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A Companhia Paraibuna de Metais (CPM), instalada no município de Juiz de Fora, MG, produz ztnco
metálico a partir de concentrados de zinco sulfetado importados. Na composição do preço de importação são
considerados os teores dos elementos prata, chumbo, cádmio, etc. contidos nesses concentrados. Em função
disso, a viabilidade econômica de aproveitamento do zinco depende da recuperação desses elementos. Para
recuperação do zinco são utilizados os processos de ustulação, lixiviação, eletrólise e fundição. Na etapa de
ustulação, o sul feto de zinco reage com o oxigênio formando óxido e sulfato de zinco, dependendo das condições
de operação do ustulador. O produto da ustulação segue para a etapa de lixiviação com ácido sulfúrico onde se
obtém um resíduo com elevado teor de prata e chumbo. Esse resíduo possui granulometria extremamente fina(~
50% abaixo de I O !lm), acidez elevada (pH , I ,0) e presença de íons nocivos à recuperação da prata pelo
processo de flotação . Considerando a importância da recuperação da prata contida nesse concentrado, em 1987 a
equipe de tecnologia da Companhia Paraibuna de Metais, CPM, caracterizou o resíduo da lixiviação tendo
identificado a argentita (AgS) como mineral portador desse elemento. Nessa mesma época foram realizados
estudos de flotação em células mecânicas que serviram de base para a implantação de um circuito industrial
constituído das etapas rougher, scavenger e três cleaner em células mecânicas. Com o objetivo de elevar a
recuperação da prata, em 1993 a CPM contratou a equipe de Tecnologia Mineral do Centro de Desenvolvimento
da Tecnologia Nuclear, CDTN, para estudar a aplicabilidade da técnica de flotação em coluna para
aproveitamento desse material. Os resultados desse estudo foram utilizados para o dimensionamento de uma
coluna industrial com capacidade de 5 t/h em substituição a todo o circuito de flotação em células mecânicas.
Essa coluna, implantada desde 1995 vem recuperando a prata contida no rejeito da lixiviação obtendo
concentrados com teor entre 14,1 e 27,6 kg/t e recuperação entre 68,9 e 79,6% de prata. Neste trabalho são
apresentados os resultados obtidos no estudo piloto e na coluna industrial ao longo dos anos de operação, com
ênfase na situação atual, demonstrando a importância da aplicação da técnica de flotação em coluna para
recuperação da prata contida no resíduo da lixiviação.
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INTRODUÇÃO

O zinco é um metal normalmente encontrado nos solos e apresenta importante papel para a vida das
plantas e dos animais. Na área metalúrgica a sua principal aplicação é na fabricação de ligas visando a proteção
do ferro e de outros metais contra a corrosão. Cerca de 90% do zinco produzido no mundo é originário do
processamento da esfalerita (ZnS). Os minérios sulfetados de zinco contêm, normalmente, de 2 a 12% desse
elemento e apresentam associações com minerais de chumbo, cobre e com metais base tais como a prata. Muitas
vezes, cádmio e outros metais tais como índio, germânio e tálio também estão presentes no minério em
quantidades menores.
A Companhia Paraibuna de Metais (CPM), instalada no município de Juiz de Fora, MG, produz zinco
metálico a partir de concentrados de zinco sulfetado importados, principalmente do Peru. Uma vez que na
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composição do preço de importação desses concentrados são considerados os teores dos elementos prata,
chumbo, cádmio, etc. contidos, a viabilidade económica de aproveitamento do zinco depende da recuperação
desses elementos.
Para produção do zinco metálico os concentrados sulfetados de zinco são submetidos aos processos de
ustulação, lixiviação, eletrólise e fundição . Na etapa de ustulação, o sulfeto de zinco reage com o oxigênio
formando óxido e sulfato de zinco, dependendo das condições de operação do ustulador. O produto da ustulação
segue para a etapa de lixiviação com ácido sulfúrico onde se obtém um resíduo com elevado teor de prata.
Considerando a importância da recuperação da prata contida nesse resíduo, em 1987 a CPM realizou
estudos em escala de laboratório que indicaram a viabilidade da concentração desse elemento através do
processo de flotação. Utilizando os resultados desse estudo foi dimensionada e instalada, no complexo industrial
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de Juiz de Fora, uma unidade de flotação da prata em células mecânicas, constituída das etapas rougher,

scavenger e três cleaner, onde foram obtidos concentrados com teor médio de 19,7 kg/t e recuperação de apenas
49,4% de prata.
A introdução da coluna no processo de concentração por flotação significou um avanço na indústria
mineral nos últimos anos. Aplicada principalmente na concentração de minérios com granulometria fina e em
estágios de limpeza, a coluna de flotação apresenta vantagens significativas quando comparadas às células
mecânicas principalmente no que se refere a melhoramentos metalúrgicos, simplificação de circuitos e ganhos
em custo operacional e de capital (Finch, J. A, Dobby, G. S., 1989). Em função disso e devido às características
desse resíduo, ou seja, distribuição granulo métrica extremamente fina (- 50% abaixo de 1O J.Hn), pH inferior a
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1,O e presença de íons prej udiciais à flotação, em 1993 a CPM contratou a equipe de Tecnologia Mineral do
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) para desenvolver um estudo visando elevar os
níveis de recuperação de prata através da técnica de flotação em coluna. Os resultados desse estudo levaram à
implantação de uma coluna industrial em substituição ao circuito de flotação em células mecânicas.
Apresenta-se neste trabalho os resultados obtidos no estudo piloto e na coluna industrial ao longo dos
anos de operação, com ênfase na situação atual, demonstrando a importância da aplicação da técnica de flotação
em coluna para recuperação da prata contida no resíduo da lixiviação.
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DESENVOLVIMENTO

A Companhia Paraibuna de Metais (CPM) produz zinco metálico a partir de concentrados de zinco
sulfetado, através dos processos piro e hidrometalúrgico, ou seja, ustulação, lixiviação, purificação do licor,
eletrólise da solução purificada, fundição e moldagem do zinco (Magalhães Filho W., Almeida, A. L., 1987).
A etapa inicial do processo consiste na ustulação, ou seja, a transformação do sulfeto de zinco em uma
forma solúvel em ácidos, no caso o óxido de zinco. Nessa etapa, realizada em um reatar de leito fluidizado, as
partículas do concentrado são contactadas com o gás oxigênio em elevada temperatura, acarretando a fonnação
de óxido de zinco (ZnO), conforme apresentado na equação 1. Dependendo das condições de operação do
ustulador o processo de ustulação pode também levar à formação de sulfato, forma também solúvel (equação 2).

2 ZnS(s) + 3 0 2(g) = 2 ZnO (s) + 2 S0 2(g)

(1)

ZnS(s) + 2 0 2 (g) = ZnS04 (s)

(2)

Em função da atmosfera oxidante da ustulação, pode-se esperar que os demais elementos presente.s no
minério tenham reagido também com o oxigênio. Assim, o cobre estará presente no ustulado principalmente na
forma de CuO, o chumbo como PbO e PbS0 4 e a prata, inicialmente presente no concentrado como Ag 2S,
transformada em prata metálica, Ag 2 0 e Ag 2 S04 . Entretanto, caso a ustulação não seja completa, parte da prata e
do chumbo poderá ser mantida na forma de sulfetos.
A lixiviação é uma operação que se baseia no contato de um sólido com uma solução ácida ou alcalina,
visando a dissolução seletiva de um dos componentes do sólido. No caso do processamento do zinco, essa etapa
possibilita a obtenção de uma solução contendo sulfato de zinco. Entretanto, como a lixiviação não é I 00%
seletiva, outros metais presentes no concentrado, tais como ferro, cádmio, cobre, chumbo e prata são também
solubilizados. Disso resulta a necessidade de purificar o licor resultante, para a obtenção de uma solução de
zinco pura. Após a primeira etapa de lixiviação, denominada lixiviação neutra, é realizada a separação sólidolíquido, obtendo-se uma solução rica em zinco, que vai para as etapas de purificação, e o resíduo do processo, a
lama resultante, contendo o zinco não lixiviado, chumbo e prata, principalmente. A lama obtida é então enviada
para duas etapas em série de lixiviação ácida onde é obtido um resíduo rico em chumbo e prata.
Em 1987, a CPM caracterizou o resíduo da lixiviação ácida utilizando métodos de difração de raios X e
microssonda eletrônica. Em 1999 foram realizados novos estudos de caracterização desse material utilizando
uma microssonda eletrônica JEOL JXA8900RL, com imagens de elétrons retroespalhados e secundários a 1520Kv, tendo sido obtido resultados similares. Foram também realizadas imagens de raios X para pesquisar
regiões com concentrações de prata na amostra e microanálises qualitativas e quantitativas por espectrometria de
dispersão de energia (EDS) para definir a fase mineral portadora de prata (Chula, A. M. D, 1999).
Os resultados da primeira caracterização do resíduo da lixiviação foram utilizados como base para o
desenvolvimento de um estudo de flotação em escala de laboratório realizado pela equipe técnica da CPM, que
resultou na implantação de um circuito de flotação de prata constituído das etapas rougher, scavenger e três

cleaner em células mecânicas.
Considerando o sucesso das colunas de flotação aplicadas à concentração de minérios com
granulometria fina e em estágios de limpeza e as características desse resíduo, em 1993 foi realizado um estudo
visando elevar os níveis de recuperação de prata através desta técnica.
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Agua de
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Uma representação esquemática de uma coluna de flotação,
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tal como a utilizada na época, está apresentada na Figura OI.
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objetivo promover a estabilidade e limpeza da espuma,
eliminando as partículas arrastadas mecanicamente. Assim
sendo,

as

partículas

minerais

hidrofóbicas

coletadas

Aerador

constituem a fração flotada, sendo separadas das partículas
hidrofilicas, que saem pela base da coluna e constituem a
fração não flotada (Luz, A. B. et ali Editores, 2002). No
Não Flotado

estudo piloto foi utilizada uma coluna com 5,2 cm de
diâmetro e altura total de 600 cm, sendo 180 cm a distância

Figura Ol- Representação esquemática da
do ponto de alimentação da polpa ao transbordo da coluna.
coluna de flotação
Como resultado desse estudo, uma coluna de tlotação com I 00 cm de di âmetro e altura total de
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1.183 cm, sendo 200 cm do ponto de alimentação de polpa ao transbordo da coluna, foi implantada em 1995, em
substituição ao circuito constituído de células mecânicas. Desde então essa coluna vem sendo responsável pela
concentração da prata contida no resíduo da lixiviação ácida, apresentando um desempenho metalúrgico superior
ao obtjdo em escala piloto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização do resíduo da lixiviação ácida mostrou que a prata está principalmente na forma de
sulfeto, identificado como argentita (Ag 2S). Todos os espectros de EDS da argentita apresentaram quantidades
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variáveis de zinco e enxofre, indicando que parte do zinco presente na alimentação da coluna de flotação da prata
pode estar na estrutura desse mineral. Além desses elementos a argentita apresenta impurezas de Fe, Pb e Mn e
ocorre normalmente em grãos mistos, via de regra associada com esfalerita (ZnS) e/ou anglesita (PbS0 4 ) e,
esporadicamente, com argilominerais. Além disso, foi também identificada a presença de ferro na forma de
jarosita (KFe 5 (S0 4 h(OH) 6 ) , sendo esta a principal responsável pelas perdas de prata no rejeito da flotação .
Os resultados do estudo piloto de flotação em coluna realizado em 1993 estão apresentados no balanço
de massa da Figura 02 e mostram que, utilizando apenas uma coluna, foi obtido um concentrado final com teor
de 26,2 kg/t e recuperação de 61,2% de prata, a partir de uma alimentação com teor de 1.530,3 g/t de prata
(Aquino, J. A. , Paula Júnior, W. E, 1993). As condições utilizadas para obtenção destes resultados foram:
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dosagem de sulfeto de sódio: 205 ,0g/t

•

tempo de residência na coluna: 12,1 min

•

dosagem de amil xantato de potássio: 306,2 g/t

•

velocidade superficial do ar: 2,0 cm/s

•

dosagem de flotanol : 30,9 g/t

•

pH da polpa: 1,79

r-

Água de Lavagem
(7,06 L/h)

Alimentação
24297,6

1530,3

100,0

68443,9

21,91

100,0

50542,3

35,5

100,0

LEGENDA
FLUXO
Vazão de
Sol. (g/h)
Vazão de
polpa (g/h)
Vazão de
pol. (mUh)

Teor de
Ag (g/t)
Teor de

%
Sólidos

CN-2

Dist.de
Ag(%)
Dist. de
Dist. de
sol.(%)

Rejeito Final
23428,0

616,5

72072,0

22,64

99,6

54681,6

32,5

96,4

38,8

Figura 02- Balanço de massa do circuito piloto de flotação de prata em coluna
Com base nesses resultados a Equipe de Tecnologia Mineral do CDTN dimensionou uma coluna industrial com
capacidade para 5 t/h de alimentação de sólidos. As dimensões definidas para a coluna estão apresentadas na
Tabela 01 .
Tabela 01- Especificações da coluna industrial
Diâmetro (cm)
Altura (cm)

100
Seção de recuperação

823

Seção de Limpeza

200

Total

1.183

Material de construção

Aço inoxidável AISI 316

Gerador de bolhas de ar

Lanças perfuradas

Sistema de aeração

Água e ar sob pressão

Nas Figuras 03 a 05 estão ap resentadas fotos mostrando uma vista geral da coluna e os detalhes dos
sistemas de lavagem da espuma e a imagem do transbordo de espuma na coluna, respectivamente.
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Figura 04- Detalhe do sistema de lavagem da espuma

)

Figura 03 - Vista da coluna de flotação industrial

Figura 05- Imagem do transbordo de espuma
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A filosofia de automação dessa coluna consiste basicamente do controle do nível da interface polpa
espuma e das vazões de ar e de água de lavagem e da monitoração da vazão da água e pressão do sistema de
geração de bolhas. Para controle do nível da interface os sinais provenientes de dois sensores de pressão
instalados na coluna são processados em um controlador digital CD-600 que atua sobre uma válvula Pinch
instalada na saída da fração não flotada. Além disso, os sinais desses dois sensores são utilizados para cálculo do
valor do hold up do ar na seção de recuperação.
Em 1995 as equipes técnicas da CPM e de Tecnologia Mineral do CDTN realizaram o start up dessa
unidade envolvendo testes de estanqueidade, aferição e calibração dos instrumentos, inspeção da instalação e
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testes de processo. Além disso, foi também realizado um curso de treinamento dos operadores com aulas teóricas
e práticas. Os resultados médios de todos os testes de processo realizados durante essa fase da pré-operação
foram superiores aos obtidos no estudo piloto, ou seja, teor de 40.458,0 g/t e recuperação de 66,2% de prata a
partir de uma alimentação com teor médio de 2.400,0 g/t de prata. Utilizando esses resultados foram realizados
estudos de simulação com objetivo de avaliar o efeito das variações na cinética de flotação, teor de prata da
alimentação e altura da zona de recuperação da coluna sobre o teor e a recuperação de prata, com diferentes
taxas de alimentação de sólidos. A partir dos resultados dessa simulação foram realizados novos ajustes nas
condições operacionais e de processo da unidade industrial de flotação em coluna.
Os resultados dos anos de 1998 a 2000, considerados representativos do desempenho da unidade
industrial de flotação de prata da CPM, estão apresentados na Figura 06 e mostram que nesse período foram
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obtidos concentrados com um teor médio de 17.099,5 g/t e recuperação de 80,9% de prata a partir de uma
alimentação com teor médio de 2.675,1 g/t de prata.
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Figura 06 -Teor e recuperação de prata obtido do concentrado nos anos de 1998 a 2000
Embora os resultados médios tenham sido satisfatórios, a variabilidade pode ser considerada elevada e
para reduzi-la, em 2001 foi desenvolvido um programa de avaliação do desempenho operacional dessa unidade
industrial. Esse programa contemplou basicamente o levantamento dos dados históricos da coluna, o
estabelecimento de correlações entre as condições de processo e operacionais praticadas e os respectivos
resultados, a inspeção das condições operacionais e dos sistemas de instrumentação e controle da unidade, a
reconfiguração do controlador digital CD 600 e a coleta de novos dados a partir da instalação revisada.
A avaliação dos parâmetros operacionais da coluna mostrou que a principal causa de variação era a falta
de calibração dos equipamentos de medida do fluxo de ar e de controle da altura da camada de espuma,
entupimento dos aeradores e acúmulo de material sólido na base da coluna. A partir dessa investigação a equipe
técnica da CPM passou a fazer a manutenção e calibração periódica dos equipamentos de medida e controle da
coluna. Além disso, para acompanhamento do transbordo da polpa foi instalada uma câmara digital na parte
superior que transmite imagens da coluna para um monitor na sala de controle. Esses ajustes operacionais
proporcionaram uma redução na variabilidade dos resultados e consequentemente um aumento no valor médio
de recuperação de prata.
Após as correções realizadas pelo programa de avaliação da unidade e instalação da câmara foram
coletados mais dados por um período 40 semanas entre os meses de janeiro e outubro de 2004, cujos resultados,
apresentados na Figura 07, mostram que foram obtidos concentrados com teores de prata variando entre 14,1 e
27,6 kg/te recuperação entre 68,9 e 79,6%.
As condições médias utilizadas na coluna industrial foram as seguintes:
•

dosagem de sul feto de sódio: 300 g/t

•

dosagem de amil xantato de potássio: 300 g!t

•

dosagem de flotanol: 30 g/t

•

pH da polpa: I ,2
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Figura 07- Teor e recuperação de prata no concentrado da coluna no período de janeiro a outubro de 2003

CONCLUSÕES
A Companhia Paraibuna de Metais (CPM) produz zinco metálico a partir de concentrados de zinco
sulfetado importados. O resíduo da lixiviação do produto da ustulação desses concentrados é rico em prata e
chumbo. Em função disso, na década de 80 a CPM implantou um circuito industrial de concentração da prata
constituído das etapas rougher, scavenger e três cleaner em células mecânicas.
Considerando que o resíduo de prata é extremamente fino (~ 50% -1 O f..lm) e apresenta uma acidez
elevada (pH "" 1,0), em 1993 a equipe de Tecnologia Mineral do CDTN estudou a aplicabilidade da técnica de
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flotação em coluna para aproveitamento desse material. Os resultados desse estudo foram utilizados para o
dimensionamento de uma coluna industrial com capacidade de 5 t/h em substituição a todo o circuito de flotação
em células mecânicas. Essa coluna, implantada desde 1995, vem recuperando a prata contida no rejeito da
lixiviação _obtendo concentrados com teor de prata entre 14,1 e 27,6 kg/te recuperações de 68,9 a 79,6%.
Esses resultados demonstram a importância da técnica de flotação em coluna para recuperação da prata
contida em resíduos finos.
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