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Resumo 

 

Este trabalho foi realizado laboratorialmente, sendo o objetivo testar dois reagentes para a depressão 

da blenda enquanto se pretende a flutuação de galena e calcopirite. Inicialmente foi testado o sulfato 

de zinco, utilizando diferentes dosagens deste reagente para diferentes níveis do metabissulfito de 

sódio. Posteriormente foi também testado o carbonato de sódio como regulador de pH ao invés do 

hidróxido de cálcio. 

Nos ensaios com sulfato de zinco como depressor da blenda, obteve-se uma redução da recuperação 

de zinco sem grande redução da recuperação de cobre e chumbo o que levou a uma melhor 

seletividade do chumbo relativamente ao zinco, mas com pior seletividade do cobre relativamente ao 

zinco. Nos ensaios com carbonato de sódio como regulador de pH obteve-se um aumento de 

recuperação de todos os elementos principais (cobre, chumbo, zinco e ferro), com um aumento 

especialmente grande da recuperação de cobre, que levou a uma melhor seletividade do cobre 

relativamente ao zinco no ensaio com utilização de carbonato de sódio como regulador de pH, no 

entanto este ensaio teve uma pior seletividade do chumbo relativamente ao zinco. 

 

Palavras-chave: sulfuretos, flutuação por espumas, seletividade, sulfato de zinco, carbonato de sódio 
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Abstract 

 

This dissertation consists of two sets of laboratory flotation tests, with the objective of increasing the 

depression of sphalerite while floating galena and chalcopyrite. Initially the zinc sulphate was tested, 

using different dosages of this reagent and of sodium metabisulphite. Later, soda ash was tested using 

this reagent as a pH regulator instead of using slaked lime. 

In the tests with zinc sulphate as a sphalerite depressor a lower zinc recovery was achieved without a 

reduction in the copper and lead recovery which lead to a better selectivity of lead against zinc, but with 

a worst selectivity of copper against zinc. In the tests with soda ash as pH regulator an increase in the 

recovery of all the main elements (copper, lead, zinc and iron) was achieved, with a bigger increase in 

the copper recovery, which lead to a better selectivity of copper against zinc in the tests with soda ash 

as a pH regulator, but with a worse selectivity of lead against zinc. 

 

Key-words: sulfides, froth flotation, zinc sulphate, soda ash, selectivity  
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento do tema 

Os minérios de cobre (Cu), chumbo (Pb) e zinco (Zn) são muito comuns e ocorrem maioritariamente 

sob a forma de calcopirite, galena e blenda, respetivamente (Wills, et al., 2016). Existe um grande 

interesse em melhorar a separação destes minerais de forma a que possam ser vendidos 

separadamente, mas a sua separação é bastante trabalhosa (Fuerstenau, et al., 2009).  

Usualmente, esta separação pode efetuar-se de duas formas (Fuerstenau, et al., 2009): 

• Produzindo primeiro um concentrado de cobre, seguido de um concentrado de chumbo e por 

fim um concentrado de zinco, normalmente designada por Flutuação Diferencial Total; 

• Ou produzindo-se um concentrado conjunto de cobre e chumbo e um concentrado de zinco 

procedendo-se no final à separação do concentrado de cobre e chumbo para a produção de 

dois concentrados separados. 

Apesar de ter existido uma baixa dos preços de cobre, chumbo e zinco em 2008 (que pode ser 

observada na figura 1, 2 e 3), verifica-se uma tendência crescente destes preços nos últimos anos daí 

o interesse crescente na melhoria da separação destes minerais. 

 

Figura 1 – Evolução dos preços do Cu desde 1 de janeiro de 2000 até 15 de 

novembro de 2017 (Infomine, 2017a) 
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Figura 2 – Evolução do preço do Pb desde 1 de janeiro de 2000 até 15 de 

novembro de 2017 (Infomine, 2017b) 

 

Figura 3 – Evolução do preço do Zn desde 1 de janeiro de 2000 até 15 de 

novembro de 2017 (Infomine, 2017c) 

A depressão da blenda é importante uma vez que um dos maiores problemas quando se procede à 

separação dos minérios de sulfuretos maciços de Cu-Pb-Zn é a rápida oxidação da galena, 

particularmente quando existe um elevado teor em pirite (Greet, 2005). A calcopirite também apresenta 

este problema e devido a esta oxidação existe uma rápida transferência de iões de cobre e chumbo da 

superfície da calcopirite e galena para a solução, sendo que estes iões vão reagir com outros iões 

presentes na polpa podendo os compostos formados aderir ou precipitar na superfície da blenda 

levando à sua flutuação no circuito conjunto de cobre e chumbo devido à ação combinada dos iões de 

cobre e chumbo, ou à sua depressão pela presença de hidróxidos de chumbo na superfície da blenda 

no circuito de flutuação do zinco (He, et al., 2008). 
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Por esse motivo existem continuamente estudos a ser realizados para aumentar a seletividade da 

separação de sulfuretos e o estudo de novos depressores para substituir os atuais em ambiente 

industrial é constante e fundamental de forma a aumentar a qualidade da separação (Fuerstenau, et al. 

2009). 

 

1.2. Objetivo 

O objetivo desta dissertação é o estudo da depressão da blenda na flutuação da calcopirite e galena. 

Para este estudo foi testado a utilização de dois reagentes que se achava que potencialmente poderiam 

levar à depressão da blenda (sulfato de zinco e carbonato de sódio) em conjunto com o depressor 

atualmente utilizado no circuito conjunto de cobre e chumbo (metabissulfito de sódio). Como o 

carbonato de sódio (Na2CO3) é um regulador de pH estudou-se a substituição do hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) como regulador de pH por este reagente, ao invés de uma adição deste reagente no início 

da flutuação. 

Através da utilização destes reagentes pretende-se manter ou aumentar a recuperação de cobre e 

chumbo no concentrado conjunto de cobre e chumbo, se possível, e obter uma menor recuperação de 

zinco, obtendo-se uma melhor seletividade Cu/Zn e Pb/Zn. O objetivo é manter ou aumentar a 

recuperação de cobre e chumbo, se possível, uma vez que estes elementos estão maioritariamente 

presentes nos minerais que se quer recuperar (calcopirite e galena, respetivamente) e uma menor 

recuperação de zinco uma vez que este elemento está maioritariamente presente no mineral que se 

quer deprimir (blenda). 

É também importante diminuir a recuperação de zinco para que este mineral possa ser recuperado no 

circuito que se segue (circuito de zinco). No circuito de zinco é importante não só maximizar a 

quantidade de zinco como também minimizar a quantidade de chumbo, uma vez que este elemento é 

considerado um contaminante do circuito de zinco. 

Por fim, foi também analisado o efeito que estes reagentes tinham na recuperação do ferro por ser um 

elemento associado à presença de pirite (um mineral de ferro penalizante no concentrado de cobre e 

chumbo), sendo importante verificar se estes reagentes vão aumentar ou diminuir a flutuação deste 

mineral. 

Este estudo foi realizado em ambiente laboratorial, na Sociedade Mineira de Neves-Corvo, onde é 

processado numa das lavarias (lavaria do zinco), um minério de Cu-Pb-Zn sendo realizado inicialmente 

um concentrado conjunto de cobre e chumbo, seguido de um concentrado de zinco, sendo, portanto, 

um bom local para realizar este estudo. Todos os ensaios laboratoriais foram realizados no laboratório 

metalúrgico da lavaria do zinco.  

De forma a simplificar, ao longo desta dissertação vai usar-se a denominação de circuito de Cu-Pb 

quando se quer referir o circuito conjunto de cobre e chumbo. 
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A importância deste trabalho provém do facto de este tipo de minérios ser bastante comum e de ser 

bastante relevante descobrir melhores condições para realizar esta separação. Pelo que apesar de o 

chumbo não ter tanto valor económico como o zinco (Figura 2), a melhoria do circuito Cu-Pb (como o 

aumento da recuperação de cobre e chumbo e diminuição da recuperação de zinco para o concentrado 

de cobre e chumbo), vai por consequência, causar melhorias no circuito de flutuação do zinco (ao haver 

menor quantidade de cobre e chumbo e maior quantidade de zinco a alimentar este circuito), permitindo 

não só a criação de um concentrado de cobre e chumbo com maior valor económico como uma 

melhoria no circuito de zinco. 

Assim sendo, são testadas diferentes condições de forma a descobrir a dosagem que melhor permite 

a depressão da blenda, sendo positivo se possível a depressão também da pirite. 

Para realizar este estudo foi necessário a recolha de uma amostra que fosse suficiente para a 

realização de todos os ensaios laboratoriais, tendo-se inicialmente realizado ensaios de moagem para 

definir o tempo de moagem necessário para atingir o calibre utilizado neste circuito e posteriormente 

tendo sido feita uma caracterização de algumas subamostras depois da moagem através de análise 

química, mineralógica e granulométrica para se obter um melhor conhecimento da amostra que 

alimenta a flutuação laboratorial. 

Foram posteriormente efetuados em laboratório dois conjuntos de ensaios: 

• Um primeiro em que é testado diferentes dosagens de ZnSO4 utilizando dois níveis de 

metabissulfito de sódio (MBS), como o intuito de estudar melhor o efeito do ZnSO4 como 

depressor da blenda; é também avaliado o efeito que este reagente tem na flutuação de 

minerais de ferro; 

• O segundo conjunto em que é utlizado o Na2CO3 como regulador de pH, de forma a testar se 

com este reagente se consegue aumentar a seletividade do cobre e chumbo relativamente ao 

zinco; sendo mais uma vez avaliado o efeito que este reagente tem na flutuação de minerais 

de ferro; 

Para os conjuntos anteriores foram realizados três conjuntos de ensaios padrão (com três repetições 

cada). Os ensaios padrão são ensaios com as condições utilizadas a nível industrial, mas realizados a 

nível laboratorial, em que a única alteração entre eles foi o facto de terem sido feitos em dias diferentes 

com água industrial diferente. Os 9 ensaios foram comparados uma vez que foi sugerido que a água 

industrial poderia ter um efeito nos resultados obtidos. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

Para além deste capítulo, esta dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos: 

• Capítulo 2 –  Estado de arte: descreve-se o método de flutuação por espumas, os tipos de 

reagentes utilizados, a flutuação de um minério de cobre, chumbo e zinco (a flutuação da 

calcopirite e da galena e a depressão dos restantes minerais); 
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• Capítulo 3 – Caso de estudo – Lavaria do zinco da mina de Neves-Corvo: foram descritos os 

diferentes circuitos desta lavaria com uma descrição mais detalhada do circuito de cobre e 

chumbo em que se foca esta dissertação, bem como onde foi recolhida e quais as principais 

características da amostra recolhida para a realização dos ensaios laboratoriais realizados no 

decorrer desta dissertação (descrição química, granulometria e mineralogia da amostra 

utilizada nos ensaios laboratoriais), foi também descrito o modo de preparação da amostra 

desde a sua recolha até à utilização da amostra nos ensaios de flutuação; 

• Capítulo 4 – Metodologia utilizada: descrição da metodologia utilizada no ensaio padrão 

laboratorial, na moagem e na realização dos diferentes conjuntos de ensaios de flutuação; 

• Capítulo 5 – Resultados e discussão: são descritos os métodos de análise dos resultados 

provenientes dos estudos laboratoriais, apresentados os resultados e é realizada a discussão 

destes resultados; 

• Capítulo 6 – Conclusões e trabalho futuro: são descritas as conclusões gerais dos trabalhos 

realizados laboratorialmente e uma reflexão sobre a possibilidade de trabalho a realizar 

futuramente como continuação do trabalho desenvolvido nesta dissertação. 
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2. Estado de arte 

 

2.1. A flutuação por espumas 

A flutuação por espumas é o método de concentração mais utilizado na separação de sulfuretos 

(Fuerstenau, et al., 2009) sendo um método bastante versátil (Wills, et al., 2016). Este processo foi 

inicialmente desenvolvido para se conseguir processar minérios de galena e marmatite na mina de 

Broken Hill na Austrália, no inicio do século XX (Fuerstenau, et al., 2009), no entanto, este está 

continuamente a ser melhorado de forma a aumentar o número de aplicações, podendo agora ser 

utilizado, por exemplo, na separação de plásticos (Wills, et al., 2016).  

Este método é preferido a outros processos de separação por permitir o tratamento de minérios 

complexos e com baixo teor nos minerais de interesse, que de outra forma não poderiam ser 

processados de forma económica (Wills, et al., 2016). 

 

2.1.1. Princípios da flutuação por espumas  

A flutuação por espumas é um processo de separação que utiliza as propriedades físico-químicas 

superficiais naturais e induzidas das partículas a ser flutuadas, explorando o comportamento destas 

partículas quando em contacto com uma interfase água-ar. Para que as partículas possam ser flutuadas 

o seu calibre tem de ser relativamente fino, de forma a que as partículas não percam a sua adesão às 

bolhas de ar e também de forma a que a densidade do agregado partícula-bolha não exceda a 

densidade da polpa (Wills, et al., 2016), por esse motivo antes de serem flutuados os minérios são 

normalmente britados e moídos. O calibre flutuável situa-se entre 10 µm e alguns milímetros, 

dependendo o valor máximo do calibre flutuável da densidade do mineral. Quanto maior a densidade 

do mineral menor o calibre flutuável (Durão, et al., 2002). 

Esta separação é feita em células de flutuação (Figura 4) em que estão presentes as três fases: sólida, 

líquida e gasosa. Os minerais são misturados com água, moídos, sendo posteriormente a polpa 

resultante da moagem introduzida em células de flutuação. A polpa é depois agitada com recurso a 

agitadores e atravessada por um fluxo de bolhas, promovendo a colisão das partículas presentes na 

polpa com as bolhas de ar geradas pelos agitadores, fazendo com que as partículas hidrofóbicas sejam 

levadas até à superfície da polpa (descarga do flutuado) separando-as das partículas hidrofílicas que 

ficam presentes na polpa (Durão, et al., 2002). 
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Figura 4 - Modelo simplificado de uma célula de flutuação por espumas (Adaptado de: Wills &Finch, 

2016) 

 

2.1.2. Reagentes de flutuação 

Na flutuação de minerais é comum adicionar reagentes de flutuação como coletores, espumantes e 

reguladores (ativadores, depressores, dispersantes e reguladores de pH).  

Os minerais são quase todos hidrofílicos, pelo que para que as partículas minerais se possam ligar às 

bolhas de ar e serem flutuadas, é necessário torná-las hidrofóbicas, recorrendo para isso a reagentes 

de flutuação, como os coletores, que são compostos orgânicos. Os coletores ionizantes e solúveis são 

os mais comuns e têm aplicações variadas. Estes são heteropolares, sendo que a sua molécula contém 

um grupo não polar (que apresenta as características hidrofóbicas) e um grupo polar (que faz com que 

o reagente possa ser adsorvido à superfície do mineral) (Wills, et al., 2016). 

Kostović (2012) discutiu os vários fatores integrantes da decisão multicritério envolvida na escolha de 

um coletor a utilizar num processo de flutuação industrial, este é um processo complexo que envolve 

fatores como a resposta metalúrgica do circuito a estes reagentes (em termos de teor e recuperação 

dos elementos que queremos coletar e deprimir) e os custos operacionais da inclusão deste tipo de 

reagente no processo de separação. Ou seja, para uma escolha correta, é necessário considerar não 

só os fatores tecnológicos como os fatores económicos. 

Os espumantes têm três funções principais na flutuação: ajudar à formação e manutenção de bolhas 

pequenas (de forma a aumentar o número e a área superficial das bolhas de ar e a aumentar o número 

de colisões); reduzir a velocidade de ascensão das bolhas (aumentando o tempo em que pode existir 

colisões das partículas com as bolhas de ar);  ajudar à formação da espuma (o que faz com as bolhas 

de ar não se destruam quando atingem o topo da polpa de flutuação e permite que as partículas sejam 

coletadas). A maioria dos espumantes são compostos heteropolares com um grupo polar, hidrofílico e 

solubilizante, e um grupo não polar, constituído por uma cadeia hidrocarbonada hidrofóbica (Wills, et 

al., 2016). 
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Os reguladores mais utilizados podem ser classificados como ativadores e depressores (que aumentam 

a seletividade da flutuação) e reguladores de pH. Os reguladores são muito utilizados na flutuação de 

forma a alterar a ação dos coletores, por exemplo, podem ser utilizados quer de forma a aumentar (no 

caso dos ativadores) ou reduzir (no caso dos depressores) a ação dos coletores na superfície mineral. 

Os reguladores do pH são bastante importantes na flutuação, uma vez que o pH da polpa influencia 

fortemente a adsorção dos coletores na superfície das partículas. Os ácidos mais comuns são o ácido 

sulfúrico e o ácido clorídrico e as bases inorgânicas mais comuns são o óxido de cálcio (CaO) e o 

hidróxido de sódio (Durão, et al., 2002). 

 

2.2. Flutuação da calcopirite e galena com depressão da blenda e da pirite 

A calcopirite (CuFeS2) é o sulfureto de cobre-ferro mais comum, este mineral flutua bastante bem com 

quantidades moderadas de coletor numa grande gama de pH (Fuerstenau, et al., 2009). A galena (PbS) 

é um mineral que se encontra bastante distribuído pelo globo, sendo o minério mais importante de 

chumbo e estando normalmente associado à prata. A blenda (ZnS) é o mineral de zinco mais comum 

estando normalmente associado com a galena e outros sulfuretos. A pirite (FeS2) é um dos sulfuretos 

mais distribuídos pelo globo, mas é normalmente considerado ganga (Wills, et al., 2016). 

Os minérios de Cu-Pb-Zn são bastante comuns, apresentando normalmente teor em cobre entre 0.3 e 

3%, teor em chumbo entre 0.3 e 3% e teor em zinco entre 3 e 10%. Fuerstenau, et al., (2009) descreve 

a flutuação deste tipo de minério, sendo que esta pode ser realizada de forma sequencial (flutuando 

cada um dos minerais em sequência, com depressão dos restantes minerais) ou com uma flutuação 

em três estágios: 

1. Flutuação conjunta de calcopirite e galena, com depressão da blenda e da pirite; 

2. Ativação e flutuação dos minerais de zinco, com nova depressão da pirite para obter um 

concentrado de zinco; 

3. Separação da calcopirite e da galena, quer por depressão da calcopirite com flutuação da 

galena como por depressão da galena com flutuação da calcopirite. 

A eficiência da flutuação no primeiro estágio determina a eficiência nos estágios seguintes, pelo que é 

muito importante o seu estudo bem como a avaliação para cada minério particular das condições que 

otimizam a separação. 

Este trabalho foca-se no primeiro estágio desta separação, em que se pretende obter um concentrado 

conjunto de cobre e chumbo, com uma depressão o mais eficiente possível de blenda e pirite. 
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2.2.1. Flutuação da calcopirite e da galena 

A flutuação conjunta de cobre e chumbo é realizada com pH entre 7.5 e 9.5 com recurso a coletores 

ditiofosfatos, quer isoladamente quer em conjunto com xantatos, podendo também ser utilizados 

tionocarbamatos de forma a aumentar a recuperação de cobre.  

A calcopirite apresenta alguma flutuabilidade natural sem a presença de um coletor, no entanto, é 

comum utilizar um coletor quando se flutua este mineral para aumentar a cinética de flutuação e devido 

à presença de precipitados superficiais e produtos de oxidação que não permitem a sua flutuação 

natural. Este mineral flutua fortemente com quantidade moderada de xantato dentro de uma grande 

gama de pH, flutua também fortemente na presença de ditiocarbamatos e tionocarbamatos, também 

numa grande gama de valores de pH (Fuerstenau, et al., 2009). 

No caso da calcopirite, outro tipo de coletores comummente utilizados é uma mistura de 

ditiocarbamatos e ditiofosfatos, como o Danafloat 527E. Este reagente pode ser adicionado ao circuito 

de moagem, ao tanque de condicionamento ou ao circuito de flutuação, apresentando algumas 

propriedades espumantes e conduzindo a uma boa seletividade deste mineral em relação à pirite, 

sendo bastante potente e podendo ser utilizado em quantidades menores que o xantato (Danafloat, 

2017). 

A flutuação da galena é normalmente realizada com pH entre 9 e 11, sendo normalmente a regulação 

de pH feita com recurso a óxido de cálcio, uma vez que este reagente é um depressor da pirite. Se as 

superfícies da galena estiverem limpas, o etil xantato pode ser usado em conjunto com um espumante 

como o MIBC. No entanto, nos casos em que a galena se encontra oxidada, ou tiver sido utilizado 

grande quantidade de óxido de cálcio, pode ser necessária a utilização de isopropil xantato (mais 

potente que o etil xantato). A utilização de xantatos mais poderosos, como o amil xantato, é necessária 

quando a galena está extremamente oxidada e não flutua convenientemente (Wills, et al., 2016). 

Outro tipo de coletor bastante utilizado na flutuação da galena é o Aerophine 3418A (di-isobutil 

ditiofosfinato), este coletor é muito eficaz na recuperação de galena e metais preciosos, como a prata. 

Apesar de possuir um forte poder coletor, tem uma boa seletividade relativamente aos sulfuretos de 

ferro, blenda desativada e elementos penalizantes. É necessária uma menor dosagem do que para 

outros coletores não seletivos, como os xantatos. Tem poucas propriedades espumantes e permite 

uma rápida cinética de flutuação. É mais seletivo que os xantatos na presença de sulfuretos de zinco e 

ferro, sendo o principal coletor da galena (Cytec, 2002). 

A flutuação da galena é muitas vezes afetada pelas suas impurezas superficiais, sendo que Chen, et 

al., (2015) realizaram um estudo em que mostram a importância do tipo de impurezas presentes na 

superfície da galena na flutuabilidade da mesma. Estes autores mostraram que elementos como a prata 

e bismuto aumentam a flutuabilidade da galena (aumentando a quantidade de xantato adsorvido na 

superfície deste mineral), enquanto o zinco e o antimónio diminuem a sua flutuabilidade (impedindo a 

adsorção de xantato na sua superfície). Este é um motivo pelo qual a galena proveniente de depósitos 

diferentes, com impurezas diferentes, apresenta diferente flutuabilidade. 
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A água industrial utilizada na flutuação da galena afeta bastante a recuperação da mesma. Como a 

água utilizada na flutuação de sulfuretos é muitas vezes reciclada, esta tem presença de iões de cálcio 

e sulfato por estes iões estarem presentes no minério e nos reagentes (Ikumapayi, et al., 2012).  

Estudos realizados por Ikumapayi, et al. (2012) demonstraram que a recuperação de galena é mais 

reduzida quando se utiliza água industrial do que com a utilização de água desionizada por os iões 

sulfato podem ter um efeito depressor na galena ao competirem por adsorção na superfície da galena 

com as moléculas de coletor. Estes autores concluíram também que a adsorção do xantato na 

superfície da galena pode ser também reduzida devido à presença de iões de cálcio. 

 

2.2.2. Oxidação da calcopirite e da galena e a sua influência na flutuação 

A oxidação da galena e da calcopirite é um dos principais problemas a afetar a separação da calcopirite 

e galena da blenda e pirite. Qin, et al. (2015) explicam como o comportamento dos sulfuretos quando 

se encontram isolados é diferente do comportamento destes numa mistura, isto é o resultado da 

interação galvânica entre sulfuretos. Segundo Greet (2005) este efeito resulta de uma grande diferença 

do potencial de repouso destes minerais, o mineral com maior potencial de repouso (pirite) vai agir 

como um cátodo e o mineral com menor potencial de repouso (galena) vai agir como um ânodo. 

Qin, et al. (2015) demonstraram que quando a galena e a pirite se encontram em contacto galvânico, a 

galena apresenta uma adsorção melhorada do coletor, mas a oxidação e dissolução deste mineral 

também aumenta, gerando produtos hidrofílicos. A dissolução é dominante relativamente à adsorção 

de coletor tornando a superfície da galena hidrofílica e reduzindo a sua flutuabilidade. 

Estes autores demonstraram ainda que numa mistura de galena com pirite a recuperação de pirite 

aumenta (devido à formação de hidróxidos de chumbo, que por sua vez vão gerar uma superfície 

carregada positivamente) e a de galena diminui (devido à adsorção dos iões metálicos na superfície do 

mineral, contrariando a adsorção de coletor e tornando o mineral hidrofílico).  

Segundo Greet (2015) a oxidação da galena resultante deste processo também causa a libertação de 

produtos da oxidação deste mineral para a polpa. O mesmo acontece com a oxidação da calcopirite. 

Estes produtos de oxidação da galena e calcopirite são transferidos para a superfície da blenda 

podendo mudar a flutuabilidade da blenda e levando à sua ativação ou depressão inadequada 

dependendo do ião e da forma da contaminação superficial: 

• Ativação de minerais: segundo Basilio, et al. (1996) a deposição de iões metálicos (de cobre e 

de chumbo) provenientes da oxidação de calcopirite e da galena induz a interação com o 

coletor e aumenta a flutuabilidade de minerais de ganga, como a blenda. Estes autores 

demonstraram que a ativação por iões de chumbo é mais lenta do que a ativação por iões de 

cobre, motivo pelo qual normalmente se verifica uma flutuação tardia da blenda nos circuitos 

de chumbo; segundo Laliberty (2014) esta transferência significativa de iões de cobre e chumbo 

resultantes da dissolução de calcopirite e blenda para a superfície da blenda, também ocorre 

na mina de Laronde durante a moagem no moinho de bolas. De acordo com Greet (2015), a 
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ativação e flutuação da blenda leva à perda de seletividade Pb/Zn, havendo uma diminuição 

do teor em galena do concentrado de Pb. 

• Depressão de minerais: de acordo com Dávila-Pulido, et al., (2011) a deposição de hidróxidos 

metálicos tornam os sulfuretos hidrofílicos e reduzem a sua flutuabilidade, o que segundo He, 

et al. (2008) também ocorre no circuito de flutuação de zinco da mina de Neves-Corvo onde os 

produtos de oxidação da galena e da blenda (iões de chumbo e zinco) formaram hidróxidos 

destes metais hidrofílicos na superfície da blenda, reduzindo a flutuabilidade destas partículas, 

diminuindo a cinética de flutuação da blenda e não permitindo que este mineral seja recuperado 

no concentrado de zinco final. Estes autores verificaram ainda que a concentração destes 

produtos aumenta com o aumento da temperatura da polpa. 

Novak, et al. (1999) estudou os produtos de oxidação da galena e concluiu que o principal produto de 

oxidação da galena que contem enxofre é o sulfato de chumbo, sendo este produzido na superfície 

deste mineral por tratamento com ácido sulfúrico. No entanto, os produtos de oxidação da galena 

variam com o pH da polpa: em soluções ácidas o enxofre do sulfureto oxida para enxofre elementar e 

em ambientes neutros e alcalinos para moléculas com grupo funcional sulfóxido. Estas moléculas são 

formadas na superfície da galena nos primeiros estágios da sua oxidação, no entanto, numa tentativa 

de criar estas espécies houve formação de carbonato de chumbo devido às ligações fracas das 

moléculas que são substituídas por carbono. Com exceção do sulfato de chumbo, o carbonato de 

chumbo é o produto de oxidação mais estável do chumbo. 

Estes autores demonstraram que as impurezas presentes na superfície da galena afetam a oxidação 

da mesma, sendo importante ter estas em consideração quando se pretende estudar a oxidação da 

galena e os seus produtos.  

A oxidação da galena na polpa de flutuação pode ser impedida ou combatida de várias formas: 

• De acordo com Rashchi, et al., (2005) uma das formas é a adição de um agente sulfidizante, 

como o hidrosulfureto de sódio, antes da adição de coletor para a flutuação dos produtos de 

oxidação da galena uma vez que este diminui a quantidade de coletor que será necessário 

adicionar. É, no entanto, importante um controlo não só da dosagem deste agente sulfidizante 

como do pH para uma otimização do teor e recuperação destes minerais; 

• Utilizando aço forjado como meio de moagem, para que no meio de moagem se realizem 

reações anódicas e na superfície mineral reações catódicas (Williams, 2017a);  

• Ou também, utilizando agentes redutores na moagem de modo a evitar a oxidação da galena, 

como o sulfato de sódio (Na2SO3) e bissulfito de sódio (NaHSO3) de modo a impedir que os 

iões de cobre e ferro resultantes da oxidação e solubilização dos minerais ativem a blenda, o 

que levaria a que esta fosse flutuada no concentrado de chumbo (Durão, et al., 2002). 
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Um estudo realizado por Trahar, et al. (1997) mostrou que na ausência de iões de chumbo a 

flutuabilidade da blenda é bastante reduzida, sendo que quando foram adicionados iões de chumbo foi 

observada uma relação evidente entre a adição destes iões e o aumento da recuperação de blenda, 

havendo uma grande recuperação de blenda para pH entre 4 e 9, sendo que para pH acima de 9 esta 

recuperação diminui bastante.  

Estes autores verificaram ainda que quando a blenda é ativada por iões de chumbo este mineral fica 

superficialmente bastante semelhante à galena e que a adsorção dos iões de chumbo na superfície da 

blenda depende bastante do valor de pH da solução, sendo que para certos pH pode quase não haver 

ativação por estes iões. 

 

2.2.3. Depressão da blenda e da pirite 

Segundo Grano, et al., (1997) a contaminação da superfície da blenda por iões de cobre e chumbo 

pode levar à sua ativação e consequente flutuação. Quando não se encontra contaminada a blenda 

não flutua na ausência de sulfato de cobre, mas na presença destes iões metálicos esta é flutuada 

aquando da adição de coletores para a galena e calcopirite, pelo que é fundamental tentar reduzir a 

ativação da blenda ou deprimi-la antes da adição do coletor da galena e calcopirite. 

Para realizar esta depressão, os depressores mais comummente utilizados são o cianeto de sódio e 

sulfato de zinco  (Wills, et al., 2016). Para além destes depressores, o sulfito e o metabissulfito de sódio 

(Na2S2O2) têm sido cada vez mais utilizados na depressão de minerais de zinco podendo ser utilizados 

em conjunto com outros reagentes (Cytec, 2002). Para a depressão da blenda pode também ser 

utilizado o EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid), segundo Huang, et al., (2013). A utilização de 

carbonato de sódio e hidróxido de cálcio como reguladores de pH podem também ajudar à depressão 

da blenda e pirite. 

O metabissulfito de sódio é comummente utilizado como depressor de minerais de zinco, sendo este 

adicionado no transbordo da remoagem secundária do chumbo na mina de Neves-Corvo e como 

depressor de um sulfureto de zinco (marmatite) em Broken Hill no circuito de flutuação de chumbo com 

um pH de 9 (Schwarz, et al., 2005). 

Em Broken Hill, é também adicionado o sulfito na moagem ou durante o condicionamento, numa 

quantidade que varia entre 1000 e 2000 g/t. Para além de depressor do zinco, este reagente também 

ajuda à limpeza das superfícies oxidadas de galena. 

Dávila-Pulido, et al., (2011) estudaram o mecanismo de depressão do sulfito e do metabissulfito na 

blenda, tendo chegado à conclusão que este ocorre através de uma reação química que se dá com as 

espécies hidrofóbicas presentes na superfície do mineral. Esse efeito leva à diminuição do ângulo de 

contacto entre a superfície mineral e a bolha (ou seja, a uma diminuição da hidrofobicidade) com a 

adição de sulfito e metabissulfito de sódio. 
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Por sua vez Quast, et al., (2005) estudaram o mecanismo de depressão da blenda por sulfito e apesar 

de este ainda não ser completamente conhecido, algumas formas possíveis de depressão por este 

reagente incluem a formação de uma cobertura superficial hidrofílica como o sulfito de zinco ou sulfato 

de cálcio (quando o óxido de cálcio é usado como regulador de pH); a formação de sulfito de metais 

pesados insolúveis e consequente redução da concentração de iões de metais pesados na polpa ajuda 

a prevenir a ativação dos minerais por estes iões; decomposição do xantato devido à oxidação 

promovida pelo sulfito; e adsorção de coletor limitada por controlo do potencial oxidação-redução. 

Em estudos realizados por Dávila-Pulido, et al., (2011) concluiu-se que o metabissulfito de sódio é 

ligeiramente mais eficiente que o sulfito de sódio a deprimir blenda ativada por cobre, mas grandes 

quantidades de ambos os depressores podem causar uma restituição da hidrofobicidade do mineral. 

Foi também possível concluir nesses estudos que o efeito depressor do sulfito e bissulfito é aumentado 

na presença de oxigénio dissolvido, sendo que o arejamento aquando da adição do metabissulfito ou 

sulfito de sódio pode evitar a oxidação do xantato. Com a ação conjunta destes depressores e do 

oxigénio dissolvido na polpa, é possível eliminar as espécies hidrofóbicas da superfície da blenda. No 

entanto tanto o metabissulfito como o sulfito de sódio em concentrações muito altas diminuem o 

oxigénio dissolvido diminuindo a sua ação conjunta nas espécies hidrofóbicas da superfície do mineral. 

Grano, et al., (1997) também estudaram o efeito do arejamento quando é adicionado metabissulfito de 

sódio e provaram que a realização de arejamento leva a que a recuperação da galena seja mantida 

mesmo para adições grandes de metabissulfito de sódio, devido à menor oxidação da galena. 

O mecanismo de depressão da blenda através do sulfato de zinco não é completamente compreendido, 

no entanto, Laliberty (2014) sugeriu que a substituição dos iões de cobre (iões ativadores) por iões de 

zinco levaria à desativação da blenda devido ao desenvolvimento de uma cobertura hidrofílica de 

hidroxilo de zinco na superfície da blenda. El-Shall, et al. (2000) mostrou que o mecanismo para a 

depressão da blenda ativada por chumbo ocorre de forma semelhante, através da substituição dos iões 

de chumbo presentes na superfície da blenda por iões de zinco. 

A depressão da blenda utilizando o sulfato de zinco foi também estudada por diversos autores, com 

valores de pH que variaram entre 8 e 10.  

Laliberty (2014) descreveu a implementação da adição de sulfato de zinco na mina de Laronde para 

controlar a ativação da blenda no circuito de flutuação de cobre a nível industrial ao longo de um período 

superior a um ano. Os resultados bastante positivos levando a uma diminuição da recuperação de zinco 

de 6.0% para 3.5%. 

Quast, et al., (2005) realizaram um estudo em laboratório na mina de Broken Hill em que para além de 

um controlo de pH (utilizando o óxido de cálcio) foi também utilizado metabissulfito de potássio (MBK) 

e sulfato de zinco. Estes depressores foram utilizados quer isoladamente quer em conjunto, de forma 

a se obterem as condições ótimas de depressão da marmatite na secção de flutuação de chumbo. Os 

melhores resultados foram obtidos com pH de 9.5 e com adição de 100 g/t de sulfato de zinco e de 
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500 g/t de MBK, havendo para estas adições uma recuperação de chumbo de 98% com um teor em 

chumbo de 72.6% e uma recuperação de zinco de 3.7% com um teor neste elemento de 3.3%). 

Neste estudo foi também possível concluir que a depressão da marmatite é possível com a utilização 

de óxido de cálcio quando o pH foi regulado para 9.5 (devido à formação de uma fina camada de óxido 

de cálcio na superfície da marmatite) em conjunto com a adição de sulfato de zinco mantendo a 

recuperação de chumbo e aumentando o teor neste elemento (seletividade Pb/Zn máxima para adições 

de 200 g/t de sulfato de zinco). A adição isolada de metabissulfito de potássio também permitiu a 

depressão da marmatite, no entanto, adições grandes deste depressor levaram à diminuição da 

recuperação de chumbo (os melhores resultados foram obtidos com uma adição de 1000 g/t de 

metabissulfito de sódio). 

Outro estudo foi realizado por Grano, et al., (1988) em que o sulfato de zinco foi utilizado em Mount-Isa 

na flutuação de partículas finas sendo que os melhores resultados foram obtidos quando este reagente 

foi adicionado em conjunto com a regulação de pH feita com carbonato de sódio (também foi utilizado 

óxido de cálcio como regulador de pH) com uma regulação de pH para 8.5. Na presença de sulfato de 

zinco houve uma melhoria na curva recuperação/teor de chumbo. No entanto, o seu efeito na posterior 

flutuação de zinco não foi estudado. 

Cao, et al. (2016) realizaram também um estudo com minerais puros de galena, calcopirite e blenda e 

usando o sulfato de zinco (50 mg/L) e mostraram que a ação depressora do sulfato de zinco na blenda 

ocorre para pH entre 8 e 10, sendo máxima para valores de pH de 9. Nestas condições, formou-se 

hidroxilo de zinco que é adsorvido na superfície dos minerais e hidróxido de zinco que é precipitado. 

Estes autores observaram que usando a gama de pH (8 a 10) se formaram agregados de galena, 

calcopirite e blenda que coagulam seletivamente por ação do sulfato de zinco. Esta coagulação seletiva 

das partículas finas permite não só melhorar a flutuação incorreta de partículas por aprisionamento 

mecânico, mas também tornar as partículas incorretamente ativadas hidrofílicas. 

Segundo Laliberty (2014) quando se utiliza o sulfato de zinco a presença de hidróxido de zinco faz com 

que a ativação da blenda por iões de cobre seja parcialmente inibida e consequentemente causa a 

inibição da adsorção do coletor. No entanto, de acordo com Quast, et al., (2005) a utilização de sulfato 

de zinco, por si só, é incapaz de impedir a flutuação da blenda, sendo a sua depressão apenas atingida 

na presença de iões hidróxilo, motivo pelo qual é fundamental um bom controlo de pH para garantir a 

formação destas espécies. Foi possível observar uma relação direta entre a depressão da blenda e a 

presença de hidróxidos de zinco na polpa. 

Por sua vez, Huang, et al., (2013) discutem a importância do EDTA para lidar com a contaminação da 

superfície da blenda com iões de chumbo, sendo utilizado, como foi referido acima, como depressor da 

blenda com a função de limpar a superfície do mineral, impedindo que este seja flutuado em conjunto 

com a galena.  
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De acordo com Grano, et al., (1988) o EDTA é um agente complexante capaz de dissolver iões 

precipitados de metais que de outra forma seriam insolúveis, como iões de chumbo, cobre e prata, 

resultantes da oxidação dos minerais. Este reagente permite também não só limpar a superfície (uma 

vez que este reagente não dissolve sulfuretos), como também avaliar o quão oxidada esta se encontra. 

Em estudos realizados por Huang, et al., (2013) foi possível mostrar que o EDTA funciona como 

depressor seletivo para a separação da galena e da blenda na presença de xantato etil de potássio, 

uma vez que ajuda à remoção dos produtos de oxidação da superfície da galena. Na presença deste 

reagente é possível a depressão da blenda e flutuação da galena com pH entre 3.5 e 4.5. 

Na depressão da pirite são também utilizados vários reagentes, sendo que a maioria destes reagentes 

funcionam como inibidores da adsorção do coletor na superfície da pirite por um dos seguintes 

processos: mantendo um valor pH da polpa alto que promove a degradação do dixantogénio; 

controlando o valor do Eh ou pela adição de agentes redutores que criam condições pouco favoráveis 

à formação de dixantogénio; formando uma barreira hidrofílica na superfície da pirite para prevenir a 

adsorção do xantato; prevenindo a ativação de pirite por iões cobre e chumbo através da remoção 

destes iões da superfície da pirite por reagentes como o EDTA; ou usando coletores específicos que 

melhoram a seletividade dos minerais de interesse relativamente à pirite. 

Os depressores orgânicos são considerados mais favoráveis para a depressão da pirite, no entanto 

uma das desvantagens é a pouca seletividade destes depressores, que com altas dosagens podem 

causar a depressão de todos os sulfuretos presentes na polpa. No entanto estes reagentes têm-se 

mostrado mais flexíveis que os reagentes inorgânicos pela sua habilidade de serem modificados por 

vários processos, que permitem melhorar a sua seletividade bem como o seu efeito depressor (Mu, et 

al., 2016). 

Na flutuação de sulfuretos é comum a utilização de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e carbonato de sódio 

(Na2CO3) como regulares de pH. 

O carbonato de sódio fornece à solução iões carbonato, CO3
2-, que formam carbonato de chumbo com 

os iões de chumbo presentes na polpa de flutuação, sendo este um sal de chumbo muito estável e 

provável de precipitar (Novak, et al., 1999). O carbonato de chumbo causa a redução da quantidade de 

iões de chumbo na solução, o que ajuda a prevenir a formação de hidróxidos de chumbo conhecidos 

por deprimir a blenda (He, et al., 2008).  

Em contraste, o hidróxido de cálcio fornece iões hidróxilo, sendo que muitos destes iões são 

neutralizados pelo alto teor em sulfato da água industrial, levando à formação de gesso. No entanto, se 

houver iões hidroxilo em excesso estes podem levar à formação de hidróxido de chumbo e zinco, que 

como referido anteriormente, são conhecidos por deprimir a blenda. 

O hidróxido de cálcio é uma base mais poderosa do que o carbonato de sódio devido à reação de 

equilíbrio da formação do ião hidróxido, sendo que para atingir um pH alto é necessária menor 

quantidade molar de hidróxido de cálcio. 
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Os reguladores de pH utilizados para aumentar o pH da polpa são compostos que se ionizam em água 

de forma a originar iões OH- (Chang, 2013). A reação de dissociação dos reguladores descritos em 

cima é apresentada de seguida: 

• Ca(OH)2: Ca(OH)2 + H2O ⇌ Ca2+ + 2OH- + H2O 

• Na2CO3: Na2CO3 + H2O ⇌ Na+ + OH- + NaHCO3 

Quando os iões de metais pesados ativam a blenda no circuito de desbaste do Cu-Pb, o hidróxido de 

cálcio e o carbonato de sódio podem ser utilizados para reverter a ativação da blenda por precipitação 

dos iões metálicos presentes na polpa de flutuação. 

Segundo Williams (2017a) em 2015 foi estudado na SOMINCOR o efeito da utilização de carbonato de 

sódio como regulador de pH ao invés de hidróxido de cálcio. A investigação surgiu da suposição que o 

ião carbonato tem um papel importante na remoção de chumbo da superfície da blenda permitindo a 

ativação eficaz da blenda por sulfato de cobre (Fuerstenau, et al., 2009). Foram realizados alguns testes 

com pH mais alto do que o utilizado atualmente (10.8) na flutuação do desbaste do zinco. Foi utilizado 

hidróxido de cálcio como regulador de pH no circuito de desbaste do cobre-chumbo e do zinco e 

também foi utilizado carbonato de sódio no desbaste do cobre-chumbo para o mesmo pH e o hidróxido 

de cálcio foi utilizado na secção de desbaste do zinco. 

Williams (2017a) mencionou também que em trabalho realizado durante o verão de 2016 foi estudado 

o efeito da adição de hidróxido de cálcio nas secções de flutuação fina e grosseira do zinco, 

suspeitando-se que as superfícies da blenda sofreram um efeito depressor como resultado da formação 

de hidróxido de chumbo e zinco nestas superfícies. 

Por sua vez, Grano, et al., (1995) mencionou que a adição de Na2CO3 pode levar a um aumento da 

recuperação de galena e de blenda, pela remoção da camada de CaSO4 da superfície dos sulfuretos. 

Por este motivo pode ser necessário reavaliar a adição de coletor e depressor para restaurar a 

seletividade da galena relativamente à blenda. 

Estudos realizados por Sui, et al., (1996) mostraram que para valores de pH de 10.5, com regulação 

de pH feita com recurso a óxido de cálcio a adsorção de xantato na superfície da pirite é promovida 

pela presença de iões de chumbo. Quando a regulação de pH é feita com recurso a carbonato de sódio 

o efeito dos iões de chumbo foi suprimido, talvez devido à formação de carbonato de chumbo que não 

permite a adsorção de xantato na superfície da pirite. 

Estes autores mostraram também que quando foi realizada a regulação de pH para 9.2, houve 

formação de dixantogénio tanto em superfícies de pirite limpas como em pirite contaminada por iões 

de chumbo, embora em maior quantidade na pirite contaminada por iões de Pb. 

Segundo Grano, et al., (1997) quando a adição de metabissulfito de sódio é realizada em conjunto com 

carbonato de sódio esta leva a uma grande melhoria na seletividade Pb/Zn e também a uma melhoria 

na curva de recuperação/teor do chumbo. 
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3. Caso de Estudo – Lavaria do zinco da mina de Neves-Corvo 

A mina de Neves-Corvo é uma mina de cobre (Cu), chumbo (Pb) e zinco (Zn) gerida pela empresa 

portuguesa Sociedade Mineira de Neves-Corvo S.A. (SOMINCOR), que é uma subsidiária da empresa 

Lundin Mining. A mina está localizada a 15 km a sudeste de Castro Verde e explora cinco corpos 

minerais (Neves, Corvo, Graça, Zambujal e Lombador) numa mina subterrânea. Esta região pertence 

à Faixa Piritosa Ibérica, que é uma zona caracterizada por jazigos de sulfuretos maciços polimetálicos 

que ocorrem normalmente sob a forma de lentículas (Lundin Mining, 2017a). 

Os corpos mineralizados de Neves-Corvo com quantidades apreciáveis de cobre e zinco foram 

descobertos em 1977 e a produção de cobre começou em 1989, no entanto, uma vez que, durante o 

desenvolvimento da mina foram descobertos elevados teores em estanho associados a mineralizações 

de cobre, isto levou à construção de uma lavaria de Sn em 1990. A produção de um concentrado de 

estanho foi realizada até 2002, começando em 2006 a exploração de zinco com o processamento deste 

minério a ser realizado na anterior lavaria de estanho. Esta exploração foi suspensa em novembro de 

2008 devido à baixa dos preços do zinco (observada na Figura 3) e foi retomada a meio de 2011. O 

estudo de viabilidade para uma expansão da exploração de zinco foi completado em 2015 (Lundin 

Mining, 2017b). 

Atualmente, o minério extraído na mina de Neves-Corvo é processado em duas lavarias independentes: 

a lavaria de cobre (que produz dois concentrados de cobre e um concentrado de zinco) e a lavaria de 

zinco (que produz um concentrado conjunto de Cu-Pb e um concentrado de Zn). O concentrado de 

zinco final resulta da junção do concentrado de zinco do circuito principal e do circuito que retrata os 

rejeitados do circuito principal de zinco (RZ) da lavaria do zinco com o concentrado de zinco que provém 

da lavaria do cobre. O rejeitado proveniente das duas lavarias é depositado na barragem do Cerro do 

Lobo. Na figura 5 encontra-se um esquema simplificado da lavaria do zinco cujos valores constituem 

uma média dos valores obtidos nos diferentes produtos em 2017: 

 

Figura 5 – Esquema simplificado da lavaria do Zn com os valores médios de 2017 
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Na lavaria do zinco o minério processado é composto por vários minerais como a calcopirite, a galena, 

a blenda, a pirite, a tenantite e a tetraedrite (Williams, 2017a). São processados nesta lavaria dois tipos 

de minério: 

• MZ – minério de zinco com baixo teor em chumbo (teor em Pb inferior a 2.2%) 

• MZP – minério de zinco com alto teor em chumbo (teor em Pb igual ou superior a 2.2%) 

 

3.1. Circuito de britagem e moagem 

As primeiras operações realizadas na lavaria do zinco são a britagem e a moagem de forma a reduzir 

o calibre para um D80 de, aproximadamente, 60 µm (ou seja, de modo a que 80% das partículas tenham 

um calibre abaixo de 60 µm). A Figura 6 mostra esquematicamente o circuito de moagem e o circuito 

de flutuação Cu-Pb. 

Após a britagem as partículas vão alimentar um moinho de barras em circuito aberto sendo o material 

proveniente deste moinho separado com recurso a um conjunto de hidrociclones (hidrociclones 

primários). O afundado vai alimentar o moinho de bolas primário que funciona em circuito aberto e o 

transbordo vai diretamente para um segundo conjunto de hidrociclones (hidrociclones secundários). O 

material afundado dos hidrociclones secundários vai alimentar um moinho Vertimill que funciona em 

circuito fechado e o material transbordo vai alimentar o circuito de flutuação do Cu-Pb.  

As subamostras utilizadas para a realização dos ensaios de flutuação em laboratório foram retiradas 

no tapete que alimenta o moinho de barras, este material corresponde ao produto do circuito de 

britagem. O calibre (D80) das partículas, nessa zona do circuito, ronda os 25 mm. 

 

3.2. Circuitos de flutuação  

Como se pode observado (figura 5), na lavaria do zinco existem 3 circuitos distintos: o circuito de Cu-

Pb, o circuito principal de zinco e o circuito de rejeitados de zinco (circuito RZ).  

No circuito de Cu-Pb o objetivo é flutuar a calcopirite e a galena, com depressão da blenda, mas 

também com depressão dos restantes minerais de ganga, como a pirite, de forma a conseguir criar-se 

um concentrado de Cu-Pb com teor suficiente para ser vendido e reduzir a contaminação destes 

elementos no circuito de flutuação de zinco, que se segue a este primeiro circuito. No circuito de zinco 

a blenda é flutuada com depressão da pirite. Por fim, o rejeitado do circuito principal de zinco é 

reprocessado no circuito RZ, de forma a tentar recuperar parte do zinco que reportou ao rejeitado no 

circuito principal do zinco, quer por ser muito fino, quer por estar deprimido. 
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Estes circuitos de flutuação apresentam quase sempre quatro estágios: 

• Desbaste: é o primeiro estágio de todos os circuitos de flutuação, onde se recupera os minerais 

hidrofóbicos com mais de 50% de grau de libertação na partícula; 

• Desbaste do produto remoído: é o estágio seguinte em que após uma redução do calibre por 

remoagem do concentrado proveniente do desbaste se volta a adicionar coletores para 

recuperar os minerais de interesse que não conseguiram ser recuperados na primeira etapa; 

• Relavagens: servem para aumentar o teor nos minerais de interesse no concentrado dos 

estágios anteriores e produzir um concentrado final; 

• Acabamento: onde se recupera parte do material que não foi recuperado anteriormente e se 

produz um rejeito final. 

Ao longo de todo este processo e de forma a atingir a flutuação diferencial descrita anteriormente os 

reagentes utilizados são: 

• Danafloat 527E: coletor da calcopirite – é uma mistura de coletores ditiocarbamatos e 

ditiofosfatos (Danafloat, 2017) que se adiciona no tanque de condicionamento no início da 

flutuação, com o objetivo de aumentar a recuperação deste mineral; 

• Aerophine 3418A: coletor da galena – é um coletor di-isobutil ditiofosfinato e é adicionado à 

polpa com o objetivo de aumentar a recuperação da galena; 

• Xantato Isobutil de Sódio (SiBX): coletor da blenda – adicionado à polpa no circuito de zinco 

com o objetivo de recuperar a blenda; 

• Metabissulfito de sódio (MBS): depressor da blenda e da pirite – este reagente é adicionado na 

moagem e no tanque de condicionamento. Como referido, o seu objetivo é aumentar a 

seletividade do cobre e chumbo relativamente ao zinco e ferro nas células de desbaste do 

circuito Cu-Pb, ao evitar a recuperação da blenda e pirite para o concentrado deste circuito. 

Este reagente é utilizado neste banco de células apenas quando o teor da alimentação em 

chumbo excede 3%, uma vez que, normalmente, com o aumento do teor em chumbo ocorre o 

aumento da oxidação da galena e uma maior ativação da blenda e pirite; 

• Sulfato de cobre (CuSO4): ativador da blenda – é utilizado para ativar a blenda nos circuitos de 

zinco, aumentando a adsorção do coletor nas superfícies deste mineral; 

• Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2): regulador de pH - é utilizado para ajustar o pH da polpa; 

• Metil Isobutil Carbinol (MIBC): espumante - é um álcool que tem como objetivo reduzir a tensão 

superficial na interfase ar-água, torna as bolhas de ar mais elásticas e impede que rebentem 

prematuramente na célula (Durão, et al., 2002). 
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3.2.1. Circuito de flutuação de Cu-Pb 

Como pode ser visto na figura 6, o transbordo dos hidrociclones secundários alimenta um tanque, 

designado por tanque de compensação (com capacidade de 40 m3), sendo neste tanque adicionado e 

condicionado Danafloat 527E e MBS. Este tanque permite a estabilidade do caudal de alimentação 

quando ocorrem paragens pequenas na moagem, por exemplo, para colocação de   barras na moagem 

(Williams, 2016a). 

Na figura 6 encontra-se o esquema simplificado do circuito de moagem e do circuito de flutuação de 

Cu-Pb: 

 

Figura 6 - Circuito de moagem e flutuação de Cu-Pb da lavaria do Zn (Adaptado de: (SOMINCOR, 2017)) 
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O primeiro banco de células do circuito de flutuação de Cu-Pb é o banco células do desbaste de Cu-Pb. 

Este banco é constituído por dez células, no entanto, o número de células a ser utilizadas neste banco 

depende do teor em chumbo na alimentação do circuito sendo que quanto mais elevado for o teor em 

chumbo maior o número de células a ser utilizadas. Ao longo deste banco de células são adicionados 

vários reagentes: o MBS, o Danafloat 527E, o MIBC, o Aerophine 3418A e o Ca(OH)2. O rejeitado deste 

circuito, depois de condicionado com CuSO4 e com Ca(OH)2 alimenta o circuito principal de zinco. 

O concentrado do banco de células do desbaste de Cu-Pb é remoído num moinho de bolas num circuito 

fechado com hidrociclones. O produto da moagem segue para um estágio de desbaste do produto 

remoído (DPR) de Cu-Pb, este estágio contém dois bancos de células. O rejeitado do primeiro banco 

alimenta o segundo. O rejeitado deste segundo banco de células alimenta um estágio de acabamento, 

cujo concentrado constitui o rejeito final do circuito de Cu-Pb. O rejeitado do estágio de acabamento 

alimenta o desbaste do circuito RZ. O concentrado dos dois bancos de DPR do Cu-Pb alimentam a 

primeira relavagem do Cu-Pb. 

Existem quatro relavagens de Cu-Pb em cascata em que o concentrado de uma relavagem alimenta a 

relavagem seguinte e o rejeitado retorna ao estágio anterior. O concentrado da quarta relavagem 

(realizada numa coluna de flutuação) constitui o concentrado final do circuito de Cu-Pb. 

 

3.2.2. Circuito de flutuação principal de Zn 

O produto que alimenta o circuito principal de zinco (Figura 7) passa também por um tanque de 

compensação onde se adiciona o Ca(OH)2 e o CuSO4, que como já foi descrito acima, serve para ativar 

a blenda. Posteriormente este material alimenta o circuito de desbaste de zinco e o rejeitado deste 

desbaste alimenta o acabamento grosseiro do zinco. Os rejeitados do acabamento grosseiro em 

conjunto com os rejeitados do acabamento fino do circuito de zinco alimentam o desbaste do circuito 

RZ. O concentrado do desbaste do circuito do zinco em conjunto com o concentrado do acabamento 

grosseiro de zinco alimenta, depois de remoído num moinho VertiMill, um estágio de DPR do Zn. 

O rejeitado do DPR do zinco alimenta o acabamento fino do zinco, cujo concentrado volta a alimentar 

o circuito de DPR do zinco e o rejeitado, como foi referido anteriormente, junta-se ao rejeitado do 

acabamento grosseiro do zinco para alimentar o desbaste do circuito RZ. O concentrado do DPR do 

zinco alimenta a primeira relavagem, sendo que neste banco de células o rejeitado alimenta o DPR de 

zinco e o concentrado alimenta a segunda relavagem. 

Seguem-se mais duas relavagens, em que o rejeitado de cada uma retorna ao banco anterior e o 

concentrado segue para o banco seguinte. No caso da terceira relavagem, o concentrado da mesma 

constitui parte principal do concentrado final de zinco da lavaria do zinco. 
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Na figura 7 encontra-se o esquema simplificado dos dois circuitos de zinco da lavaria do zinco (circuito 

principal de zinco e do circuito de RZ): 

  

Figura 7 - Circuitos de zinco (circuito principal e circuito RZ) da lavaria do zinco (Adaptado de: (SOMINCOR, 
2017)) 

 

3.2.3. Circuito de flutuação do RZ 

O circuito RZ é alimentado pelo rejeitado do banco de células de acabamento do DPR do circuito de 

Cu-Pb e pelo rejeitado do acabamento grosseiro e fino do zinco, sendo que a este material é adicionado 

sulfato de cobre (CuSO4) e Ca(OH)2 passando posteriormente por um estágio de desbaste do circuito 

RZ. O concentrado deste banco de células, depois de remoído num moinho IsaMill, vai alimentar o 

circuito de DPR do circuito RZ, enquanto o rejeitado deste circuito constitui parte do rejeitado final (que 

como referido anteriormente segue para a barragem de Cerro do Lobo). O concentrado do estágio de 

DPR do circuito RZ alimenta a primeira relavagem. 
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À semelhança do que acontece nos circuitos anteriores, o concentrado da primeira relavagem alimenta 

a segunda e o rejeitado alimenta o DPR do circuito RZ. Seguem-se mais duas relavagens em que o 

concentrado alimenta o banco de células seguinte e o rejeitado o banco de células anterior, sendo que 

o concentrado da terceira relavagem constitui o concentrado de zinco do circuito RZ que depois de 

misturado com o concentrado da terceira relavagem do circuito principal de zinco constitui o 

concentrado de zinco final da lavaria do zinco. 

 

3.3. Principais problemas no circuito de Cu-Pb da lavaria do Zn 

Em 2016, a alimentação da lavaria do zinco apresentou um teor em chumbo que variou entre 0.7% e 

3.5%, sendo os melhores resultados obtidos quando o teor em chumbo da alimentação do circuito 

principal de zinco não ultrapassou os 0.9%. Para o concentrado conjunto de Cu-Pb o objetivo é atingir 

30.0% na soma do teor em chumbo com duas vezes o teor em cobre no concentrado final de Cu-Pb. 

Por esse motivo, o objetivo de recuperação de chumbo final neste concentrado é cerca de 30% 

(Williams, 2017c). 

No entanto, apesar de a galena ser o único mineral que contém chumbo no minério, este material sofre 

uma grande oxidação que se assume que se dê durante o armazenamento, transporte, moagem e 

flutuação. Esta oxidação leva à ativação da blenda por libertação de iões de chumbo na polpa o que 

pode levar à perda de cerca de 12% do zinco no concentrado do desbaste do Cu-Pb, dependendo o 

teor e recuperação de zinco no concentrado de Cu-Pb do teor em chumbo da alimentação e do 

rendimento em peso no concentrado da secção de desbaste do Cu-Pb (Williams, 2017a). 

Ao longo dos últimos anos foram realizadas várias alterações no circuito de Cu-Pb de forma a melhorar 

a sua performance, entre as quais, a combinação dos circuitos de flutuação do cobre e chumbo (em 

outubro de 2015), a instalação do tanque de compensação na alimentação do desbaste do Cu-Pb (em 

maio de 2016) como já foi referido anteriormente, e o facto de o rejeitado do DPR do chumbo passar a 

alimentar o circuito RZ (em abril de 2016). Todas estas alterações foram realizadas devido à fraca 

capacidade do circuito de produzir concentrado de Cu-Pb vendável quando o teor em chumbo na 

alimentação é alto (superiores a 2.2%) (Williams, 2017c). 

Tanto no MZ como no MZP, a galena apresenta um maior grau de oxidação do que os restantes 

minerais, sendo que cerca de 40-50% do Pb foi dissolvido numa solução com EDTA confirmando que 

este mineral se encontra bastante oxidado (Williams, 2017a). 

Por análise mineralógica do concentrado de Cu-Pb foi possível demonstrar também que a galena é o 

principal mineral de chumbo presente neste concentrado (99% dos minerais contendo chumbo são 

galena). Por isso, o facto de a proporção de produtos de oxidação da galena, como a anglesite e outros 

sulfatos de chumbo e zinco, aumentar com o aumento do tempo de flutuação, não se encontrando, no 

entanto, no concentrado final de Cu-Pb, confirma que os produtos de oxidação da galena não flutuam 

facilmente com o tipo de reagentes utilizados na flutuação da galena, sendo que uma mistura de 
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coletores para os minerais de chumbo mais adequada para espécies oxidadas de galena pode ser 

benéfica para aumentar a recuperação de chumbo no concentrado de Cu-Pb (Williams, 2017b). 

Uma forma de lidar com esta rápida oxidação é tentando minimizar o contato entre as partículas finas 

de chumbo e as partículas de zinco e criando condições redutoras que previnam esta oxidação, quer 

pela utilização de hidrossulfureto de sódio, quer com a utilização de aço forjado como meio de moagem 

(Williams, 2017d). 

 

3.4. Caracterização da amostra utilizada nos ensaios de flutuação realizados 

em laboratório – MZP recolhida no dia 13/03/2017 

A amostra utilizada em todos os ensaios de flutuação laboratoriais foi recolhida no dia 13/03/2017 e 

corresponde a MZP, ou seja, minério de zinco com alto teor em chumbo (superior a 2.2). Neste dia 

foram recolhidos cerca de 150 kg de amostra (Figura 8), que foram secos ao ar. Posteriormente, esta 

amostra foi britada na lavaria piloto até atingir um calibre abaixo de 2 mm e armazenada em porções 

de cerca de 1 kg para serem utilizadas nos ensaios laboratoriais. Estas subamostras foram congeladas, 

de forma a retardar a sua oxidação, até à realização dos ensaios, sendo antes da realização dos 

mesmos moídas durante 27 minutos e 30 segundos (como pode ser observado na Figura 9). 

  

Figura 8 – Parte da amostra de minério MZP utilizada nos 

ensaios laboratoriais antes de ser britada 

Figura 9 – Parte da amostra de minério MZP 

depois de britada e moída, pronta a ser utilizada 

nos ensaios de flutuação 
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3.4.1. Distribuição granulométrica 

No início do trabalho laboratorial foram realizados alguns testes de moagem do MZP utilizado depois 

de britado. Estes testes foram efetuados no moinho de barras de aço inoxidável com 21 varas de aço 

forjado, de forma a obter um D80 após moagem de, aproximadamente, 60 µm (calibre semelhante ao 

da alimentação do circuito de desbaste do Cu-Pb na lavaria do Zn). 

Os testes de moagem foram realizados com tempo de moagem de 20, 25 e 30 minutos. Depois das 

medições do D80, ajustou-se o tempo de moagem e realizou-se nova moagem com tempo de 27 minutos 

e 30 segundos. A amostra após uma moagem com este tempo apresenta, em média, um D80 = 57.5 µm. 

Assim, usou-se esse tempo de moagem nos ensaios laboratoriais realizados. 

Os valores de D80 e a distribuição granulométrica foram obtidos no equipamento Mastersizer 3000 da 

marca Malvern, presente no Laboratório Metalúrgico da lavaria do Zn da mina de Neves-Corvo. Todos 

estes valores foram medidos três vezes para cada tempo de moagem sendo que os valores utilizados 

para obter o tempo de moagem desejado foram uma média das três medições realizadas. 

Na figura 10 encontra-se a distribuição granulométrica do material resultante dos 27 minutos e 

30 segundos de moagem: 

 

 

 

Figura 10 - Curva granulométrica média da amostra de MZP com tempo de moagem de 27 minutos e 30 

segundos  
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3.4.2. Composição mineralógica 

Foi enviada uma subamostra do minério utilizado nos testes de flutuação para análise mineralógica no 

laboratório da EPDM – Empresa de Perfuração e Desenvolvimento Mineiro, S.A.. Esta amostra 

encontrava-se moída com tempo de moagem de 27 minutos e 30 segundos, correspondendo a um 

material com um D80 semelhante ao que alimenta os ensaios de flutuação laboratoriais. 

A composição mineralógica da alimentação foi realizada por MLA e é composta por uma análise modal 

em peso, pelo grau de libertação de cada mineral e pelos elementos presentes em cada mineral. 

3.4.2.1. Análise modal 

A Tabela 1 mostra a análise modal da amostra, sendo possível observar que os principais sulfuretos 

presentes são a pirite (68.82%), a blenda (16.60%), a galena (3.00%), a calcopirite (0.89%) e a 

arsenopirite (0.73%). Os principais minerais de ganga presentes que não são sulfuretos são o quartzo 

(3.79%) carbonatos (1.94%) e filossilicatos (2.56%). 

Tabela 1 - Mineralogia modal das amostras utilizada nos ensaios laboratoriais 

Mineral % em peso 

Pirite 68.82 

Esfalerite 16.6 

Calcopirite 0.89 

Tetraedrite 0.06 

Tennantite 0.05 

Arsenopirite 0.73 

Galena 3.00 

Outros sulfuretos 0.02 

Quartzo 3.79 

Cassiterite 0.02 

Carbonatos 1.94 

Filossilicatos 2.56 

Outras gangas 1.54 

Total 100 
 

 

3.4.2.2. Grau de libertação 

Como nesta dissertação o objetivo é flutuar todos os grãos com mais de 50% em peso de calcopirite e 

de galena na partícula e deprimir todos os grãos com mais de 50% de blenda no grão, neste subcapítulo 

vão ser analisadas as partículas com mais de 50% de calcopirite, galena e blenda no grão.  
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Na figura 11 é possível observar a percentagem da galena em cada classe de libertação verificando-

se que 52.36% das partículas que contêm galena têm mais de 50% deste mineral no grão, sendo que 

a maioria destas partículas (27.21%) têm mais de 90% de galena no grão. 

Apesar de 27.21% da galena se encontrar em partículas com mais de 90% do grão, nas restantes 

classes de libertação a galena forma associações maioritariamente com a pirite, embora também forme 

associações com a blenda, em menor percentagem. 

 

 

Figura 11 - Percentagem de galena em cada classe de libertação na amostra utilizada nos ensaios laboratoriais 

Na figura 12 encontra-se a percentagem da calcopirite em cada classe de libertação e é possível 

observar que no caso da calcopirite, 68.95% das partículas que contêm calcopirite têm mais de 50% 

deste mineral no grão, sendo que a maioria das partículas (43.16%) se encontra mais de 90% 

libertadas. 

 

Figura 12 – Percentagem da calcopirite em cada classe de libertação na amostra utilizada nos ensaios 

laboratoriais 
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Na figura 13 encontra-se a percentagem de blenda em cada classe de libertação sendo que neste caso 

76.41% das partículas que contêm blenda têm mais de 50% de blenda no grão, sendo que a maioria 

das partículas contêm mais de 90% de blenda no grão (51.49%). 

Como a blenda é o mineral que se quer deprimir, o facto de esta se encontrar bastante libertada é um 

aspeto bastante positivo, tornando a sua depressão mais favorável. Esta depressão pode ainda ajudar 

a aumentar o teor em Cu e Pb do concentrado de cobre e chumbo. Para as restantes classes de 

libertação, a percentagem em peso é bastante semelhante. 

A blenda forma maioritariamente associações com a pirite, mas também com a galena e a calcopirite, 

embora em menor percentagem. 

 

Figura 13 – Percentagem de blenda em cada classe de libertação na amostra utilizada nos ensaios laboratoriais 

 

3.4.2.3. Elementos presentes em cada mineral 

Na amostra utilizada nos ensaios laboratoriais, a calcopirite tem na sua composição cobre (83.75% do 

cobre total da amostra), ferro (0.79% do ferro total da amostra) e enxofre. Os outros minerais que 

contêm cobre são a tetraedrite (6.30% do cobre total da amostra), a tenantite (6.35% do cobre total da 

amostra) e existem ainda outros sulfuretos que contêm cobre (0.88% do cobre total da amostra). 

A galena é constituída por chumbo (99.85% do chumbo da amostra está contido neste mineral), por 

arsénio, por enxofre e por ferro (0.08% do ferro total da amostra). Existem outros sulfuretos de chumbo 

na amostra (sendo que estes contêm 0.15% do chumbo total da amostra). 

A blenda é constituída por zinco (99.92% do zinco total da amostra), enxofre, cobre (2.72% do cobre 

total da amostra) e ferro (2.07% do ferro total da amostra). A pirite é constituída por ferro (92.10% do 

ferro da amostra é correspondente a este mineral) e enxofre. 
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Verifica-se que o chumbo existe quase exclusivamente sob a forma de galena e que o zinco existe 

quase somente sob a forma de blenda. O cobre e o ferro apesar de se encontrarem presentes em 

outros minerais estão maioritariamente presentes na calcopirite e na pirite, respetivamente. Assim, 

assume-se neste trabalho que a recuperação de Cu, Pb, Zn e Fe correspondem também à recuperação 

de calcopirite, galena, zinco e pirite, respetivamente. 

 

3.4.3. Análise química 

Foram enviadas 3 subamostras para análise química por XRF (X-ray Fluorescence), correspondentes 

ao material utilizados nesta dissertação após a moagem. Como pode ser visto na tabela 2 (amostra 

global), a amostra utilizada em laboratório apresenta um teor considerável em Pb e Zn, como é usual 

neste tipo de minério (minério MZP).  

Foi também calculado o teor nestes elementos na alimentação (amostra recalculada) em cada 

subamostra utilizada (a partir dos teores nestes elementos nos produtos recolhidos e respetivo peso), 

como forma de aferir se as subamostras são representativas da amostra inicial (os valores desta análise 

também podem ser observados na tabela 2)).  

O teor da alimentação em cada um dos elementos foi calculada para cada ensaio com a equação 1: 

𝑇𝑎𝑙𝑖𝑚 =  
∑ 𝑇𝑥,𝑦∗ 𝑀𝑦𝑦

𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚
   Equação 1 

Onde x é o elemento químico e y corresponde a diferentes produtos, T é o teor, M é a massa e alim é 

a alimentação do ensaio de flutuação. 

Como é possível observar na tabela 2, não houve grandes variações dos valores dos elementos 

principais na amostra recalculada em todos os 42 ensaios de flutuação realizados no decorrer desta 

dissertação. 

Para além da análise química realizada por XRF no laboratório da mina de Neves-Corvo, foi ainda 

realizada uma análise por MLA no laboratório da EPDM – Empresa de Perfuração e Desenvolvimento 

Mineiro, S.A.. Existem diferenças entre a análise por MLA e por XRF nas duas amostras, que podem 

ser devidas à diferente metodologia de análise, a primeira é baseada na análise mineralógica da 

amostra e a segunda no facto de quando se bombardeia um elemento com eletrões de energia elevada 

ser possível determinar o número atómico dos elementos presentes através das frequências dos raios 

X emitidos pelos elementos. Esta diferença entre as análises leva a uma diferença nos teores 

calculados pelos dois métodos. 
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Tabela 2 – Análise química das subamostras de MZP usadas nesta dissertação e de subamostra global 

  Peso (g) Cu (%) Pb (%) Zn (%) S (%) Fe (%) 

Amostra global 

Análise 1 por XRF --- 0.49 3.67 10.5 42.29 34.97 

Análise 2 por XRF --- 0.44 3.46 9.90 39.13 33.7 

Análise 3 por XRF --- 0.45 3.54 10.02 40.00 33.16 

Média das 3 análises por XRF --- 0.46 3.56 10.14 40.47 33.94 

Desvio padrão --- 0.03 0.11 0.32 1.63 0.93 

Análise por MLA --- 0.37 2.48 10.81 43.07 34.31 

Amostra 
recalculada 

Média 1006.49 0.44 3.38 9.52 38.51 32.53 

Desvio padrão 3.28 0.02 0.05 0.16 1.09 0.79 
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4. Metodologia 

Como foi referido anteriormente (Capítulo 1) o problema em que se foca esta dissertação é em manter 

ou aumentar a recuperação de calcopirite e de galena com depressão da blenda no produto flutuado e 

para isso foram testados dois reagentes: o ZnSO4 e o Na2CO3. No anexo I encontra-se uma tabela com 

o plano dos ensaios realizados e quais os parâmetros alterados. 

Com o objetivo de comparar o efeito destes reagentes com o que é utilizado de momento na lavaria do 

zinco da mina de Neves Corvo foram realizados ensaios laboratoriais padrão que permitem replicar em 

laboratório as condições utilizadas a nível industrial no inicio desta dissertação. 

Neste capítulo, primeiro descreve-se as condições utilizadas para todos os conjuntos de ensaios, 

seguidamente descreve-se o procedimento laboratorial utilizado no ensaio padrão e depois o 

procedimento utilizado especificamente em cada conjunto de ensaios. 

No conjunto de ensaios em que se testou o efeito depressor do ZnSO4 realizaram-se ensaios 

laboratoriais com diferentes dosagens de ZnSO4 (0, 250 e 500 g/t) e duas dosagens de MBS (300 e 

500 g/t). Realizou-se um conjunto de ensaios com o Na2CO3 em que se compara o carbonato de sódio 

com o regulador de pH ao reagente atualmente utilizado (Ca(OH)2). 

A água industrial pode ter características diferentes ao longo do tempo. Para evitar que as diferenças 

de resultados pudessem ser atribuídas à flutuação das propriedades da água industrial, todos os 

ensaios cujos resultados se pretendiam comparar foram realizados no mesmo dia e foram realizadas 

mais duas repetições em dias diferentes para que fosse confirmado o resultado obtido. Em cada dia de 

repetições realizado foi variada a ordem dos ensaios de forma a garantir a independência dos 

resultados.  

A água industrial utilizada foi recolhida no início de cada dia de ensaios em locais próprios na lavaria 

do Zn de forma a que não houvesse variação das propriedades da água nos ensaios realizados no 

mesmo dia. Foi também aberta a torneira de recolha da água alguns minutos antes da recolha de água 

para que a amostra de água estivesse livre das impurezas potencialmente presentes na tubagem. 

 

4.1. Equipamento utilizado 

O equipamento principal utilizado neste conjunto de ensaios de flutuação foi: 

• Um moinho de varas (Figura 14) de aço inoxidável com 21 varas de aço forjado; 

• Uma célula de flutuação laboratorial mecanicamente agitada por um rotor (Figura 15) com uma 

cuba de 2.4L (célula Denver D12), cuja entrada de ar é realizada com ar comprimido, sendo 

assim possível controlar o caudal de entrada de ar; 

• Um medidor de pH (HACH® HQ40D) (Figura 16), com um sensor de pH (IntelliCALTM PHC101); 
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Para além do equipamento principal utilizado para a realização dos ensaios foi também utilizado 

material necessário para a preparação, agitação e adição de reagentes; filtragem, secagem, 

pesagem e preparação dos produtos (quatro concentrados e um rejeitado) resultantes dos ensaios. 

 

Figura 14 - Moinho de varas utilizado nos ensaios laboratoriais 

 

 
 

Figura 15 - Célula de flutuação Denver D12 Figura 16 - Medidor de pH e Eh da marca HACH® HQ40D 
 

Ao longo da realização dos ensaios laboratoriais adicionou-se água industrial sempre que foi necessário 

manter o nível da polpa na célula de flutuação. Foram também registados os valores de pH ao longo 

do ensaio de flutuação e sempre antes e depois de uma nova regulação de pH e no inicio da recolha 

de cada concentrado. Nos ensaios laboratoriais foram utilizados os valores normalmente utilizados nos 

ensaios laboratoriais realizados nesta lavaria que pretendem replicar em laboratório o banco de células 

de desbaste do Cu-Pb: 5 L/minuto de ar durante a flutuação, 2.2 L para o volume de flutuação e 

1300 r.p.m. de velocidade do rotor.  
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4.2. Ensaio padrão 

Como referido anteriormente, para que fosse possível comparar os resultados obtidos em diferentes 

condições que se pretendiam testar (cujos ensaios foram realizados à escala laboratorial) foram 

realizados ensaios em que se pretendia replicar a nível laboratorial as condições utilizadas na lavaria 

a nível industrial (ensaios padrão). Foram realizados 9 ensaios padrão em dias diferentes (dois 

conjuntos de ensaios padrão, com três repetições cada, nos ensaios para testar o ZnSO4; um conjunto 

de ensaios, com três repetições, nos ensaios com Na2CO3 como regulador de pH) todos com as 

mesmas condições de flutuação, sendo, pois, a única variação entre os ensaios as propriedades da 

água industrial. 

Os ensaios padrão, que tiveram uma duração total de cerca de 24 minutos (19 minutos de flutuação 

com 5 minutos de tempo de condicionamento de variados reagentes), foram realizados com as 

condições da lavaria, ou seja, com todos os reagentes utilizados no banco de células de desbaste do 

Cu/Pb na flutuação industrial, de acordo com a dosagem e diluição utilizada nesse banco para este tipo 

de minério. 

A duração destes ensaios foi calculada tendo em conta o tempo de residência do banco de células do 

desbaste do Cu-Pb (cerca de 50 minutos) e utilizando um fator de escala de cerca de 3 uma vez que 

este é o tempo de flutuação normalmente utilizado nos ensaios de bancada na lavaria do Zn para este 

banco de células. 

 

4.2.1. Procedimento experimental 

Na tabela 3 encontra-se a folha de ensaio com o procedimento experimental resumido utilizado nos 

ensaios de flutuação padrão. A função dos reagentes está descrita no subcapítulo 4.2.2.. Ao longo 

deste documento utiliza-se sempre a unidade g/t para referir a massa de reagente por tonelada de 

minério seco. 

O procedimento utilizado no ensaio padrão foi o seguinte: 

1. Misturou-se 1 kg de minério com 500 mL de água industrial de forma a atingir uma percentagem 

de sólidos em peso de 66%. A polpa foi moída durante 27 minutos e 30 segundos para atingir 

um D80 de aproximadamente 60 µm; 

2. Introduziu-se a polpa moída na célula de flutuação e adicionou-se água industrial até atingir 

uma percentagem de sólidos em peso de aproximadamente 33%; 

3. Ligou-se o rotor da célula com uma velocidade de rotação de 1300 r.p.m e aguardou-se uns 

minutos para a homogeneização do conteúdo da amostra na cuba; 

4. Adicionou-se 300 g/t de MBS, sendo que imediatamente a seguir a esta adição foram medidos 

2 minutos de tempo de condicionamento; 

5. No fim do tempo de condicionamento, regulou-se o pH para 8.8, utilizando Ca(OH)2; 
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6. Após a regulação de pH adicionou-se Danafloat 527E com 1 minuto de tempo de 

condicionamento; 

7. No final do condicionamento adicionou-se 1 gota de MIBC e abriu-se a válvula do ar 

(5 L/minuto); 

8. Recolheu-se a espuma durante 1 minuto (concentrado 1), após este período trocou-se o 

recipiente para permitir a recolha de um concentrado diferente; 

9. Fechou-se a válvula do ar e voltou-se a regular o pH para 8.8, utilizando Ca(OH)2; 

10. Adicionou-se Aerophine 3418A, sendo que imediatamente a seguir a esta adição foram 

medidos 2 minutos de tempo de condicionamento; 

11. Voltou a abrir-se a válvula do ar (5 L/minuto) e recolheu-se a espuma na parte superior da cuba 

durante 8 minutos, sendo que no final do minuto 3 se trocou o recipiente de forma a poderem 

serem recolhidos dois concentrados (concentrado 2 e 3); 

12. Fechou-se a válvula de ar e regulou-se o pH para 8.8, utilizando Ca(OH)2; trocou-se novamente 

de recipiente para permitir a recolha do último concentrado; 

13. Recolheu-se a espuma durante 10 minutos (concentrado 4); 

14. No final deste tempo desligou-se o ar; 

15. Posteriormente todos os concentrados e o rejeitado, que se encontrava dentro da cuba, foram 

filtrados separadamente, sendo depois colocados na estufa. 

Tabela 3 – Folha de ensaio utilizada nos ensaios padrão 

 
Operação 

(minutos) 
pH 

Adição (g/t) 

MBS 527E MIBC 3418A 

Moagem 27.5      

Condicionamento 2  300    

Condicionamento 1 8.8  15 0.1  

Flutuação 1 1      

Condicionamento 2 8.8    36 

Flutuação 2 3      

Flutuação 3 5      

Flutuação 4 10 8.8     
 

Este procedimento experimental foi usado no ensaio padrão e nos restantes ensaios com exceção 

das alterações das variáveis que são descritas dois capítulos 4.3, 4.4 e 4.5. 
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4.2.2. Reagentes utilizados 

Na tabela 4 encontra-se a lista dos reagentes de flutuação utilizados no ensaio de flutuação padrão e 

respetivas funções. Estes reagentes foram preparados com água destilada, tendo a diluição e a 

dosagem (peso do reagente/peso do minério) sido as usadas na lavaria a nível industrial para este tipo 

de minério. A quantidade de reagente adicionado foi constante em todos os ensaios, uma vez que em 

todos os ensaios foi utilizado 1 kg de minério. 

Tabela 4 - Reagentes utilizados nos ensaios padrão 

Reagentes utilizados Função desempenhada 

MBS Depressor da blenda e da pirite 

Danafloat 527E Coletor da calcopirite 

Aerophine 3418A Coletor da galena 

MIBC Espumante 

Ca(OH)2 Regulador de pH 

 

4.3.  Ensaios para estudar o efeito da adição do ZnSO4 

O ZnSO4 é um depressor dos sulfuretos de zinco, como a blenda. Para estudar o efeito deste reagente 

na depressão da blenda foram realizados ensaios em que não foi utilizado este reagente e ensaios em 

que foi utilizada a dose de 250 e 500 g/t de ZnSO4 em conjunto com o MBS. O MBS foi adicionado com 

a dose utilizada na instalação industrial (300 g/t) e com uma dose mais elevada (500 g/t). A utilização 

de duas dosagens deste reagente foi realizada devido ao desconhecimento da relação entre o MBS e 

o ZnSO4 e numa tentativa de realizar um estudo mais aprofundado da dosagem ideal de MBS aquando 

da utilização de ZnSO4. 

O ZnSO4 foi adicionado após o condicionamento do MBS, sendo que o tempo de condicionamento do 

ZnSO4 foi de 2 minutos. Nos ensaios sem adição de ZnSO4 não foi realizado o tempo de 

condicionamento adicional. 

Por esse motivo foram realizados ensaios em que a única alteração em relação ao ensaio padrão foi a 

utilização de 5 minutos de tempo de condicionamento do MBS ao invés dos 3 minutos utilizados no 

ensaio padrão (como se pode observar na Tabela 5), sendo que nestes ensaios não houve adição de 

ZnSO4. 

A tabela 5 mostra a folha de ensaio destes ensaios realizados para avaliar se o tempo de 

condicionamento do MBS poderia ter efeito significativo nos resultados. Foram realizados 6 ensaios 

sem adição de ZnSO4 (ensaios de flutuação 1 a 6), nos ensaios de flutuação 1, 4 e 5 foi utilizado 3 

minutos de tempo de condicionamento do MBS e nos ensaios de flutuação 2, 3 e 6 foi utilizado 

5 minutos de tempo de condicionamento. 
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Tabela 5 – Folha de ensaio em que se variou o tempo de condicionamento do MBS 

 
Operação 

(minutos) 
pH 

Adição (g/t) 

MBS 527E MIBC 3418A 

Moagem 27.5      

Condicionamento Variável  300    

Condicionamento 1 8.8  15 0.1  

Flutuação 1 1      

Condicionamento 2 8.8    36 

Flutuação 2 3      

Flutuação 3 5      

Flutuação 4 10 8.8     

 

Para estudar o efeito da adição do ZnSO4 foram realizados, como já foi referido, ensaios com três doses 

de ZnSO4 e dois níveis de MBS. 

Foi realizado o conjunto de ensaios com adição de 300 g/t de MBS. Este conjunto de ensaios consistiu 

num total de 9 ensaios (ensaios de flutuação 7 a 15). Nos ensaios de flutuação 7, 12 e 14 não foi 

adicionado ZnSO4; nos 8, 11 e 13 foi adicionado 250 g/t de ZnSO4 e nos 9, 10 e 15 foi adicionado 

500 g/t de ZnSO4. 

Foi realizado também o conjunto de ensaios com a dosagem mais elevada de MBS (500 g/t) que 

consistiu também num total de 9 ensaios (testes de flutuação 16 a 24). Nos testes de flutuação 16, 19 

e 24 não foi adicionado ZnSO4; nos 17, 21 e 22 foi adicionado 250 g/t de ZnSO4 e nos 18, 20 e 23 foi 

adicionado 500 g/t de ZnSO4. 

A Tabela 6 mostra a folha de ensaio dos ensaios em que se altera as dosagens de ZnSO4 e MBS. 

Tabela 6 – Folha de ensaio utilizada nos ensaios em que foi variada a dosagem de ZnSO4 e MBS 

 
Operação 

(minutos) 
pH 

Adição (g/t) 

MBS ZnSO4 527E MIBC 3418A 

Moagem 27.5       

Condicionamento 2  300/500     

Condicionamento Variável (*)   0/250/500    

Condicionamento 1 8.8   15 0.1  

Flutuação 1 1       

Condicionamento 2 8.8     36 

Flutuação 2 3       

Flutuação 3 5       

Flutuação 4 10 8.8      

 

(*) Quando não foi adicionado ZnSO4 este valor é 0 minutos, para as restantes dosagens (250 e 500 g/t) este valor é 2 minutos. 
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Devido à impossibilidade de realizar muitos ensaios no mesmo dia os dois conjuntos de ensaios com 

dosagens diferentes de MBS foram realizados em dias diferentes com água industrial eventualmente 

diferente, por esse motivo foi realizado um novo conjunto de ensaios apenas com a melhor dosagem 

de ZnSO4 obtida nos ensaios anteriores em que se usou 300 e 500 g/t de MBS de forma a conseguir 

comparar (com a mesma água nos dois ensaios) resultados obtidos com as duas dosagens de MBS. 

Os testes consistiram em: adição de 300 g/t de MBS e a melhor dosagem de ZnSO4 obtida nos ensaios 

anteriores; adição de 500 g/t de MBS e a melhor dosagem de ZnSO4 obtida nos ensaios anteriores. 

Na Tabela 7 encontra-se a folha de ensaio utilizada nestes ensaios realizados com a melhor dosagem 

de ZnSO4. Este conjunto de ensaios consistiu num total de 6 ensaios (ensaios de flutuação 25 a 30). 

Nos ensaios de flutuação 25, 28 e 29 foi realizada uma adição de 300 g/t de MBS e da dosagem de 

ZnSO4 que conduziu a melhores resultados e nos ensaios de flutuação 26, 27 e 30 foi realizada uma 

adição de 500 g/t de MBS e da dosagem de ZnSO4 que conduziu a melhores resultados.  

Tabela 7 – Folha de ensaio utilizada nos ensaios com a melhor dosagem de ZnSO4 

 
Operação 

(minutos) 
pH 

Adição (g/t) 

MBS ZnSO4 527E MIBC 3418A 

Moagem 27.5       

Condicionamento 2  300/500     

Condicionamento 2   
Melhor 

dosagem 
   

Condicionamento 1 8.8   15 0.1  

Flutuação 1 1       

Condicionamento 2 8.8     36 

Flutuação 2 3       

Flutuação 3 5       

Flutuação 4 10 8.8      

 

4.4. Ensaios para testar a utilização de Na2CO3 como regulador de pH 

Este conjunto de ensaios consistiu num total de 6 ensaios (ensaios de flutuação 31 a 36) em que a 

única alteração realizada em relação ao ensaio padrão é a utilização de Na2CO3 como regulador de pH 

(Tabela 8). Assim sendo, nos ensaios de flutuação 31, 33 e 36 foi utilizado o Ca(OH)2 como regulador 

de pH e nos 32, 34 e 35 foi adicionado o Na2CO3 como regulador de pH. O Na2CO3 foi adicionado com 

uma diluição de 10% à semelhança do que acontece com o Ca(OH)2. 
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Tabela 8 – Folha de ensaio utilizada para a realização do ensaio com Na2CO3 como regulador de pH 

 
Operação 

(minutos) 

Regulação de pH 

com Na2CO3 

Adição (g/t) 

MBS 527E MIBC 3418A 

Moagem 27.5      

Condicionamento 2  300    

Condicionamento 1 8.8  15 0.1  

Flutuação 1 1      

Condicionamento 2 8.8    36 

Flutuação 2 3      

Flutuação 3 5      

Flutuação 4 10 8.8     
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5. Resultados e discussão 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos nos ensaios laboratoriais. 

Para tal os produtos de todos os ensaios foram pesados e enviados para análise química para o 

laboratório químico da mina de Neves-Corvo tendo-se obtido o teor em Cu, Pb, Zn, S e Fe. Com estes 

valores foram calculadas as recuperações destes elementos nos produtos através da Equação 2:  

𝑅𝑒𝑐𝑥,𝑦 =
𝑀𝑦∗𝑇𝑥,𝑦

𝑀𝑎𝑙𝑖𝑚∗𝑇𝑥,𝑎𝑙𝑖𝑚
    Equação 2 

Onde Rec é a recuperação, x é um elemento químico, y é um produto do ensaio de flutuação 

(concentrado ou rejeitado), alim é a alimentação do ensaio de flutuação, M é massa e T é o teor. 

Os teores nestes elementos (Cu, Pb, Zn, S e Fe) e os pesos dos produtos recolhidos nos ensaios 

laboratoriais realizados no decorrer desta dissertação encontram-se no anexo II e III. 

É comum avaliar os resultados dos ensaios de flutuação laboratoriais através da seletividade de um 

elemento que se quer recuperar no concentrado em relação ao elemento que se quer deprimir neste 

produto. A seletividade é calculada através do quociente de recuperação no flutuado do elemento que 

se quer recuperar e a recuperação no flutuado do elemento que se quer deprimir. Este parâmetro 

permite avaliar a qualidade da separação destes elementos, uma vez que quanto maior for este valor 

melhor é a separação. 

Assim sendo, os resultados foram primeiro avaliados considerando a evolução de recuperação do Cu, 

Pb, Zn e Fe no flutuado ao longo do tempo. Seguidamente foi calculada a seletividade Cu/Zn, Cu/Fe, 

Pb/Zn e Pb/Fe. E por fim, foi analisado o teor no flutuado em Cu, Pb, Zn e Fe. 

Todos os resultados dos ensaios de flutuação apresentados são os valores médios das repetições, 

sendo que os valores de recuperação e teor nos diferentes elementos se referem sempre ao produto 

flutuado. 

 

5.1. Ensaio padrão laboratorial 

Ao longo deste estudo, como foi referido anteriormente, foram realizados nove ensaios laboratoriais 

padrão todos em dias diferentes. A tabela 9 mostra os resultados obtidos em todos os ensaios padrão 

realizados. Como se pode observar existe uma grande diferença no rendimento em peso e teor nos 

principais elementos químicos (Cu, Pb, Zn e Fe) e na recuperação destes elementos no flutuado nestes 

ensaios. 

A única variação realizada foi o facto de a água utilizada ter sido recolhida no dia em que cada ensaio 

foi realizado, pelo que se admite que a variação das características da água possa ter sido a causa 

daquelas diferenças. 
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No entanto, uma vez que não foi possível analisar a água industrial utilizada aquando da realização 

destes ensaios, não é possível avaliar a razão destas alterações a nível da recuperação dos elementos 

principais. 

Tabela 9 – Resultados das repetições do ensaio padrão realizadas 

 

 Teor nos concentrados 1-4 (%) Recuperação nos concentrados 1-4 (%) 

Peso 

(%) 
Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

FT1 23.27 1.21 9.93 9.21 37.71 31.66 63.6 69.0 23.2 24.0 22.7 

FT4 33.41 0.89 8.14 10 40.87 32.34 69.2 79.5 33.9 34.0 32.0 

FT5 30.04 1.11 9.11 9.85 40.63 32.51 74.9 79.5 31.0 31.4 30.5 

FT7 30.35 1.02 9.04 10.11 39.32 31.45 71.2 80.2 31.8 31.5 29.7 

FT12 48.54 0.65 5.79 9.99 38.31 31.06 75.4 84.7 51.4 49.4 48.0 

FT14 45.98 0.68 6.09 10.03 39.96 31.58 73.4 83.7 48.3 46.9 45.0 

FT31 18.18 1.36 11.35 9.72 39 30.75 49.3 61.0 18.4 18.1 16.8 

FT33 26.68 1.02 8.93 10.04 40.74 31.21 60.8 68.9 27.5 26.7 25.3 

FT36 35.35 0.92 7.52 9.95 39.26 31.96 72.6 80.1 36.9 35.7 34.4 

Média 32.42 1.02 8.76 9.85 39.32 31.66 68.3 76.2 32.0 31.7 30.3 

Desvio 

padrão 
9.89 0.23 1.78 0.28 1.11 0.58 8.6 8.0 10.8 10.1 10.0 

 

Na Tabela 9 é possível observar que o ensaio que conduziu à maior recuperação de Cu e Pb no 

concentrado é o teste de flutuação 12 que apresenta uma recuperação de Cu de 75.4% e de Pb de 

84.7% e, mas também apresenta uma recuperação de Zn bastante elevada (de 51.4%). O teste com 

menor recuperação de Cu e Pb é o teste de flutuação 31 que apresenta uma recuperação de Cu de 

49.2% e de Pb de 61.0%, tem uma recuperação de Zn de 18.4%. 

A diferença entre o ensaio com maior e menor recuperação de Cu, Pb e Zn é bastante considerável, 

sendo este o motivo pelo qual no estudo subsequente todos os ensaios laboratoriais cujos resultados 

se pretendia comparar diretamente foram realizados no mesmo dia com a mesma água industrial para 

eliminar o efeito desta nos resultados dos ensaios realizados. Todas as repetições foram realizadas em 

dias diferentes e em todos os gráficos e tabelas futuras é analisado uma média das repetições. 

 

5.2. Ensaios para estudar o efeito da adição do ZnSO4 

Neste subcapítulo são apresentados e discutidos os resultados do conjunto de ensaios realizados em 

que foi testado o ZnSO4 na depressão da blenda, tendo sido utilizadas diferentes dosagens do MBS e 

ZnSO4. Como referido, como os ensaios sem adição de ZnSO4 o tempo de condicionamento do MBS 

é menor, pelo que o estudo do efeito deste parâmetro foi também realizado. 
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5.2.1. Estudo do efeito do tempo de condicionamento do MBS 

A figura 17 mostra os valores (médios) do rendimento em peso e do teor em Cu, Pb, Zn e Fe no 

concentrado, obtidos nos ensaios realizados com 3 e 5 minutos de tempo de condicionamento do MBS.  

É possível observar nesta figura que não existiram diferenças significativas entre estes ensaios em 

termos desta variável (variação do tempo de condicionamento do MBS) . Assim sendo, uma vez que 

estes ensaios foram feitos de forma a verificar se o tempo de condicionamento do MBS tinha influência 

em ensaios sem adição de ZnSO4, é possível concluir que este parâmetro não tem influência nos 

resultados.  

 

Figura 17 – Rendimento em peso e teor em Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado nos ensaios em que foi variado o 

tempo de condicionamento do MBS 

A figura 18 mostra a recuperação de Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado em função do tempo nos ensaios com 

variação do tempo de condicionamento de MBS, é possível verificar nesta figura que não existe 

variação das recuperações nos principais elementos. 
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Figura 18 – Recuperação média de Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado em função do tempo nos ensaios em que foi 
variado o tempo de condicionamento do MBS 

 

5.2.2. Efeito da alteração da dosagem de ZnSO4 (0, 250 e 500 g/t) para dois níveis de 

adição de MBS (300 e 500 g/t) 

A figura 19 mostra o rendimento em peso final no flutuado nos ensaios com adição de 300 e 500 g/t de 

MBS. O rendimento em peso foi sempre inferior nos ensaios realizados com maior dosagem de MBS.  

 

Figura 19 - Rendimento em peso do flutuado em função do tempo nos ensaios em que foi variada a dose de 
ZnSO4 e MBS 
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No ensaio com menor adição de MBS o rendimento em peso é superior no ensaio em que se adicionou 

250 g/t de ZnSO4 (apesar de os valores serem bastante semelhantes ao do ensaio sem adição deste 

depressor) e inferior no ensaio com adição máxima de ZnSO4. No ensaio com adição de 500 g/t de 

MBS o rendimento em peso diminui com o aumento da dosagem de ZnSO4. 

As figuras 20 a 23 mostram a recuperação em função do tempo do Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado nos 

ensaios em que foi variada a dose de ZnSO4 e MBS. Observando a figura 20 pode concluir-se que a 

recuperação de Cu no flutuado diminui com a dose de ZnSO4 para os dois níveis de adição de MBS. 

Este efeito que é significativo quando a dose de MBS é 300 g/t é quase impercetível quando esta dose 

é superior, sendo que os ensaios com adição de ZnSO4 tem recuperações de Cu semelhantes. A menor 

dose de MBS conduz a valores de recuperação de Cu em função do tempo sempre superiores aos dos 

ensaios com maior dosagem de MBS para a mesma dosagem de ZnSO4. 

Assim sendo é possível concluir que o ZnSO4 deprime ligeiramente a calcopirite ou pelo menos permite 

a depressão dos minerais de Zn em partículas mistas com a calcopirite. Também parece que o aumento 

da dosagem de MBS reduz a recuperação de cobre, mas não é possível tirar essa conclusão com 

certeza uma vez que os ensaios com diferentes dosagens de MBS foram realizados em dias diferentes. 

 

Figura 20 - Recuperação de Cu no flutuado em função do tempo nos ensaios em que foi variada a dosagem 

de ZnSO4 e MBS 

Na figura 21 é possível observar para a recuperação de Pb no flutuado a mesma tendência do que na 

recuperação de Cu, no entanto, existe uma diminuição da diferença de recuperação de Pb no flutuado 

entre os ensaios com dose mais elevada e mais reduzida de MBS. É possível observar para os dois 

níveis de adição de MBS uma ligeira depressão da galena nos ensaios com adição de ZnSO4 

relativamente aos ensaios sem adição de ZnSO4. 
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Figura 21 - Recuperação de Pb no flutuado em função do tempo nos ensaios em que foi variada a dosagem de 

ZnSO4 e MBS 

Na figura 22 e 23 é possível observar que para a dose mais baixa de MBS ocorre uma diminuição 

significativa da recuperação de Zn e Fe no flutuado para uma dosagem de 500 g/t de ZnSO4 

relativamente aos outros dois ensaios (que apresentam recuperações destes elementos semelhantes 

entre si). Para uma dosagem mais elevada de MBS é possível notar uma diminuição da recuperação 

de Zn e Fe com o aumento da dose de ZnSO4, sendo a diferença de recuperação de Zn e Fe entre o 

ensaio sem adição e com adição de 250 g/t de ZnSO4 maior que nos ensaios anteriores. 

 

Figura 22 - Recuperação de Zn no flutuado em função do tempo nos ensaios em que foi variada a dosagem 

de ZnSO4 e MBS 
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Figura 23 - Recuperação de Fe no flutuado em função do tempo nos ensaios em que foi variada a dosagem 

de ZnSO4 e MBS 

A fraca depressão da blenda e pirite para a dosagem intermédia de ZnSO4 no ensaio com adição de 

300 g/t de MBS pode ser devida ao facto de a quantidade de iões de zinco a serem introduzidos na 

flutuação ao utilizar uma dosagem de 250 g/t deste depressor ser insuficiente não permitindo a 

substituição de iões de Cu e Pb por iões de zinco, não permitindo, portanto, a depressão da blenda. 

Na figura 24 e 25 encontram-se as curvas de seletividade Pb/Zn e Pb/Fe obtidas nos ensaios em que 

foi variada a dose de ZnSO4 e MBS. É possível observar nestas figuras uma melhoria de seletividade 

Pb/Zn e Pb/Fe nos ensaios com maior dose de MBS relativamente aos ensaios com dose mais baixa, 

no entanto, é importante notar que estes dois conjuntos de ensaios foram realizados em dias diferentes. 

É possível também observar uma melhoria neste parâmetro nos ensaios com dose de ZnSO4 mais 

elevada relativamente aos ensaios com dose mais baixa. 

Assim sendo, os ensaios com melhor seletividade Pb/Zn e Pb/Fe são os ensaios com maior dose de 

MBS e de ZnSO4, o que era expectável uma vez que a recuperação de Pb é semelhante e existe uma 

redução considerável da recuperação de Zn e Fe. 

É possível observar que a partir dos quatro minutos de flutuação ocorre uma perda de seletividade 

Pb/Zn e Pb/Fe por existir um grande aumento da velocidade de flutuação do Zn e Fe com uma 

diminuição da recuperação do Pb.  
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Figura 24 - Seletividade Pb/Zn nos ensaios em que foi variada a dosagem de ZnSO4 e MBS 

 

Figura 25 - Seletividade Pb/Fe nos ensaios em que foi variada a dosagem de ZnSO4 e MBS 

Na figura 26 e 27 encontram-se as curvas de seletividade Cu/Zn e Cu/Fe obtidas nos ensaios em que 

foi variada a dose de ZnSO4 e de MBS. Nestas curvas é possível observar que no final do segundo 

concentrado onde se atinge uma melhor seletividade do Pb relativamente ao Zn e Fe, existe também 

uma maior seletividade Cu/Zn e Cu/Fe nos ensaios com maior dose de ZnSO4 e sem adição de ZnSO4 

para a menor dose de MBS e uma melhor seletividade Cu/Zn e Cu/Fe para os ensaios com adição de 

ZnSO4 no ensaio com maior adição de MBS. 

Por esse motivo e uma vez que a seletividade Pb/Zn e Pb/Fe é superior no ensaio com maior adição 

de ZnSO4, vai-se considerar este o melhor ensaio em ambos os conjuntos de ensaios (300 e 500 g/t 

de MBS). 
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Figura 26 - Seletividade Cu/Zn nos ensaios em que foi variada a dosagem de ZnSO4 e MBS 

 

Figura 27 - Seletividade Cu/Fe nos ensaios em que foi variada a dosagem de ZnSO4 e MBS 

 

De seguida analisa-se a recuperação e o teor nos principais elementos no flutuado apenas para os 

quatro minutos de flutuação (Figura 28, 29, 30 e 31), uma vez que ao fim deste tempo de flutuação, 

como foi referido anteriormente, se atinge a melhor seletividade do cobre e chumbo em relação ao 

zinco e ferro. 
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A Figura 28 apresenta a recuperação de Cu e Pb no flutuado ao fim do quarto minuto de flutuação nos 

ensaios em que foi variada a dose de MBS e ZnSO4 para os dois conjuntos de testes (com adição de 

300 e 500 g/t de MBS). É possível observar nesta figura uma diminuição da recuperação de Cu e Pb 

nos ensaios com o aumento da dosagem de MBS para a mesma dosagem de ZnSO4 e também uma 

diminuição daquelas recuperações com o aumento da dosagem de ZnSO4. Com exceção do ensaio 

com adição de 500 g/t de MBS e de ZnSO4 em que a recuperação de Pb é ligeiramente superior à do 

ensaio com adição de 250 g/t de ZnSO4. 

 

Figura 28 - Recuperações de Cu e Pb no flutuado ao quarto minuto de flutuação nos ensaios em que foi 
variada a dosagem de ZnSO4 e MBS 

Por sua vez, na figura 29 encontram-se as recuperações de Zn e Fe no flutuado ao quarto minuto de 

flutuação nos ensaios em que foi variada a dose de MBS e ZnSO4. É possível observar que a 

recuperação de Zn e Fe seguem a mesma tendência (diminuindo com o aumento da dosagem de 

ZnSO4), existindo uma maior diferença entre a recuperação de Zn e Fe entre a não adição e a adição 

de 250 g/t de ZnSO4 no ensaio com maior dose de MBS do que no com dose mais baixa. 
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Figura 29 - Recuperação de Zn e Fe no flutuado ao quarto minuto de flutuação nos ensaios em que foi variada a 

dosagem de ZnSO4 e MBS 

A figura 30 apresenta o teor em Cu e Pb no flutuado ao quarto minuto de flutuação nos ensaios em que 

foi variada a dose de ZnSO4 e MBS. O teor em Cu é bastante semelhante em todos os ensaios. O teor 

em Pb ao fim de quatro minutos de flutuação é no ensaio com dose mais baixa de MBS, superior no 

ensaio sem adição e com adição de 500 g/t ZnSO4 e inferior no ensaio com dosagem intermédia deste 

depressor e para o ensaio com dose mais elevada de MBS é superior no ensaio com adição máxima 

de MBS e ZnSO4, sendo inferior no ensaio sem adição de ZnSO4. 

 

Figura 30 – Teor em Cu e Pb no flutuado ao fim de 4 minutos de flutuação nos ensaios em que foi variada a 
dosagem de ZnSO4 e MBS 
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Na figura 31 encontra-se o teor em Zn e Fe no flutuado ao fim de quatro minutos de flutuação nos 

ensaios em que foi variada a dose de ZnSO4 e MBS. O teor em Zn e Fe foi bastante semelhante nos 

dois conjuntos de ensaios. 

 

Figura 31 – Teor em Zn e Fe no flutuado ao fim de 4 minutos de flutuação nos ensaios em que foi variada a 

dosagem de ZnSO4 e MBS 

 

5.2.3. Repetição dos ensaios nos quais se obteve melhores resultados 

A figura 32 mostra o rendimento em peso do concentrado em função do tempo. Este foi sempre superior 

nos ensaios com adição de 500 g/t de MBS comparativamente com os ensaios com adição de 300 g/t 

deste reagente, com exceção do concentrado dois, no entanto, a diferença é pouco significativa. 

Isto foi o contrário do que aconteceu no conjunto de ensaios anterior, onde não só o rendimento em 

peso era superior quando a dose de MBS era inferior como a diferença entre as duas curvas era 

superior o que não se verifica neste caso. Isto apenas confirma, mais uma vez, o efeito que a variação 

das características da água industrial em ensaios realizados em dias diferentes tem nos resultados dos 

mesmos. 
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Figura 32 - Recuperação de Cu e Pb no flutuado em função do tempo nos ensaios com adição de 500 g/t de 

ZnSO4 e diferentes dosagens de MBS 

Na figura 33 encontra-se a recuperação de Cu e Pb no flutuado em função do tempo nos ensaios com 

adição de 500 g/t ZnSO4 e em que foi variada a dose de MBS. A recuperação de Cu foi durante quase 

todo o tempo de flutuação superior no ensaio com menor adição de MBS, enquanto que para a 

recuperação de Pb, esta é sempre superior no ensaio com maior adição de MBS. No entanto, a 

diferença não é significativa em nenhum dos casos. 

 

 

Figura 33 - Recuperação de Cu e Pb no flutuado em função do tempo nos ensaios com adição de 500 g/t de 

ZnSO4 e diferentes dosagens de MBS 

Como foi referido anteriormente, a recuperação de Cu é inferior nos ensaios com maior adição de MBS 

à semelhança do que acontece no conjunto de ensaios anteriores, sendo que a pequena diferença 

entre as curvas também ocorre nesse conjunto de ensaios. 
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No caso da recuperação de Pb, esta era superior nos testes com adição mais reduzida de MBS no 

conjunto de ensaios anterior o que não acontece neste conjunto de ensaios, sendo a diferença entre 

as duas curvas mais reduzida. 

A figura 34 mostra a recuperação de Zn e Fe no flutuado em função do tempo nos ensaios com adição 

de 500 g/t de ZnSO4 e em que foi variada a dose de MBS. Estas recuperações não mostram uma 

diferença significativa entre os dois ensaios, portanto, é possível concluir que a influência do MBS não 

é muito considerável na flutuação para esta dosagem de ZnSO4. 

No inicio da flutuação (primeiros dois concentrados) as curvas são bastante semelhantes, sendo que 

no final da flutuação é possível notar uma diminuição da recuperação de Zn e Fe nos ensaios com 

menor dose de MBS. Mais uma vez, isto difere do que aconteceu no conjunto de ensaios anteriores, 

sendo a diferença entre as curvas menor que no conjunto de ensaios anteriores. 

 

Figura 34 – Recuperação de Zn e Fe no flutuado em função do tempo nos ensaios com adição de 500 g/t de 

ZnSO4 e diferentes dosagens de MBS 

As curvas de seletividade Cu/Zn e Pb/Zn encontram-se na figura 35 sendo possível notar que enquanto 

a seletividade Cu/Zn é superior no ensaio com dose mais baixa de MBS, a seletividade Pb/Zn é superior 

no ensaio com maior dose de MBS. 

No conjunto de ensaios anterior, era possível notar a melhor seletividade Pb/Zn no ensaio com maior 

dose de MBS, o entanto no caso da seletividade Cu/Zn, esta era superior para o ensaio com maior 

dose de MBS o que não se verifica neste conjunto de ensaios. 
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Figura 35 - Seletividade Pb/Zn e Cu/Zn nos ensaios com adição de 500 g/t de ZnSO4 e diferentes dosagens 

de MBS 

As curvas de seletividade Cu/Fe e Pb/Fe, apresentadas na figura 36 seguem a mesma tendência das 

curvas de seletividade Cu/Zn e Pb/Zn, como seria de esperar devido à semelhança de recuperação 

destes elementos. No entanto, em ambos os casos as diferenças são pouco significativas. 

No conjunto de ensaios anterior, as curvas de seletividade Pb/Fe e Cu/Fe seguiram a mesma tendência 

da seletividade Pb/Zn e Cu/Fe que, como já foi referido anteriormente. No entanto, essas curvas diferem 

das curvas neste conjunto de ensaios, uma vez que no conjunto de ensaios anterior a seletividade do 

Cu e Pb relativamente ao Zn e Fe é sempre superior para uma dose mais elevada de MBS. 

 

Figura 36 - Seletividade Cu/Fe e Pb/Fe nos ensaios com adição de 500 g/t de ZnSO4 e diferentes dosagens 

de MBS 
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À semelhança do que aconteceu no conjunto de ensaios anterior, mais uma vez é possível verificar 

uma perda de seletividade do cobre e chumbo relativamente ao zinco e ferro após o final do segundo 

concentrado pelo que se vai analisar com maior cuidado a recuperação e teor nos principais elementos 

no flutuado ao quarto minuto de flutuação. 

A figura 37 mostra a recuperação de Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado ao fim do quarto minuto de flutuação 

nos ensaios com adição de 500 g/t de ZnSO4 e com diferentes dosagens de MBS. A recuperação de 

Cu, Zn e Fe diminui com o aumento da dose de MBS aos quatro minutos de flutuação, como aconteceu 

no conjunto de ensaios anterior. No entanto, a recuperação de Pb é semelhante nos dois ensaios, 

sendo que no conjunto de ensaios realizado anteriormente se verificava uma diminuição da 

recuperação de Pb com o aumento da dose de MBS.  

 

Figura 37 - Recuperação de Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado ao fim de quatro minutos de flutuação nos ensaios 

com adição de 500 g/t de ZnSO4 e diferentes dosagens de MBS 

A figura 38 apresenta o teor em Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado ao fim do quarto minuto de flutuação nos 

ensaios com adição de 500 g/t de ZnSO4 e com diferentes dosagens de MBS. É possível observar 

neste gráfico que os teores em todos os elementos principais são bastante semelhantes. Verificando-

se um ligeiro aumento no teor em Pb, mas não muito percetível. No conjunto de ensaios anterior esta 

diferença de teor em Pb era bastante mais significativa. 
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Figura 38 - Teor em Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado ao fim de quatro minutos de flutuação nos ensaios com 

adição de 500 g/t de ZnSO4 e diferentes dosagens de MBS 

É possível notar com a realização deste segundo conjunto de ensaios, mais uma vez o efeito que a 

variação das características da água industrial tem nos resultados dos ensaios realizados devido à 

grande diferença notada nestes dois conjuntos de ensaios. 

Assim sendo, com a junção destes dois conjuntos de ensaios é possível notar que das três dosagens 

testadas de ZnSO4 a que tem melhor seletividade Cu/Zn e Pb/Zn é uma adição de 500 g/t deste 

reagente. Relativamente ao MBS, contrariamente ao observado no primeiro conjunto de ensaios, a 

variação desta dose não tem uma grande influência nos resultados, no entanto, ainda é possível notar 

uma ligeira melhoria na seletividade do Pb relativamente ao Zn com uma perda de seletividade do Cu 

relativamente ao Zn. 

 

5.3. Ensaios para testar a utilização de Na2CO3 como regulador de pH 

A figura 39 mostra as quantidades de regulador de pH necessárias para controlar o pH nos valores pré-

determinados de 8.8. Verifica-se nessa figura que foi necessária uma adição muito superior de 

carbonato de sódio relativamente aos ensaios com adição de hidróxido de cálcio. 
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Figura 39 - Adição (em g/t) do Ca(OH)2 e do Na2CO3 como reguladores de pH nos respetivos ensaios 

A figura 40 mostra o rendimento em peso no flutuado em função do tempo. É possível verificar que o 

ensaio em que foi utilizado o Na2CO3 como regulador de pH teve um rendimento em peso bastante 

superior relativamente ao ensaio efetuado nas mesmas condições à exceção da utilização de Ca(OH)2 

como regulador de pH exceto no primeiro concentrado. 

 

Figura 40 - Rendimento em peso no flutuado em função do tempo nos ensaios com adição de Ca(OH)2 e 

Na2CO3 como regulador de pH 

A figura 41 apresenta a recuperação de Cu e de Pb no flutuado nos ensaios em que se utilizou o 

Na2CO3 como regulador de pH. É possível observar nesta figura que a recuperação nestes elementos 

é sempre superior quando se utiliza o Na2CO3 como regulador de pH ao invés do Ca(OH)2. É possível 

também observar que este efeito é muito maior no Cu do que no Pb. 
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Figura 41 - Recuperação de Cu e Pb no flutuado em função do tempo nos ensaios em que se utilizou 

diferentes reguladores de pH 

Na figura 42 é possível observar as curvas de recuperação de Zn e Fe no flutuado nos ensaios com 

adição de Na2CO3 e de Ca(OH)2 como regulador de pH. A recuperação destes elementos segue uma 

tendência semelhante ao rendimento em peso, sendo que, ao contrário do que acontece no caso do 

Cu e Pb, a diferença entre as curvas de recuperação de Zn e Fe entre os dois ensaios é semelhante. 

 

Figura 42 - Recuperações de Zn e Fe no flutuado em função do tempo nos ensaios em que se utilizou 

diferentes reguladores de pH 

O aumento de recuperação de todos os elementos principais quando é utilizado o Na2CO3 é 

possivelmente devido à remoção da camada de sulfato de cálcio (CaSO4) da superfície dos sulfuretos, 

permitindo a sua flutuação (Grano, et al., 1995). 
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A figura 43 apresenta a seletividade Cu/Zn e Pb/Zn nos ensaios em que se utilizou os dois reguladores 

de pH. O ensaio com Na2CO3 como regulador de pH apresenta uma melhor seletividade Cu/Zn que o 

ensaio com utilização de Ca(OH)2 para o mesmo efeito. 

Apesar de a recuperação de Pb ter sido sempre superior no ensaio com adição de Na2CO3 como 

regulador de pH, a recuperação de Zn e Fe também foi superior neste ensaio pelo que a seletividade 

Pb/Zn e Pb/Fe é bastante semelhante utilizando estes dois reagentes como reguladores de pH. 

 

Figura 43 - Seletividade Cu/Zn e Pb/Zn nos ensaios em que se utilizou o Ca(OH)2 e o Na2CO3 como regulador 

de pH 

A figura 44 apresenta a seletividade Cu/Fe e Pb/Fe nos ensaios em que se utilizou dois reguladores de 

pH. Estas curvas seguem a tendência das curvas de seletividade Cu/Zn e Pb/Zn uma vez que a 

recuperação de Zn e Fe seguem igualmente uma tendência semelhante. 
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Figura 44 - Seletividade Cu/Fe e Pb/Fe nos ensaios em que se utilizou o Ca(OH)2 e o Na2CO3 como regulador 

de pH 

Mais uma vez é possível verificar que houve uma perda de seletividade do Cu e Pb relativamente ao 

Zn e Fe ao fim de quatro minutos de flutuação uma vez que após este tempo de flutuação a recuperação 

de Cu e Pb não aumenta significativamente para o aumento da recuperação de Zn e Fe que vai ocorrer. 

Assim sendo, mais uma vez, vai-se analisar a recuperação e teor nos principais elementos no final do 

segundo concentrado. 

Assim sendo, a figura 45 mostra a recuperação dos principais elementos no flutuado no final do 

segundo concentrado.  

 
Figura 45 - Recuperação em Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado nos ensaios em que se utilizou o Ca(OH)2 e o 

Na2CO3 como regulador de pH 
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Nesta figura é possível observar que a recuperação dos principais elementos é sempre superior no 

ensaio com Na2CO3 como regulador de pH do que no ensaio com adição de Ca(OH)2. Este efeito é 

mais notável no caso da recuperação de Cu relativamente aos outros elementos. 

Na figura 46 encontra-se o teor em Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado no final do quarto minuto nos ensaios 

realizados com diferentes reguladores de pH. Esta figura mostra que o teor em Cu, Zn e Fe é 

semelhante, notando-se que o teor em Pb é mais baixo no ensaio com Na2CO3 como regulador de pH. 

 

Figura 46 - Teor em Cu, Pb, Zn e Fe no flutuado nos ensaios em que se utilizou o Ca(OH)2 e o Na2CO3 como 
regulador de pH 

É importante notar também que, no entanto, como foi referido anteriormente para a mesma regulação 

de pH é necessária uma adição muito superior de Na2CO3 como regulador de pH relativamente ao 

Ca(OH)2. 
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6. Conclusões e trabalhos futuros 

Neste capítulo encontram-se as principais conclusões do trabalho realizado a nível laboratorial para 

estudar o efeito do sulfato de zinco (ZnSO4) e do carbonato de sódio (Na2CO3) na depressão da blenda. 

 

6.1. Conclusões 

O objetivo desta dissertação é testar dois reagentes para ver o seu efeito depressor na blenda (ZnSO4 

e Na2CO3) para ver se com a sua utilização é possível manter ou aumentar a recuperação de calcopirite 

e galena e diminuir a recuperação de blenda, aumentando a seletividade Cu/Zn e Pb/Zn. 

Como se pensava que a variação das características da água industrial em diferentes dias poderia ter 

um efeito nos resultados de ensaios realizados em dias diferentes, todos os ensaios que se pretendiam 

comparar foram realizados no mesmo dia, sendo as repetições para os mesmos realizados em dias 

diferentes. 

Inicialmente, para confirmar que existia uma diferença foram comparados os ensaios padrão (ensaios 

laboratoriais que pretendiam replicar as condições industriais) realizadas em dias diferentes, sendo 

possível observar grandes variações entre estes ensaios. 

No caso do sulfato de zinco, foram realizados ensaios em que foi utilizado 0, 250 e 500 g/t deste 

reagente para dois níveis de adição de MBS (300 e 500 g/t). Foi possível concluir que a melhor dose 

de ZnSO4 foi uma adição de 500 g/t deste reagente, para as duas doses de MBS. 

Em nenhum destes ensaios a recuperação de cobre e chumbo foi significativamente afetada com o 

aumento da dose de ZnSO4 havendo, no entanto, alguma redução da recuperação destes elementos. 

No caso do zinco, foi possível verificar uma diminuição da recuperação de zinco no flutuado 

relativamente ao ensaio sem adição deste reagente. 

Nos ensaios com adição de 300 g/t de MBS não houve variação da recuperação de zinco e ferro entre 

o ensaio sem adição e com adição de 250 g/t de ZnSO4, sendo que esta diferença entre a recuperação 

de zinco e ferro é apenas notada nos ensaios com adição de 500 g/t MBS. É também possível verificar 

que o ensaio com adição de 500 g/t ZnSO4 apresenta para os 4 minutos de flutuação uma melhor 

seletividade do cobre e chumbo relativamente ao zinco nos dois conjuntos de ensaios (300 e 500 g/t 

de MBS). 

Uma vez que foi possível verificar uma variação dos resultados em ensaios padrão realizados em dias 

diferentes, realizou-se um novo conjunto de ensaios com a melhor dose de ZnSO4 para cada um dos 

níveis de MBS, mas no mesmo dia, de forma a ser possível comparar as duas adições de MBS. 

Nos ensaios a comparar as diferentes dosagens de MBS para uma adição de 500 g/t ZnSO4, conclui-

se que o ensaio com melhor seletividade do chumbo relativamente ao zinco é o ensaio com adição de 

500 g/t de MBS, no entanto, os dois ensaios foram muito semelhantes não se tendo verificado um 

grande efeito quando foi utilizada uma maior dose de MBS. Relativamente à seletividade do cobre 
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relativamente ao zinco, esta foi melhor nos ensaios com menor dose de MBS, não havendo, no entanto, 

grande diferença entre os ensaios. 

Considerando o conjunto de ensaios total para testar o efeito da adição de MBS em conjunto com o 

ZnSO4 na depressão da blenda podemos concluir que o melhor ensaio laboratorial é com adição de 

500 g/t de ZnSO4. Relativamente à adição de MBS, os resultados são bastante semelhantes, sendo 

possível notar que no ensaio com maior adição de MBS é possível obter uma melhor seletividade do 

chumbo relativamente ao zinco, mas ocorre uma perda de seletividade do cobre relativamente ao zinco. 

No conjunto de ensaios com utilização de Ca(OH)2 e Na2CO3 como regulador de pH, conclui-se que a 

seletividade do chumbo relativamente ao zinco, elemento associado ao mineral que se quer deprimir 

(blenda), foi superior no ensaio com utilização de Ca(OH)2 como regulador de pH (ensaio padrão), no 

entanto, a diferença entre as curvas não é muito significativa. Este ensaio apresenta uma recuperação 

de chumbo mais baixa do que o ensaio com o Na2CO3 como regulador de pH. 

Relativamente à seletividade do cobre relativamente ao zinco esta é superior no ensaio com utilização 

de Na2CO3 como regulador de pH, sendo, no entanto, neste conjunto de ensaios a diferença de 

seletividade do cobre relativamente ao zinco nos dois ensaios bastante superior, isto é, muito 

possivelmente devido ao grande aumento de recuperação de cobre no ensaio com Na2CO3 como 

regulador de pH. 

 

6.2. Trabalhos futuros 

Uma vez que foi possível verificar no decorrer desta dissertação que a variação das características da 

água industrial tem um grande efeito nos resultados obtidos era interessante estudar esta variação de 

forma a tentar reduzir a influência da água nos resultados ou perceber quais os parâmetros que afetam 

a recuperação dos principais elementos. 

 Com o ZnSO4 obteve-se uma redução da recuperação de Zn sem grande redução da recuperação de 

Cu e Pb o que levou a uma melhor seletividade do chumbo relativamente ao zinco, mas com pior 

seletividade do cobre relativamente ao zinco. Com o Na2CO3 obteve-se um aumento de recuperação 

de todos os elementos principais (Cu, Pb, Zn e Fe), com um aumento especialmente grande da 

recuperação de cobre, que levou a uma melhor seletividade do cobre relativamente ao zinco no ensaio 

com utilização de Na2CO3 como regulador de pH, no entanto este ensaio teve uma pior seletividade do 

chumbo relativamente ao zinco. 

Assim sendo, parece que seria interessante testar a adição de ZnSO4 em ensaios com adição de 

Na2CO3 como regulador de pH de forma a manter a recuperação de cobre e chumbo elevada como é 

obtido nos ensaios com Na2CO3, mas com uma redução na recuperação de zinco e ferro como a obtida 

em ensaios em que foi utilizado o ZnSO4 na depressão da blenda. 
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Anexos 

 

Anexo I: Plano dos ensaios realizados no decorrer desta dissertação 

 

 Dosagem de MBS Dosagem de ZnSO4 

Tempo de 

condicionamento do 

MBS 

Regulador de pH Na2CO3 na moagem 

FT1 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT2 300 g/t 0 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT3 300 g/t 0 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT4 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT5 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT6 300 g/t 0 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT7 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT8 300 g/t 250 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT9 300 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT10 300 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT11 300 g/t 250 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT12 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT13 300 g/t 250 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT14 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT15 300 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT16 500 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT17 500 g/t 250 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT18 500 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT19 500 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT20 500 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT21 500 g/t 250 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT22 500 g/t 250 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT23 500 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT24 500 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT25 300 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT26 500 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT27 500 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT28 300 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT29 300 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT30 500 g/t 500 g/t 4 min Ca(OH)2 Não 

FT31 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT32 300 g/t 0 g/t 2 min Na2CO3 Não 

FT33 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 

FT34 300 g/t 0 g/t 2 min Na2CO3 Não 

FT35 300 g/t 0 g/t 2 min Na2CO3 Não 

FT36 300 g/t 0 g/t 2 min Ca(OH)2 Não 
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Anexo II: Ensaios para estudar o efeito da adição de ZnSO4 em conjunto com o 

MBS 

 

a. Resultados resultantes dos ensaios para comparação da utilização de 2 e 4 

minutos para o tempo de condicionamento do MBS 

 

FT1 

(2min) 
Peso (g) 

Teor (%) FT2 

(4min) 
Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 20.86 0.68 7.58 6.7 39.67 34.26 C1 18.52 0.76 8.39 6 41.48 36.17 

C2 96.1 1.99 16.76 7.99 36.83 30.1 C2 108.16 1.95 15.77 8.37 36.24 30.81 

C3 73.3 0.84 6.11 10.11 38.55 33.11 C3 74.75 0.78 5.56 10.18 39.41 33.33 

C4 43.54 0.36 2.42 11.6 37.29 31.44 C4 41.48 0.33 2.11 11.14 37.61 31.76 

R 771.01 0.21 1.35 9.25 36.19 32.7 R 763.45 0.19 1.3 9.25 35.8 32.23 

FT3 

(4min) 
Peso (g) 

Teor (%) FT4 

(2min) 
Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 20.62 0.68 8.72 6.46 43.05 34.72 C1 22.63 0.68 8.45 6.71 41.84 35.2 

C2 123.29 1.47 14.88 9.05 39.56 29.92 C2 127.37 1.47 14.46 9.23 39.53 29.98 

C3 89.61 0.68 5.25 10.63 41.91 34.2 C3 93.04 0.65 4.93 10.51 41.92 33.47 

C4 90.37 0.42 2.78 11.31 41.47 34.03 C4 92.13 0.4 2.56 11.35 41.43 33.76 

R 678.62 0.2 1.02 9.48 38.95 33.8 R 668.13 0.2 1.05 9.78 39.74 34.47 

FT5 

(2min) 
Peso (g) 

Teor (%) FT6 

(4min) 
Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 21.94 0.73 8.75 6.49 43.08 34.21 C1 26.27 0.67 7.65 7.27 37.27 33.31 

C2 115.74 1.9 16.07 9.43 41.23 31.23 C2 119.11 1.81 15.43 9.62 37.76 30.4 

C3 94.72 0.73 5.28 10.4 39.34 33.53 C3 85.25 0.74 5.56 10.36 38.24 32.92 

C4 69.18 0.43 2.81 10.88 40.62 32.7 C4 78.31 0.43 3.01 10.94 40.19 33.63 

R 702.3 0.16 1.01 9.4 38.05 31.87 R 696.34 0.17 1.04 9.52 37.15 32.94 
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b. Resultados dos ensaios realizados para comparação de diferentes dosagens de 

ZnSO4 (0, 250 e 500 g/t) realizados com adição de 300 g/t de MBS 

 

FT7 

(0g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT8 

(250g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 19 0.69 6.78 7.24 42.93 35.64 C1 31.9 0.65 7.21 7.53 43.46 35.25 

C2 114.7 1.64 16.11 9.76 38.64 29.37 C2 117 1.39 14.71 9.01 39.02 30.01 

C3 84.6 0.8 5.9 10.4 37.86 31.71 C3 92 0.81 5.97 10.67 41.19 33.52 

C4 86.2 0.48 3.22 10.92 40.87 33.05 C4 70.6 0.44 2.36 11.28 40.21 32.96 

R 698.9 0.18 0.97 9.44 37.21 32.38 R 694.2 0.24 1.29 9.17 39.43 34.18 

FT9 

(500g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT10 

(500g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 30 0.6 7.04 7.18 40.52 33.76 C1 46.78 0.57 6.74 7.97 37.91 32.26 

C2 123.9 1.38 14.17 8.95 38.65 30.26 C2 171.2 1 10.7 9.29 37.44 28.72 

C3 89.8 0.75 5.52 10.29 39.59 31.84 C3 133.75 0.54 3.45 10.75 41.08 32.92 

C4 63.8 0.42 2.28 11.37 39.01 32.18 C4 92.59 0.29 1.56 11.01 38.78 30.8 

R 700.5 0.2 1.07 9.47 36.73 31.74 R 562.02 0.23 1.1 9.18 37.44 33.05 

FT11 

(250g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT12 

(0g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 52.46 0.58 6.61 8.04 40.32 31.98 C1 57.13 0.63 6.64 8.63 42.84 33.4 

C2 199.56 0.92 9.23 9.47 37.57 29.18 C2 196.83 0.96 9.64 9.66 38.1 30.12 

C3 124.37 0.51 3.29 10.32 38.91 31.86 C3 133.91 0.49 3.06 10.43 37.84 31.72 

C4 112.51 0.27 1.53 10.26 36.15 30.12 C4 100.5 0.26 1.42 10.82 36.75 30.7 

R 519.83 0.21 0.98 8.64 36.56 30.99 R 517.8 0.2 0.99 8.9 36.96 31.72 

FT13 

(250g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT14 

(0g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 49.1 0.61 6.48 8.38 41.96 33.47 C1 50.79 0.62 6.79 8.36 41.04 33.52 

C2 183.5 1.04 10.53 9.67 37.84 30.63 C2 186.84 1.03 10.32 9.63 40.79 30.89 

C3 138.78 0.53 3.21 10.69 40.13 33.05 C3 132.73 0.49 3.08 10.53 39.56 32.28 

C4 98.49 0.28 1.52 10.93 38.69 31.48 C4 92.4 0.29 1.48 11.04 38.26 30.92 

R 537.29 0.22 1.03 9.35 38.62 33.14 R 543.63 0.21 1.01 9.15 38.56 32.87 

 FT15 

(500g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%)  

 
Cu Pb Zn S Fe 

C1 50.53 0.59 6.55 8.12 42.14 33.88 

C2 164.98 1.06 11.25 9.62 38.88 30.16 

C3 119.71 0.56 3.96 10.58 40.76 32.6 

C4 106.1 0.3 1.64 10.95 39.2 31.34 

R 567.92 0.24 1.07 9.22 39.49 33.65 
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c. Resultados dos ensaios realizados para comparação de diferentes dosagens de 

ZnSO4 (0, 250 e 500 g/t) realizados com adição de 500 g/t de MBS 

 

FT16 

(0g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT17 

(250g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 40.54 0.7 6.83 7.49 42.35 35.03 C1 34.83 0.68 7.3 7.41 42.46 35.56 

C2 151.9 1.32 12.13 9.71 39.73 31.53 C2 161.41 1.24 11.16 9.79 38.41 30.92 

C3 96.61 0.63 4.72 10.58 39.3 33.13 C3 116.67 0.55 4.41 10.65 39.29 32.32 

C4 68.49 0.38 1.98 11.1 39.1 31.84 C4 78.09 0.35 2.17 11.05 38.95 32.15 

R 644.44 0.22 1.14 9.2 38.06 33.14 R 614.55 0.21 1.14 9.28 38.94 34.17 

FT18 

(500g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT19 

(0g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 49.32 0.58 5.85 7.94 37.76 33.83 C1 26.11 0.67 6.42 6.76 42.25 34.94 

C2 186.55 1.17 10.38 9.64 36.96 31.16 C2 116.93 1.48 15.33 9.15 35.3 28.04 

C3 116.95 0.51 3.27 10.75 39.01 32.29 C3 90.43 0.79 4.99 10.82 39.34 33.35 

C4 62.21 0.27 1.69 11.4 38.23 30.87 C4 60.42 0.51 2.62 11.5 38.84 32.73 

R 590.69 0.21 1.18 9.23 37.58 34.68 R 709.39 0.22 1.12 9.32 38.35 34.39 

FT20 

(500g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT21 

(250g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 22.53 0.72 7.19 6.59 41.79 34.78 C1 20.16 0.71 7.44 6.55 39.89 35.81 

C2 97.74 1.78 17.88 8.33 35.45 29.25 C2 117.02 1.58 14.99 8.71 35.62 29.63 

C3 99.07 0.86 5.22 10.6 40.7 33.97 C3 79.34 0.82 5.87 10.37 39.88 33.32 

C4 44.8 0.46 2.14 10.92 37.79 32.09 C4 45.99 0.48 2.35 10.83 37.29 32.11 

R 743.55 0.21 1.24 9.22 36.63 32.94 R 744.81 0.22 1.23 9.32 36.2 32.94 

FT22 

(250g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) FT23 

(500g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 34.46 0.64 6.99 7.66 42.05 33.1 C1 46.42 0.59 6.15 8.25 41.73 33.43 

C2 147.27 1.12 11.89 9.55 39.7 30.23 C2 141.07 1.14 12.32 9.41 39.25 29.76 

C3 124.07 0.56 4.02 10.91 39.99 32.19 C3 120.53 0.59 4.12 10.74 40.44 32.24 

C4 75.58 0.32 1.52 10.99 38.28 29.95 C4 76.52 0.36 1.74 11.08 38.8 30.92 

R 622.85 0.23 1.22 8.82 37.49 31.07 R 621.94 0.24 1.16 9.29 37.71 31.96 

 FT24 

(0g/t 

ZnSO4) 

Peso (g) 

Teor (%)  

 
Cu Pb Zn S Fe 

C1 45.87 0.64 6.34 8.34 41.99 32.8 

C2 154.68 1.1 11.51 9.65 39.95 30.34 

C3 111.18 0.6 4.51 10.71 40.58 32.27 

C4 81.18 0.34 1.82 10.85 37.95 30.41 

R 612.03 0.22 1.15 9.07 37.93 31.79 
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d. Resultados resultantes dos ensaios para comparação de diferentes dosagens 

de MBS (300 e 500 g/t), realizados com adição de 500 g/t de ZnSO4 

FT25 

(300 g/t 

de MBS) 

Peso (g) 
Teor (%) FT26  

(500 g/t 

de MBS) 

Peso (g) 
Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 48.73 0.58 6.01 8.06 40.65 33.41 C1 48.26 0.57 6.11 8.2 41.35 33.55 

C2 155.15 1.1 11.21 9.6 38.81 29.8 C2 150.99 1.1 11.54 9.42 38.99 29.67 

C3 100.35 0.61 4.31 10.69 39.28 31.33 C3 126.01 0.57 3.92 10.62 39.58 31.64 

C4 75.45 0.29 1.6 11.12 37.74 30.05 C4 96.33 0.34 1.72 11.09 38.36 30.5 

R 623.81 0.24 1.28 9.13 37.14 31.8 R 582.83 0.23 1.11 9.07 38.44 32.29 

FT27 

(500 g/t 

de MBS) 

Peso (g) 
Teor (%) FT28 

(300 g/t 

de MBS) 

Peso (g) 
Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 30.13 0.64 6.91 7.33 40.68 34.31 C1 24.84 0.69 7.73 6.9 40.04 33.96 

C2 123.57 1.5 13.98 9.18 37.4 30.06 C2 133.05 1.5 13.32 9.24 36.88 29.9 

C3 97.24 0.72 5.13 10.65 39.74 32.77 C3 96.75 0.68 4.99 10.6 40.34 33.15 

C4 67.66 0.41 2.35 11.1 38.55 31.81 C4 69.55 0.32 2.02 11.12 37.85 31.52 

R 689.21 0.23 1.12 9.51 37.51 33.61 R 683.45 0.21 1.21 9.17 37.78 33.22 

FT29 

(300 g/ 

de MBS) 

Peso (g) 
Teor (%) FT30 

(500 g/t 

de MBS) 

Peso (g) 
Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 17.99 0.68 7.76 6.09 41.09 34.34 C1 19.17 0.69 7.71 5.84 40.52 35.14 

C2 118.9 1.71 14.82 8.38 37.11 29.98 C2 115.30 1.66 15.34 8.33 35.77 30.39 

C3 79.83 0.74 5.15 10.46 39.91 34.47 C3 83.34 0.78 5.81 10.29 40.45 34.38 

C4 42.1 0.31 1.98 11 37.07 31.5 C4 49.19 0.49 2.8 10.77 39.09 33.23 

R 751.24 0.21 1.27 9.32 36.15 32.28 R 742.75 0.21 1.18 9.38 36.54 33.03 
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Anexo III: Resultados resultantes dos testes para comparar a diferença entre 

a utilização de Ca(OH)2 e Na2CO3 como regulador de pH 

 

FT31 

(Ca(OH)2) 
Peso (g) 

Teor (%) FT32 

(Na2CO3) 
Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 23.74 0.68 7.20 7.44 42.16 34.34 C1 18.74 0.71 5.4 8.18 44.28 33.95 

C2 63.43 2.01 20.77 8.38 36.58 27.99 C2 104.51 2.34 15.97 8.49 39.69 29.44 

C3 50.22 1.44 8.56 10.42 40.14 31.79 C3 73.43 0.64 7.05 10.67 43.2 33.06 

C4 47.5 0.74 3.78 11.89 39.44 31.55 C4 64.4 0.53 3.49 11.83 42.32 32.27 

R 831.93 0.31 1.61 9.58 39.16 33.77 R 749.06 0.14 1.21 9.47 39.55 32.79 

FT33 

(Ca(OH)2) 
Peso (g) 

Teor (%) FT34 

(Na2CO3) 
Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 37.86 0.67 7.19 7.97 42.92 33.48 C1 37.93 0.65 6.47 7.71 42.4 33.19 

C2 98.86 1.6 15.51 9.42 39.59 29.79 C2 137.3 1.65 12.35 9.38 39.92 30.81 

C3 62.88 0.92 6.39 10.67 41.26 31.78 C3 84.12 0.59 5.29 11.01 41.91 33.05 

C4 62.21 0.45 2.31 11.66 40.63 31.41 C4 78.11 0.33 3.45 10.71 39 31.71 

R 749.52 0.24 1.47 9.64 40.59 33.51 R 678.65 0.17 1.16 9.58 38.45 33.28 

FT35 

(Na2CO3) 
Peso (g) 

Teor (%) FT36 

(Ca(OH)2) 
Peso (g) 

Teor (%) 

Cu Pb Zn S Fe Cu Pb Zn S Fe 

C1 23.98 0.59 5.63 7.73 37.45 33.32 C1 35.88 0.7 7.27 8 40.3 33.97 

C2 164.29 1.32 12.14 9.39 36.15 30.11 C2 142.64 1.44 12.91 9.49 38.16 30.63 

C3 105 0.68 3.85 10.37 38.9 33 C3 108.28 0.65 4.01 10.67 40.83 33.48 

C4 100.51 0.38 2.16 10.88 38.83 32.72 C4 69.1 0.39 2 10.76 38.54 31.27 

R 609.52 0.16 0.93 9.3 37.97 33.03 R 650.98 0.19 1.02 9.28 38.72 33.37 
 

  


