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RESUMO 
 
O presente trabalho visa realizar estudos de rota de processo de flotação para  
avaliar a obtenção de concentrados de sulfetos de Cu/Pb e Ag a partir de uma 
amostra da região de Caçapava do Sul – RS, em escala de bancada. Para tanto, foi 
feita uma caracterização granulométrica e química dos componentes de interesse da 
amostra (teores de Cu, Pb, e Ag, por faixa granulométrica) e avaliadas três etapas  
de flotação: i. Etapa bulk (flotação coletiva) de sulfetos de Pb, Cu e Ag; ii. Etapas 
cleaner e recleaner; e iii. Flotação seletiva (separação de sulfetos de Cu/Pb). A 
definição da melhor alternativa considerou os teores de Cu/Pb/Ag e o tipo e 
concentração de reagentes (coletores, depressores e ativadores). Os melhores 
resultados da flotação bulk e duas etapas de limpeza (cleaner e recleaner) foram 
obtidos com a granulometria com um P80 de 74 µm, o coletor isopropil xantato de 

sódio (SIPX), o promoter sal sódico de di (etil‐secbutil) ditiofosfato (A208) e o 
espumante metil isobutil carbinol (MIBC). As recuperações metalúrgicas foram 
elevadas para os três metais (cerca de 90 %), com teores próximos a 30 % de Pb,  
11 % de Cu e 950 ppm de Ag. A flotação sequencial ou de separação dos sulfetos  
de Cu/Pb com os seguintes reagentes depressores: dicromato de potássio, água 
oxigenada, carbonato de sódio, cianeto de sódio, metabissulfito de sódio e amido, 
não apresentou uma boa seletividade, embora todos esses reagentes tenham sido 
reportados extensamente na literatura (técnica e informações industriais).  
Entretanto, essa falta de seletividade parece ser conhecida no setor mineral de 
sulfetos polimetálicos e a alternativa de metalurgia extrativa direta dos concentrados 
já é utilizada. 

 
PALAVRAS-CHAVE: minério sulfetado polimetálico; rota de processo; flotação; 
reagentes. 

 

ABSTRACT 
 

The present work aims to conduct flotation process route studies to evaluate the 
extraction of Cu/Pb and Ag sulfide concentrates from a sample from the Caçapava  
do Sul - RS region, on a bench scale. For this purpose, a granulometric and chemical 
characterization of the components of interest of the sample (Cu, Pb and Ag grades 
by grain size) was performed and three flotation stages were evaluated: i. Bulk step 
(collective flotation) of Pb, Cu and Ag sulfides; ii. Stages of cleaner and recleaner; 
and iii. Selective flotation (copper/lead sulphides). The definition of the best 
alternative  considered  the  Cu/Pb/Ag  contents  and  the  type  and  concentration of 
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reagents (collectors, depressants and activators). The best results of flotation bulk 
and cleaner and recleaner stages were obtained with P80 particle size of 74 μm, 
isopropyl sodium xanthate (SIPX), di (ethyl-butyl) dithiophosphate (A208) sodium salt 
and methyl isobutyl carbinol (MIBC). The metallurgical recoveries were high for the 
three metals (about 90 %), with grades close to 30 % Pb, 11 % Cu and 950 ppm Ag. 
Sequential flotation with the following depressant reagents: potassium dichromate, 
hydrogen peroxide, sodium carbonate, sodium cyanide, sodium metabisulfite and 
starch, did not show good selectivity, although all of these reagents have been 
reported extensively in the literature (technical and industrial information). However, 
this lack of selectivity seems to be known in the mineral sector of polymetallic 
sulphides and the alternative appears to be the direct extractive metallurgy of the 
concentrates. 

 
KEYWORDS: polymetallic sulfide ore; process route; flotation; reagents. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A flotação de sulfetos polimetálicos é notoriamente conhecida pelas dificuldades de 
seletividade do processo, cujas instabilidades de desempenho são consequências, 
entre outras, da elevada reatividade dos coletores e da liberação das espécies 
minerais. Outro fator complicador surge quando tais sulfetos coexistem em suas 
matrizes, exigindo um maior controle e escolha adequada da rota de  
processamento. 

 

O tratamento de minérios sulfetados porfiríticos complexos, de CuSx (principalmente 
calcopirita, bornita), galena e espécies de prata associada, inclui etapas de 
cominuição visando liberar as partículas sulfetadas de valor. A liberação é 
normalmente atingida com um P80 de 74 µm. A flotação, principal operação unitária 
de concentração, deve garantir a obtenção de teores que permitam a metalurgia 
extrativa dos metais contidos. 

 

Os teores dos concentrados (seletivos) de flotação variam muito, mas devem conter 
no mínimo  20 % Cu, 40-50 % Pb, e teores de Ag variando muito entre 1000 e     
5000 ppm. Para alcançar tais teores, os fluxogramas de flotação são, dependendo 
do tipo de minério, teor, liberação e mineralogia, divididos em dois tipos: 

 

1. Flotação bulk (primária, de todos os sulfetos) seguida de flotação seletiva, com 
depressão dos sulfetos de cobre (CuSx) ou de chumbo (PbS) (Yovanovic, 
2004). Muitas vezes, são necessárias diversas etapas de flotação limpeza para 
atingir os teores requeridos na etapa seletiva (esse estudo, por exemplo). O 
número delas dependerá do grau de liberação das espécies portadoras de Cu  
e Pb, dos tempos de  flotação, do tipo e  concentração de reagentes coletores 
ou espumantes e, principalmente, do tipo de equipamento (coluna ou células 
mecânicas). 

 
2. Flotação sequencial, seletiva da alimentação do circuito. Nesse caso, os 

compostos a deprimir dependem da mineralogia das partículas portadoras de 
cobre (sulfetos primários ou não) e dos coletores usados (xantatos e/ou 
derivados)  (Bulatovic,  2007; Pearse, 2005; Yovanovic, 2004). Se  o  minério  a 
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deprimir é de cobre emprega-se principalmente NaCN. No caso da galena, 
utilizam-se reagentes que oxidam sua superfície e outros poliméricos que 
revertem sua hidrofobicidade. Existem diversos depressores (e misturas deles) 
empregados para tanto, entre os quais se destacam: i. Metabissulfito de sódio; 
ii. Peróxido de oxigênio; iii. Carbonato de sódio; iv. Dicromatos e cromatos de 
sódio ou potássio; v. Sulfato de amônio; vi. Amido, dextrina ou 
carboximetilcelulose (Mendonça, 2014; Yovanovic, 2004; Yuan et al.,1996). 

 
As principais minas que usam esses reagentes estão localizadas no Peru (Cerro de 
Pasco, Casapalca, Morocoxa, San Cristobal Mahr Tunnel, Los Quenuales, Chicla, 
Huarochirí), México (San Martin, San Francisco), Canadá (Western Mina Lake, 
Brunswick, Sturgein Lake, Buchans Mine), USA (Pandora, Federal, Viburnum), 
Rússia (Leningraskara, Berozovskaia, Misursk), Japão (Uchinotai, Doyasjiki), Suécia 
(Boliden), Finlândia (Bihanti) (Informações pessoais, 2016). 

 

Esse trabalho visa realizar estudos de rota de processo de flotação para avaliar a 
obtenção de concentrados de sulfetos de Cu/Pb e Ag a partir de uma amostra 
contendo sulfetos metálicos da região de Caçapava do Sul – RS, em escala de 
bancada. Para tanto, foi feita uma caracterização granulométrica e química dos 
componentes de interesse da amostra (determinação dos teores de Cu, Pb, e Ag,  
por faixa granulométrica), foram avaliadas três etapas de flotação, além do emprego 
de diferentes sistemas de reagentes na flotação seletiva. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1. Preparo da Amostra 
 
As amostras de furos de sondagem, totalizando 200 kg, foram britadas em britador 
de mandíbulas e rolos, e peneiradas para obtenção de um produto 100 % <3,35 mm. 
Após, esse produto foi homogeneizado e quarteado pelo método de pilha  
longitudinal e com o quarteador Jones foram obtidas as alíquotas para a 
caracterização e para os estudos de concentração. 

 
Os teores dos principais elementos da alimentação à flotação foram: Pb - 2,2 %; Cu 
- 0,8 % e Ag - 89,2 ppm. 

 

2.2. Reagentes 
 

Foram utilizados os reagentes: isopropil xantato de sódio (SIPX) - coletor, sal sódico 
de di (Etil‐secbutil) ditiofosfato AEROFLOAT 208 (A208) – promoter, e 
metilisobutilcarbinol (MIBC) – espumante (detalhados na Tabela 1) na etapa de 
flotação bulk. Para o ajuste de % de sólidos das polpas foi empregada água potável 
da rede de distribuição de Porto Alegre, e o pH foi ajustado com soluções de H2SO4 

e Ca(OH)2. 
 

Tabela 1. Tipo e concentrações de reagentes e tempo de condicionamento dos reagentes 
utilizados no ensaio de flotação bulk (Primária, coletiva de sulfetos). 

Reagentes Concentração (g.t-1)
 Tempo Condicionamento (min) 

SIPX 14 
2 

A208 6 
MIBC 40 1 
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Nos estudos de flotação seletiva foram adicionados os reagentes depressores e pH 
ajustados conforme listados na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Tipo e concentrações de reagentes depressores e pH avaliados nos estudos de 

flotação seletiva de sulfetos metálicos (Pb/Cu/Ag). 

Etapa Reagentes Depressores Depressão Seletiva Concentrações (g.t-1) pH 

Seletiva 1 
Metabissulfito de Sódio 

Pb 200 6,5 
Amido de Mandioca 

Seletiva 2 
Peróxido do Hidrogênio 

Pb 
1500 

5 Amido de Mandioca 200 

 
Seletiva 3 

Peróxido do Hidrogênio  
Pb 

1500  
5 Amido de Mandioca 200 

Carbonato de Sódio 150 
Seletiva 4 Dicromato de Potássio Pb 1500 7,5 

Seletiva 5 Cianeto de Sódio Cu 1500 10 

 
2.3. Determinação da Distribuição Granulométrica 

 
A análise granulométrica foi realizada a úmido em peneiras de laboratório de 20 cm 
de diâmetro e 5 cm de altura,  com as  seguintes  malhas  150 #  (100 µm),  200  # 
(74 µm), 270 # (53 µm), 325 # (44 µm) e 400 # (37 µm). O produto retido em cada 
peneira foi seco em estufa à temperatura de 50 °C por 24 h. 

 
Para cada fração >200 #, após homogeneização em lona e quarteamento em pilha 
cônica, uma alíquota de aproximadamente 20 g foi cominuída em moinho de disco 
orbital por 30 min para obtenção de material 100 % passante em 200 # (74 µm). 
Após a moagem, as amostras foram quarteadas em quarteador Jones para  
obtenção de alíquotas de 5 g para serem enviadas a análise química. 

 
2.4. Análises Químicas e de Liberação Mineral 

 
Alíquotas de minério da alimentação e produtos da flotação, e das frações 
granulométricas foram encaminhadas para realização de análises químicas e 
quantificação dos elementos Pb, Cu e Ag, por espectroscopia de absorção atômica. 

 

As análises de liberação mineral foram realizadas por um MLA (Mineral Liberation 
Analyzer), com imagens de elétrons retroespalhados, gerados por um microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) para definir e classificar as partículas. A sua 
composição foi medida por um detector de EDS (Espectroscopia de energia 
dispersiva de raios-X). A análise modal e medida de fases minerais associadas - 
classes de teor de seções transversais de partículas através de imagens geradas e 
as fases identificadas. 

 
2.5. Estudos de Flotação 

 
As alíquotas preparadas para os estudos de flotação foram moídas a úmido em 
moinho de barras de aço, seguindo o procedimento pré-estabelecido para adequar a 
granulometria da alimentação da flotação com P80 = 74 µm. Ao final do tempo de 
moagem, a polpa foi transferida para a célula de flotação, utilizando água necessária 
para a diluição da polpa, com o pH ajustado em 8,5 com Ca(OH)2  (leite de cal). 
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Os ensaios de Flotação bulk/rougher foram realizados em célula mecânica, marca 
Darma-Denver, modelo D12 (3 L), com polpas contendo 35 % p/p, sob agitação 
(1000 rpm), e condicionamento na própria célula de flotação. Após o 
condicionamento dos reagentes, a flotação foi iniciada com a injeção de ar na célula. 
A coleta foi feita com auxílio de raspador automático e o volume na célula  foi 
mantido constante, com injeção de água com pH 8,5 ajustado com Ca(OH)2. 

 
As etapas de flotação cleaner e recleaner seguiram o mesmo procedimento adotado 
na etapa rougher, com polpas contendo 20 e 15 % p/p de sólidos, respectivamente. 
Nessas etapas foi adicionado apenas o reagente espumante (MIBC). 

 
Os estudos de flotação seletiva foram realizados após a obtenção do concentrado 
recleaner. Esse produto foi condicionado com os reagentes depressores com polpas 
contendo 10 % p/p de sólidos para a separação dos elementos de interesse Cu e  
Pb. Um estágio adicional de cleaner foi utilizado como “teste branco” a ser 
comparado com a flotação seletiva. O fluxograma apresentado na Figura 1 resume 
as etapas de flotação estudadas. 

 

SIPX 
A208 
MIBC 

  

 

 
MIBC MIBC 

  

 
 

VÁRIOS 
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MIBC 
 

 
 

 
Conc. 

Pb ou Cu 
 

Rej. Rougher Rej. Cleaner Rej. Recleaner Rej. Seletiva 

Figura 1. Fluxograma das etapas de flotação, com as respectivas adições de reagentes e coleta 
dos produtos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados de distribuição granulométrica e teores de Pb, Cu e Ag são 
apresentados nas Figuras 2(a-d). Foi observado um elevado conteúdo (~50 % em 
massa) de partículas finas (<37 µm). Já os teores dos elementos tiveram 
comportamentos distintos, com teores de Cu ~0,7 % em todas as frações  
analisadas, menores teores de Ag na faixa mais grossa (>100 µm), e teores 
decrescentes de Pb das frações mais finas às mais grossas. 
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Figura 2. (a) Distribuição granulométrica e granuloquímica de (b) Cu, (c) Ag e de (d) Pb por 
faixa granulométrica da amostra de alimentação à flotação. 

 

A Figura 3 resume os resultados de liberação/exposição dos minerais sulfetados 
com valor comercial da amostra da alimentação à flotação. De forma geral, ocorre a 
exposição de quase 100 % dos sulfetos, havendo menos que 1,7 % de isenção de 
exposição para todas as frações avaliadas. 
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Figura 3. Liberação (exposição) dos minerais sulfetados com valor comercial. 

 

A Tabela 3 resume os resultados obtidos nas etapas de flotação: i. Etapa “bulk” de 
sulfetos de Pb, Cu e Ag; ii. Etapas de cleaner e recleaner e, iii. Flotação seletiva. A 
definição da melhor alternativa considerou os teores de Cu/Pb/Ag, o tipo e 
concentração de reagentes (coletores, depressores, e ativadores). Os problemas 
encontrados na baixa seletividade podem estar relacionados, entre outros, com o 
arraste e/ou grau de liberação, embora a Figura 3 mostre um alto grau na amostra 
estudada. Os estudos de flotação foram realizados em célula mecânica, onde o grau 
de arraste é elevado. Ainda, esse arraste é agravado pela presença de uma 
significativa proporção de finos argilosos. 

 

Foi possível alcançar teores de Cu de até ~11 %, de Pb de até ~30 % e de Ag de até 
~950 ppm, nas etapas de limpeza, com recuperações metalúrgicas ~90 % em cada 
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estágio. As recuperações globais foram superiores a 78 %. Os teores residuais 
(rejeitos) demonstram que esse produto poderia ser recirculado à alimentação da 
flotação rougher ou ser incluída uma flotação scavenger do rejeito da etapa cleaner, 
aumentando a recuperação global dos sulfetos metálicos. Os resultados obtidos na 
flotação re-recleaner mostram que não há necessidade de mais um estágio de 
flotação, em função dos teores dos metais serem muito próximos aos observados na 
etapa anterior. A implementação de estágios scavenger às alternativas avaliadas ou 
a recirculação de fluxos rejeitados com elevados teores de metais, podem elevar a 
recuperação global do processo. 

 
O emprego dos reagentes depressores na flotação não foi eficaz, pois não 
realizaram uma separação dos constituintes, apenas deprimiram parte de ambos, 
não apresentando seletividade. Isso pode ser comprovado com os valores  dos 
teores de Cu e Pb nos produtos. Foram obtidos teores de até ~47 % de Pb, na 
flotação “Seletiva 3”, sem modificar o teor de Cu (~11 %) no concentrado, atingindo, 
nesse caso, recuperações metalúrgicas globais de 72 % e 58 %, respectivamente. 

 
Tabela 3. Resumo dos resultados metalúrgicos das diversas etapas de flotação estudadas. 

 
Etapa 

Rec. 
Massa 

(%) 

Cu (%) Pb (%) Ag 

Teor 
Conc. 

Teor 
Rej. 

Rec. 
Metalúrgica 

Rec. 
Global 

Teor 
Conc. 

Teor 
Rej. 

Rec. 
Metalúrgica 

Rec. 
Global 

Teor 
(ppm) 

Rougher 28 3 0,1 91 91 7 0,3 92 92 240 

Cleaner 34 7 0,4 89 82 19 1,0 91 83 444 
Recleaner 64 11 0,7 97 79 29 1,5 97 81 950 

Re- 
recleaner 

91 11 0,9 99 78 31 3 99 80 1320 

Seletiva 1 62 14 6 79 62 38 7 90 73 - 

Seletiva 2 68 15 4 89 70 41 6 94 75 - 

Seletiva 3 59 11 11 58 46 47 8 89 72 - 
Seletiva 4 63 10 11 61 48 45 7 91 74 - 

Seletiva 5 78 14 2 96 75 36 6 96 77 - 

 

Em muitos casos, como no presente estudo, a flotação seletiva se torna onerosa e 
difícil tecnicamente, levando as empresas a comercializar diretamente o concentrado 
bulk (Cu/Pb/Ag). As justificativas são a necessidade da construção de  uma  
complexa planta de tratamento (volumosa em termos de área e tonelagem), que 
consome muita energia e água, causa problemas ambientais (penalties/multas), tem 
emprego extra de reagentes e operadores, exige a construção de espessadores 
maiores, entre outros. Embora o preço de venda seja menor (metalurgia extrativa 
complexa), essa alternativa é considerada economicamente sustentável. As 
características (teores) das espécies de valor obtidas neste trabalho, somado as 
elevadas recuperações metalúrgicas, sugerem a viabilidade desta alternativa, para 
este minério polimetálico. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os melhores resultados foram obtidos com o coletor isopropil xantato de sódio 
(SIPX), o promoter sal sódico de di (etil-secbutil) ditiofosfato (A208) e o espumante 
metil isobutil carbinol (MIBC), granulometria com P80 de 74 µm, flotação bulk e duas 
etapas cleaner e recleaner. As recuperações metalúrgicas foram elevadas para os 
três metais (90 %), mas com teores próximos a 29 % de Pb; 11 % de Cu e 950 ppm 
de Ag. Não foi possível a flotação (sequencial) seletiva com nenhum dos seguintes 
reagentes depressores: dicromato de potássio, água oxigenada, sulfeto de sódio, 
carbonato  de  sódio,  cianeto  de  sódio,  bissulfito de  sódio e  amido.  Todos esses 
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reagentes têm sido reportados extensamente na literatura técnica como efetivos, em 
termos de seletividade. Porém, informações industriais revelam que este problema é 
muito conhecido na flotação de sulfetos polimetálicos, sendo recomendada a 
metalurgia extrativa direta dos concentrados globais após etapas de limpeza e /ou 
re-limpeza. 
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