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RESUMO 
 
A transformação pirometalúrgica dos sulfetos de cobre em cobre blister ocorre por 
fusão, conversão e refino. Durante este processo, o ferro contido no concentrado 
reage e se estabiliza em um silicato ferroso denominado faialita, que é o principal 
constituinte da escória. A escória com teor de 0,90% de cobre total é formada 
predominantemente por ferro, sílica e cálcio, em menores quantidades encontra-se, 
cobre, zinco, cromo e arsênio. Neste trabalho é estudada a lixiviação da escória de 
cobre visando à avaliação da aplicabilidade deste método para a extração do cobre. 
Inicialmente foi realizada a caracterização da amostra, em seguida com o auxilio de 
um reator com agitação foi realizada a lixiviação com ácido sulfúrico a 45%. Os 
resultados mostram uma extração máxima de 40% de cobre, mas indica forte 
lixiviação de ferro, o que dificulta o processo subsequente de purificação da solução. 
 
PALAVRAS-CHAVE: escória; lixiviação; cobre. 
 
ABSTRACT 
 
The pyrometallurgical treatment of copper sulfides to produces metallic copper uses 
conversion and refining, trying to improve the most of your content values of metals. 
In this process, the iron contained of the concentrate is stabilized and reacts to gives 
a ferrous silicate, fayalita, which is the main constituent of the slag. The slag, 
containing about 0.90% total copper is composed by iron, silica and calcium, and 
have small amounts of copper, zinc, chromium, and arsenic. This work studied the 
leaching slag in order to evaluate the applicability of this method for the extraction of 
copper. Initially, the sample was characterized, and then it was leached in a stirred 
reactor. Leaching was performed with 45% sulfuric acid. The results show copper 
recovery about 40%, but indicated strong iron leaching, which will challenger the 
solution purification before the metal production.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Escórias são subprodutos de processos pirometalúrgicos ou resíduos nos processos 
de incineração. De acordo com sua origem as escórias podem ser classificadas em: 
escória de ferro, escória não-ferrosa e escórias incineradas (SHEN e FORSSBERG, 
2002). Estas escórias, embora empregadas para construção civil como agregado 
para concreto ou para pavimentação (NAZER et al, 2012), geralmente contém 
apreciável quantidade de metais valiosos e podem vir a ser uma fonte secundária de 
metais (SHEN e FORSSBERG, 2002).  
 
As escórias de cobre, que são geradas nos processos de fusão e refino do minério 
concentrado, como mostra a Figura 1, pode conter de 0,58 a 3,7% de cobre (SHEN 
e FORSSBERG, 2002). O cobre na escória pode se apresentar como cobre 
metálico, além de óxidos e eventualmente sulfetos, dependendo das condições 
operacionais do processo. 
 

Secagem

Forno Flash

Forno 

Eletrico
Conversor

Óleo

Ar + O2

H2O (g)

SO2

Mistura

 (30% Cu)

Coque

Escória (1-2% Cu%) Mate (60% Cu)

Escória Final

(0,5-0,8% Cu)

Escória (2-4% Cu)

Mate

Refino

Moldagem

Refino 

eletrolitico
Lama anódica Rejeito

Gás natural Ar + O2

Cobre blister 

(98,5% Cu)

Ar + O2

SiO2

Planta de 

ácido 

sulfúrico

H2SO4

Cobre eletrolitico

(99,999% Cu)

Concentrado de cobre + SiO2

 
 

Figura 1. Processo pirometalúrgico para produção de cobre (Adaptado de BITTENCOURT, 
1992). 

 
No processo pirometalúrgico de produção de cobre é adicionado ao concentrado um 
fundente, a mistura dos concentrados e do fundente (blend), após a secagem, é 
injetado no forno flash, na qual as reações se dão a uma temperatura de 1350°C. Os 
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sulfetados são oxidados parcialmente, dando origem às fases mate e escória. A 
escória é uma fase composta por óxidos refratários (oriundos dos concentrados). O 
mate é uma fase composta predominantemente por sulfetos de cobre e ferro (não 
oxidados), níquel, cobalto, bismuto, chumbo e zinco. O mate é conduzido, através de 
vazamento, para conversores que também recebem mate do forno elétrico. Os 
conversores são divididos em duas fases: sopro de escória e sopro de cobre. Nos 
conversores, o restante das impurezas e do ferro da fase mate se oxidam, indo para 
a fase escória (BITTENCOURT, 1992). Os sulfetos constituem a fase mate, 
enquanto que os óxidos e silicatos formam a escória. O principal constituinte da 
escória é o ortosilicato, conhecido como faialita, formado pela reação do óxido de 
ferro (wustita) com o fundente (sílica), de acordo com a equação abaixo (HABASHI, 
2002). 

 
 2FeO + SiO2  →  2FeO.SiO2          (1) 
 

A sílica estabiliza o íon ferroso, daí a formação da faialita, que é bastante estável até 
1300°C. Ferro e sílica estão presentes na escória com 25-50% para cada. 
Dependendo da origem, algumas escórias contêm também Co ou Ni a níveis dignos 
de recuperação e utilização. Em alguns casos Ni e Co podem estar na forma de 
óxidos (GBOR, 2000). 

 
Após as reações se processarem, às bicas de vazamento são abertas e o forno é 
esvaziado. A escória, ao fluir pela calha, recebe um fluxo de água sob pressão e é 
resfriada rapidamente, solidificando-se em forma de pequenas esferas irregulares e 
de dimensões variadas (BITTENCOURT, 1992). 
 
A Figura 2 mostra o diagrama de fases do sistema FeO-SiO-CaO. A região 
sombreada representa a zona geralmente encontrada nos processos industriais de 
produção de cobre. Nota-se nesta região a predominância de olivina e wustita, ricas 
em ferro (GILCHIRST, 1980; ACUNA, 1983). 
 

 
Figura 2. Diagrama de fase para o sistema FeO-Fe2O3-SiO2 (Adaptado de GILCHRIST, 1980). 
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Segundo (BITTENCURT, 1992) entre 1984 e 1992 a usina da Paranapanema, 
localizada em Camaçari, Bahia, produziu 1700 mil toneladas de escória com um teor 
de cobre entre 0,66 e 1,4%. Os valores atualmente reportados das concentrações 
médias dos elementos na escória de cobre da Paranapanena estão apresentados na 
Tabela 1. Observa-se que os principais constituintes são Fe, Si e Ca, que 
classicamente encontra-se nas escórias de cobre e de alguns outros metais 
(HABASHI, 2002). Observa-se também que os teores de cobre estão entre 0,5 e 
0,8% e outros metais, como zinco, chumbo e níquel, e metalóides, como arsênico, 
encontra-se presentes com teores significativos. 
 

Tabela 1. Composição química típica de escórias de cobre (%).  

Fe 42 
Fe3O4 ≤ 5 
SiO2 30 – 33 
Ca 22 – 25 

Cu 0,5 – 0,8 
Zn 0,57 
Pb 0,05 
Ni 0,012 
As 0,011 

Cr < 0,25 
Co < 0,033 
Sn < 0,02 
Sb < 0,01 

 
Visando a recuperação de metais, as escórias de cobre podem ser tratadas por 
métodos físicos e químicos, incluindo: flotação, lixiviação e calcinação. Destes 
métodos à lixiviação com ácidos (sulfúrico e clorídrico,) ou complexantes (cloreto 
férrico, amônia e cianeto) tem mostrado resultados promissores, assim como a 
lixiviação sob pressão (SHEN e FORSSBERG, 2003; PAPANGELAKIS e 
PEREDERIY, 2011). No presente estudo foi considerada a lixiviação atmosférica 
com ácido sulfúrico, uma vez que este ácido é um sub-produto do processo de 
produção pirometalurgica do cobre.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A escória de cobre usada neste estudo é proveniente da usina da Parapanema 
(Camaçari, Bahia). Foram coletados cerca de 50 kg de escória em cinco pontos na 
pilha. O material foi quarteado e a massa foi reduzida visando à realização de testes 
de lixiviação, análise granulométrica, análise mineralógica e análise química. A 
análise granulométrica de partículas foi realizada no laboratório de controle de 
processo da Paranapanema usando peneiras da serie Tyler, com os seguintes 
tamanhos: 325, 270, 200, 150, 100 e 65, que correspondem a 44, 52, 74, 105, 148 e 
209 micra.  
 
No teste de lixiviação foi usado 50 gramas da fração acima de 65 malhas da escória 
e um litro de ácido sulfúrico 45% v/v (diluído com água desmineralizada a partir de 
ácido sulfúrico PA da Vetec) em um recipiente parcialmente fechado para evitar 
evaporação. Foi utilizado um agitador magnético com agitação de 6 RPM, suficiente 
para manter o sólido em suspensão. Os testes foram conduzidos em pressão e 
temperatura ambiente por um período de 168 horas.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 
Ao longo do teste, amostras de 2 ml da solução aquosa foram retiradas, nos 
intervalos de 0,5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 72, 96 e 120 horas filtradas e enviadas para 
analise de cobre e ferro por espectrofotometria de absorção atômica. Ao final do 
teste, a polpa foi filtrada e o rejeito foi lavado com água destilada até pH neutro. 
Posteriormente o sólido foi secado e usado para análise química por florescência de 
raios X, usando analisador portátil NITON XL3 t 500 com a calibração de rochas e 
análise de difração de raios-X, com base no padrão de referência RRUFF. Os 
ensaios não foram realizados em duplicatas. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Caracterização da escória 

 

A Tabela 2 mostra a análise granulométrica da escória de cobre homogeneizada e 
não tratada. Nota-se que a maior parte das partículas tem tamanho superior a 0,209 
mm o que é compatível com o método de resfriamento utilizado no processo 
pirometalúrgico de produção de cobre (BITTENCOURT,1992). 
 

Tabela 2. Análise granulométrica da escória. 

Peneiras 
(#) 

Massa Retida 
(g) 

Freqüência 
simples (%) 

Freqüência Acumulada 
Retida (%) 

Freqüência Acumulada 
Passante (%) 

+65 970 97 97 3 
65/100 14 1,4 98,4 1,6 

100/150 8 0,8 99,2 0,8 
150/200 4 0,4 99,6 0,4 
200/270 3 0,3 99,9 0,1 
270/325 1 0,1 100 0 

 
A Tabela 3 apresenta a análise de alguns elementos na amostra de escória 
homogeneizada e não tratada. Nota-se que dos elementos analisados o maior 
constituinte é ferro, seguido por cobre que corresponde a 0,94%. Vale ressaltar que 
a concentração dos elementos leves (Si, Ca, Mg, Al, Na e S) não foram 
determinadas neste caso, em função de limitação do analisador por XRF. 
 

Tabela 3. Composição da escória antes da lixiviação. Maiores constituintes (%). 

Fe 85,0 
Cu 0,94 
Zn 0,69 
Ca 0,17 
Ba 0,16 
K 0,11 

Pb 0,10 
Mo 0,09 
As 0,08 

 
A Figura 3 mostra o difratograma de uma amostra de escória de cobre. Observa-se 
uma grande incidência de picos bem definidos e estreitos o que indica que a 
estrutura da escória é predominantemente cristalina, tendo como fases mais 
abundantes faialita (Fe2SiO4) e magnetita (Fe3O4). 
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Figura 3. Difratograma da escória. 

 

3.2. Ensaio de lixiviação 
 
As Figuras 4 e 5 mostram as curvas cinéticas de lixiviação de cobre e de ferro da 
escória com ácido sulfúrico. Observa-se que a lixiviação do cobre é lenta enquanto a 
de ferro é relativamente rápida. As concentrações de ferro estão sujeitas a 
incertezas maiores que as de cobre, possivelmente devido à formação de 
precipitados e da possível adsorção deste elemento na superfície da escória.  
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Figura 4. Cinética da lixiviação ácida do cobre contido na escória. 
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Figura 5. Cinética da lixiviação ácida do ferro contido na escória. 

 
A Tabela 4 mostra a análise dos principais elementos no rejeito da escória após 168 
horas de lixiviação com ácido sulfúrico. Observa-se que houve uma discreta perda 
de massa, cerca de 3,7% o que indica que a matriz silicosa está sendo pouco 
consumida. Observa-se também uma discreta redução dos teores de Cu, e Zn e 
uma forte redução do teor de Fe na escória lixiviada. 
 

Tabela 4. Composição da escória após lixiviação de 168h com ácido sulfúrico.  
Maiores constituintes (%). 

Fe 58,88 
Cu 0,56 
Zn 0,42 
Pb 0,08 
Ba 0,06 
Mo 0,06 
K 0,05 
As 0,04 
Ca 0,03 
Te 0,02 

 
Estes resultados indicam que a extração de cobre foi de 40% em 168 horas, 
enquanto a extração do zinco foi de 39%. A extração de ferro por outro lado foi de 
31%. Como este elemento é muito abundante na escória esta extração representa 
uma grande concentração de ferro em solução, o que pode acarretar problemas na 
etapa de purificação do licor de lixiviação. 
 
 
4. CONCLUSÕES  
 
Na lixiviação ácida da escória de cobre em reator agitado descontinuo observou-se 
uma extração de cerca de 40 % do cobre em sete dias de contato, o que indica ser 
este um processo lento. Observou-se também que uma pequena fração da escória 
foi consumida, o que gerou uma perda de massa de 3,72% após a lixiviação. A 
extração do ferro, componente principal da escória, foi significativa, se tratando de 
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um sistema fechado, o que gerou um licor de lixiviação com uma concentração de 
ferro 26 vezes maior que a concentração de cobre. Esta tendência da lixiviação do 
ferro dificulta o processo de purificação do licor visando a eletro-obtenção do cobre e 
inviabiliza o uso de extração por solventes, entretanto, métodos de precipitação 
podem eventualmente auxiliar na purificação da solução. 
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