e silicatos. Já para grãos < 53 J..lm, há maior liberação dos sulfetos, porém se observa ainda textura de
intercrescimentos mirmequíticos (br/cc). Observa-se também que grãos de sulfetos encontram-se fraturados, por
vezes seguindo os limites dos intercrescimentos, e por outras aleatoriamente, indicando com isso que a
cominuição não é seletiva.
Ocasionalmente foram observadas superficies de oxidação nas bordas e nas fraturas dos grãos dos
sulfetos, produzindo texturas de substituição.
Várias fases de intercrescimento (associações minerais) foram observadas nas partículas dos produtos
de cominuição: magnetita-silicatos-bomita-calcocita; magnetita-bomita-calcocita; bomita-calcocita; silicatosbomita-calcocita e; magnetita-silicatos. Essas fases, presentes como intercrescimentos binários ou ternários (às
vezes quaternários), em tamanhos finos, indicam uma textura de intercrescimento (interlocking) muito fina.
Essas fases intercrescidas podem ser liberadas em tempos maiores de moagem, porém produzindo maior
quantidade de finos, que serão perdidos nas lamas.

LIBERAÇÃO MINERAL

Foram feitas análises de liberação em:

a) I 00 % de sul fetos em partículas (livres de ganga), aceitas como totalmente liberadas. Os resultados (Fig. 2)
revelam que o grau de liberação aumenta gradativamente de 5 a 75 %à medida que o grão se toma mais fino.
Liberações de sul fetos de cobre acima de 50% somente são alcançados quando os grãos são < 29,6 J..lm.

b) em partículas mistas (sulfetos e ganga) com quantidades menores que 100% de sulfetos em partículas (Fig.
2). Classificaram-se as partículas mistas com porcentagens de sul fetos entre O, 1-1 O, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50,
50-60, 60-70,70-80, 80-90 e 90 a 99,9% confonne os trabalhos de Petruk (1986) e Petruk & Lastra (1996).

Se a liberação mineral aparente para I 00 % dos sul fetos de cobre em partículas for baixa, é porque os sulfetos
estão distribuídos, em grande parte, como partículas mistas com grãos de magnetita e silicatos, em todo o
espectro de tamanhos de grão (Fig. 2), na qual, para maiores tamanhos de grão, maior porcentagem de sulfetos
sem liberar e distribuídos em faixas menores (% sulfeto na partícula), em contraste, como é lógico, a menores
tamanhos de grão, maior porcentagem de sul fetos tendentes a liberar e distribuídos em maiores faixas(% sulfeto
na partícula). Especificamente, ocorrem duas zonas em função do tamanho de partícula:

- para partículas entre 592 a 37 J..lm a liberação aparente dos sulfetos de cobre está na margem de 0,3 a 24% e
distribuído em partículas mistas de O, I a 99,9% de sul fetos de cobre nas partículas. Naturalmente há uma clara
tendência a aumentar a quantidade de sulfetos no % de sulfetos na partícula, isto é, ainda sem liberar, quando o
tamanho do grão é menor. No tamanho de grão de 37 J..lm e distribuição 90-99,9% de sulfetos em partículas, os
sulfetos de cobre teriam uma liberação aparente > 20 %. Isso sugere que ainda há sulfetos de cobre sem liberar
em tamanhos finos.
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-para partículas entre 26,9 a 7,5 ~tm a proporção de sulfetos aumenta gradativamente de 0,3 até 21,5 %, restrito a
30 ate 99,9 % de sulfeto na partícula. Entre 0,1-30% de sulfeto na partícula a liberação de sulfetos é baixa,
devido estes ocorrerem em menor proporção. As maiores proporções de sul fetos (9,5 a 21,5 %) com 90-99,9%
de sulfetos nas partículas ocorrem abaixo de 26,9 J.Lm bem menor que a liberação total aparente determinada em
52,4 %. Isso sugere que a liberação de sulfetos de cobre tende a ser maior para partículas de tamanhos de grão
menores que 26,9 J.Ltn.
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Figura 2. Distribuição de sulfetos de cobre liberados (I 00 % livre da ganga) e de sulfetos em partículas mistas
sem liberar em todo o espectro de tamanhos de grão.
A figura 2 mostra também que entre 592 - 7,5 1-lm ocorre uma zona de 40 a 90 % de sulfetos nas
partículas, sugerindo que eles se encontrem em partículas mistas de magnetita-silicatos-bomita-calcocita;
magnetita-bomita-calcocita; silicatos-bomita-calcocita, independentes do tamanho de partícula.
Pelo exposto, conclui-se que os sulfetos de cobre tendem a uma maior liberação em partículas menores
que 26,9 J.Lffi. Os sulfetos presentes em partículas mistas, isto é, sem liberar e em diferentes proporções (em todo
o espectro de tamanhos de grão), contribuem com uma maior liberação, melhorando o grau de liberação.

CONCLUSÕES

Disseminações de sulfetos de cobre são dominantes no minério formando intercrescimentos
mirmequíticos de duas espécies minerais: br/cc e br/cpy. Raras vezes ocorrem como monominerais de bomita,
calcocita e calcopirita (Fig. 3). Essas texturas mirrnequíticas, grossas e finas, ocorrem em maior proporção do
ROM até a liberação nos grãos > 53 J.Lm e em menor proporção nos grãos < 53 J.Lm, se confundido com inclusões
minerais.
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Figura 3. Modelo de intercrescimento (interlocking) das disseminações de sulfetos de cobre ·inclúÍndo
intercrescimentos mirmequíticos br/cc e br/cpy numa matriz de magnetita, silicatos e tluorita. Baseados nos
modelos propostos por Amstutz (1961), Craig & Vaughan (1981) e Gasparini (1993).
Muitos autores (Reid et a/. 1984, Greet & Smart 1997 e Chatterjee 1998) consideram que a produção de
grãos com esse tipo de texturas pode ser prejudicial quando se projetam circuitos de recuperação do metal cobre,
isto porque: a) esse tipo de texturas nos disseminados produzem finos a ultrafinos formando lamas com relativas
perdas de sul fetos de cobre; b) a liberação desses sul fetos como finos a ultrafinos aumenta a susceptibilidade das
superficies dos sulfetos de cobre à oxidação (embaçamento), já que partículas pequenas têm maiores áreas
específicas. Já é bem conhecido o efeito do tamanho da partícula na tlotação, porém o efeito líquido de muitos
fatores físico-químicos relacionados ao tamanho de partícula (Feng & Aldrich 1999) é muito dificil de prever. As
partículas finas do Salobo mostram baixas porcentagens de recuperação, pois as mesmas com áreas específicas
grandes adsorvem reagentes excessivamente, além de possuírem comportamentos quimicamente ativos; c) a
liberação dos disseminados em tamanhos de grão fino como partículas finas da rocha hospedeira é dispendiosa e
prejudicial na tlotação, pois partículas menores que 400 malhas (37 Jlm) freqüentemente não são presas pela
bolha de ar; d) as texturas minnequíticas de br/cc e br/cpy podem promover um aumento de superfícies de
oxidação na calcocita, prejudicando a tlotabilidade desse intercrescimento.
Finalmente, as associações mineralógicas, disseminações, o imbricamento mútuo entre as fases br-cc,
br-cpy, br/cc e br/cpy e os tamanhos de grão extremamente variáveis de 5 a 300 !Jm dos sulfetos também são os
que dificultam a liberação dos sulfetos. Os sulfetos de cobre apresentam liberação> 50% em grãos< 29,6 Jlm,
sugerindo uma dependência do grão mineral não liberado dos fragmentos de minério.
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