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RESUMO 
Esta parte do trabalho está dirctamcntc relacionada com a caracterização dos matérias envol vidos na ustulação de um concen
trado de calcopirita, voltada para a obtenção simultânea do sulfato de cobre e do óxido de ferro. Então, inicialmente, este ma
terial é apresentado através de análises conduzidas por ICP/MS, MEV/EDS e D-RX. Observou-se tratar-se de um concentrado 
contendo cerca de 83 % de calcopirita c 17 % de quartzo. Os teores de cobre, ferro e enxofre encontram-se próximos de 2 I%, 
21% e 23 '%, respectivamente. Em seguida, os aspcdos mais relevantes de uma amostra do material ustulado são apresentados. 
Constatou-se. a partir da utili zação dos mesmos métodos instrumentais, a viabilidade de formação das espécies desejadas, ou 
seja. a ocorrência do sultàto de cobre c do óxido de ferro. Estudos complementares de dissolução do material ustulado em água 
aquecida confirmaram tal possibilidade, uma vez que foram gerados uma solução azul rica em sulfato de cobre e um resíduo 
identificado como contendo apenas hcmatita e quartzo. 

PALAVRAS-CHAVE: concentrado de calcopirita, caracterização, ustulação, sulfato de cobre, óxido de ferro. 

ABSTRACT 
This work is rclatcd to a chalcopyritc concentra te charactcrization by mcans of methods such as ICP/MS, SEM, XR-D. It has 
bccn observcd that thc material contains about 83 % of chalcopyritc and 17 % quartz. Thc copper, iron and sulphur contents are 
about 2 1 '%, 21 % and 23 %, respccti vely. Then, the roasting products wcrc also charactcrizcd through thc same instrumental 
mcthods. lt has been obscrved that it is possible to obtain coppcr su lphatc and iron oxide as thc roasting products. Further tcsts, 
about the roastcd material solubilization in warm watcr, has confirmcd that, since it has bccn generated a bluc rich copper sul
phatc solution anda solid rcsiduc, idcntificd as bcing a mixturc of hematite and quartz. 

KEY WORDS: chalcopyritc conccntratc, charactcriza tion , roasting, copper sulphate, hematite. 
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L INTRODUÇÃO 

Este trabalho (parte 2) é uma continuidade dos estudos voltados para a obtenção de sulfato de cobre e óxido 
de ferro a partir da submissão de um concentrado de calcopirita à uma atmosfera gasosa. Envolve os aspectos as
sociados com as caracterizações, tanto do concentrado como dos produtos obtidos. Estudos anteriores indicaram 
que, dependendo das condições operacionais implementadas no reator durante a ustulação, é possível a obtenção 
não apenas de óxidos mas, também: sulfatos ou até da manutenção de parte da matéria-prima na forma de sul feto 
(Brocchi e outros, 2009). A partir desta premissa, foi desenvolvido um projeto priorizando a identificação das con
dições operacionais que permitisse a obtenção, concomitante, do sulfato de cobre e do óxido de ferro. Outros tra
balhos também aparecem na literatura especializada apresentando alternativas de processamento quimico de con
centrados sulfetados de cobre, particularmente através de rotas utilizando a metalurgia do cloro (Brocchi e Jena, 
1992), (Colak e outros, 1987), (Jena & Brocchi, 1992). 

Conforme mencionado na parte I deste trabalho, os sulfatos de ferro c cobre se dissociam a partir de, aproxi
madamente, 500°C e 700°C, respectivamente. Então, ustulações cm temperaturas superiores a 800 oC serão res
ponsáveis pela formação prioritária dos respectivos óxidos. Por outro lado, ensaios em temperaturas inferiores a 
esta poderão tanto manter espécies na forma de sulfetos como gerar óxidos c sulfatos, particularmente de cobre. 
Dentro deste contexto, a parte I deste trabalho desenvolveu uma apreciação termodinâmica c apresentou os resul
tados experimentais de ensaios conduzidos dentro das condições operacionais mais favoráveis para que ocorram, 
simultâneamente, as transformações desejadas. Esta parte (2) do trabalho está, então, dedicada às caracterizaçãoes 
dos materiais envolvidos, ou seja, matéria-prima (concentrado), materialustulado c material filtrado após testes de 
solubilização, do ustulado, em agua ligeiramente aquecida. Tais caracterizações foram conduzidas por análise quí
mica (ICP-MS), Difração de Raios-X e Microscopia Eletrônica de Varredura ( MEV I EDS ). 

2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ENVOLVIDOS 

2.1 Matéria-prima 

Através do método de Difração de Raios-X identificou-se que o concentrado sulfctado de cobre e ferro estudado 
é constituído, majoritariamente por calcopirita (83%) e por sílica ( 17%) como pode ser observado na Figura I. 
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Figura I - Espectro de Raios- X da matéria-prima 

(concentrado sulfetado de cobre e ferro) 

Por intermédio da análise química, conduzida por ICP-MS, observou-se que a matéria-prima possui percentu
ais de cobre, ferro e enxofre condizentes com os sulfetos desta natureza, conforme ilustrado na Tabela I. 
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Tabela I - Resultados do TCP-MS 

Amostro Cu(%) fc(%) S(%) 

I 21.51 21.24 22.99 

2 21.34 20.98 23.06 

Média 21 .42 21.11 23.03 

A análise por Microscopia Eletrônica de Varredura indicou que se tratava de um material com partlculas de ta
manho variado, mas que não se destacava, como já era esperado, pela presença de diferentes espécies mineralógi
cas. Apesar da presença de cristais facetados. como ilustrado na Figura 2, verificou-se que o concentrado apresen
ta uma porosidade adequada para ser submetido a uma reação do tipo gás-sólido. 

Figura 2- Aspecto morfológico da matéria
prima (concentrado sulfetado de cobre) 

Em complementação, os resultados de EDS, para uma área representativa da amostra, Lndicaram que a compo
sição quimica do material é mais diversificada, o que pode ser observado na Tabela ri. Tal fato indica a ocorrência 
de outros elementos nas redes cristalinas dos principajs minerais que constituem o concentrado. 

Tabela n - Resultados de EDS para duas amostras do concentrado 

Elemento Cu Fc s o Si Zn AI Ca K Mn Mg 

Massa~. (I) 20.57 2Lil 19.57 25.1 4.16 3.31 2.46 1.11 0.76 0.94 0.84 

Massa % (2) 21.83 23.06 22.98 18.3 5.45 3.39 3.03 1.42 0.55 - -

Média 21.2 22.14 21.28 21.7 4.81 3.35 2.75 1.27 0.66 0.47 0.42 

Observa-se que os teores de Cu, Fe c S permanecem dentro dos valores esperados se comparados com os valo
res gerados pelo TCP-MS, em particular, para o Cu e Fe. Ponanto, é razoável dizer que os resultados gerados pelo 
MEV/EDS são consistentes c podem atender, satisfatoriamente, às necessidades analíticas voltadas para uma apre
ciação inicial dos resultados experimentais. 

Por sua vez, a Figura 3 c a Tabela W ilustram, respectivamente, as localizações de análise sobre uma amostra 
(spectrums) c os valores percentuais. em massa, obtidos para alguns elementos, através do EDS. 
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Figura 3 - Localjzação das regiões 
submetidas a análise por EDS 

Tabela m - Análise percentual (cm massa) dos elementos nas localizações (spcctrums) indicadas 

SpccLrum Cu Fc s o Si AI Mn C a Zn K 

Spectrum I 34.91 31.19 32.02 1.88 . - - - - -
Spectmm4 7.65 6.58 6.64 44.64 11.85 9.64 6.99 2.98 1.77 1.26 

Total 

100 

100 

Observa-se que a região do Spectmm I é constituída. principalmente, por Cu, Fe e S sugerindo que a partí
cula que se destaca na figura é bastante representativa da calcopirita, onde se nota a morfologia facetada. Por sua 
vez, os resullados analíticos do Spectrum 4 indica que a mesma deve estar vinculado a uma região representati
va do mineral oxidado, vide a grande presença do oxigênio (cerca de 45%) e, conforme indicado na análise por 
D-R.X, do silicio .. 

A Tabela IV apresenta os valores relacionados com a análise granulométrica do material. O ensaio foi realiza
do utilizando uma amostra de 514,7 gramas. 

Tabela IV - AruiJisc Granulométrica do concentrado 

fração (mcsh) +14 l4x24 24x80 80xl00 100xl50 l50x250 -250 

% Retida 12,91 8.16 18.67 6, 16 11 ,98 32,14 9,98 

%Acumulada . 21,07 39,74 45,90 57,88 90.02 100 

Pela tabela, pode-se constatar que mais da metade do material (54%) se encontra numa granulometria abaixo 
de I 00 mesb enquanto que cerca de 10% apresenta-se menor do que 250 mesh. Desta forma, tendo em vista evitar 
a presença de partlcuJas grosseiras assim como a obtenção de uma conveniente homogeneização granulométrica 
do concentrado, ambas as iniciativas no que iliz respeito aos ensaios de ustuJação, optou-se por colocá-lo, na tota
lidade, abaixo de 150 mesb, visto que este procedimento não apresenta djficuldades operacionais. 

2.2 Material ustulado 

As amostras utilizadas neste estudo foram ustuladas em condições consideradas próximas das ideais para a se
letividade da reação (600 a 700°C, de 20 a 30 min numa atmosfera enriquecida com 0

2 
e S0

2
). A Figura 4 ilustra 

a imagem obtida por microcopia cletrônica de varredura (MEV) de uma amostra do concentrado, após ser subme
tida a um ensaio de ustulação a 600°C por 20 minutos. 
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Figura 4 - Morfologia do material ustulado 
e regiões submetidas a análise por EDS 

Observa-se que, morfologicamente, o material ustulado é mais rugoso do que a matéria-prima original, de
monstrando o efeito físico, generalizado, da reação. A Tabela V apresenta os resultados da análise por EDS de uma 
região representativa da amostTa. 

Tabela V- Resultados do EDS para uma ãrca representativa do material ustulado 

Elemento Cu Fc s o Si Al Ca Total 

Massa% 27.13 18.31 14.23 36.25 2.29 0.91 0.89 100 

Conforme o esperado, pode-se observar que a queda da massa percentual do enxofre na amostra é acompanha
da por um respectivo aumento da quantidade de oxigénio. Por sua vez, a Tabela V I apresenta os resultados do EDS 
para algumas das regiões demarcadas na Figura 4. 

Tabela VI - Análise% (cm massa) dos elementos nas localizações indicadas 

Spectrum o Si s C r Mn Fe Cu Total 

Spectrum I 45.04 0.76 13.98 - . 23.58 16.64 100 

Spectrum6 31.11 . 23.07 . . 8.88 33.45 100 

As variações nos níveis dos principais elementos do material permitem que as regiões analisadas sejam vin
culadas à diferentes constituintes do mesmo. Por exemplo, o spectrum 6 indica que trata-se de uma região típica 
da amostra que se caracteriza pela maior presença de cobre, oxigénio e enxôfTe, elementos formadores do sulfa
to de cobre, um dos produtos desejados. A presença do ferro sugere a sua inclusão na forma de óxido ou sulfeto. 
Por sua vez, o cspcctrum L permite que se suponha tratar-se de uma região rica em óxido de ferro c, posivelmen
te, sulfeto de cobre. 
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Uma análise por Difração de Raios-X foi realizada no material gerado na ustulaçào conduzida a 700°C por 20 
minutos c com uma atmosfera enriquecida. O difratograma obtido está ilustrado na Figura 5. 

15 20 2!1 

Figura 5 - Espectro de Raios-X do material ustulado 
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Observa-se que o sulfato de cobre é o composto que está presente de forma mais significativa na amostra ( cer
ca de 56%) seguido pela bcmatila, dados estes que estão de acordo com as observações decorrentes do M EV I 
EDS. Pode-se mencionar, também, que os percentuais obtidos para o CuS0

4 
nessas condições foram relativamen

te mais expressivos que os valores obtidos para ensaios semelhantes utiUzando apenas ar comprimido (cerca de 
45%). 

Outra avaliação implementada com o material ustulado foi um ensaio de solubilidade, utilizando uma amostra 
oritmda de uma ustulação levada afeito a 600°C por 20 minutos com uma atmosfera contento um retomo de SOr 
O resultado é fornecido na Tabela Vil. 

Tabela VTI - Resultado do teste de solubilidade do material ustulado 

Massa total Massa retida Massa solubilizada % Retido % Solubilizado 

1.00 0.23 0.77 23.12 76.88 

Constatou-se que um aumento no ganho de massa obtido na ustulação é sempre acompanhado por uma maior 
solubilidade da amostra do material, confirmando ter sido priorizada, conforme mencionado anteriormente, a for
mação do sulfato de cobre. Neste teste de solubilidade foi gerado um licor azul, característico do sulfato de cobre, 
e um material sólido, retido na membrana do sistema de filtragem, que foi encaminhado para análises por MEV/ 
EDS e D- RX, as quais encontram-se relatadas a seguir. 

2.3 Material filtrado após o ensaio de solubilização 

O material filtrado após o teste de solubilização foi submetido ao MEV/EDS tendo em vista não apenas uma 
identificação das suas principais características mas, também, uma apreciação sobre a remanecência, ou não, de 
cobre e enxôfre neste materiaL A Tabela Vli1 apresenta a relação dos elementos presentes nessa amostra. 

Tabela VIU - Resultados de EDS para uma área representativa da amostra 

Elemento Cu Fe o Si AI Total 

Massa % 3.11 59.63 25.73 8.74 2.78 100 
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Observa-se que, além da ausência do enxôfre (pelo menos em níveis significativos) a quantidade de cobre pre
sente na amostra caiu substancialmente, indicando que uma recuperação marcante deste elemento é obtida na so
lubilização. A Figura 6 ilustra a morfologia do material e mostra algumas regiões onde foram submetidas análises 
por EDS, cujos resultados estão fomecidos na Tabela IX. 

Figura 6 - Morfologia do material filtrado e regiões submetidas a análise por EDS 

Tabela IX - Resultados de:; EDS após solubilização 

Spcctrum Cu Fc o Si Al TtHal 

Spcctrum I - 4.83 54.03 41.13 - 100 

Spectrum 5 0.58 59.21 37.23 2.01 0.97 100 

Identifica-se um material com certa homogeneidade e, como esperado, a presença de cobre é desprezível nas 
regiões indicadas. Confirma-se, também, a presença do oxigênio, silício e ferro em regiões específicas da amos
tra (Spectrurns 1 e 5) indicando tl'lltar-se do quartzo (Si0

2
), impurificado pelo ferro, e da hematita (Fcp), impu

rificada pelo silicio, respectivamente. 
O resultado da análise por D-RX encontra-se na Figura 7. Pode ser observado a presença majoritária da hema

tita e do quartzo, indicando que o cobre e o enxofre foram solubilizados, em função da obtenção do sulfato de co
bre, junto com o óxido de ferro, durante a ustulação do concentrado de calcopirita. 

Figura 7 - Espectro de Raios-X do material filtrado 
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3. CONCLUSÕES 

As técnicas e métodos adotados para caracterizar os materiais envolvidos indicaram, claramente, a possibilida
de de obtenção seletiva do sulfato de cobre e do óxido de ferro. Para isso, devem-se adotar condições operacionais 
que, dependendo da atmosfera reinante dentro do reatar, devem estar na tàixa de temperatura entre 600°C e 700°C 
e não serem conduzidas ao longo de muito tempo (cerca de 30 minutos na escala laboratorial estudada). 

Os materiais obtidos dentro destas condicionantes apresentaram teores de cobre c enxofre próximos de 27 % 
e 14%, respectivamente. Os ensaios de solubilização conduziram a uma perda de massa da ordem de 77%, indi
cando uma solubilidade quase plena destes elementos e gerando um material filtrado constituído, principalmente, 
de hematita (Fep) e quatzo (SiOJ 
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