
Resumo 

Neste trabalho desenvolveu-se um modelo fenomemológico para o cálculo de Diagramas Eh/pH, 

apoiado em equações de balanço de massa, para sistemas contendo sulfuretos complexos com 

calcopirite, galena, blenda e pirite.  

A aplicação da metodologia que desenvolvemos neste trabalho caracterizou-se por uma notória 

complexidade matemática do processo numérico de resolução das equações de balanço de massa, a 

qual se revelou ser um problema constante nos sistemas concretos que estudámos e, por vezes, de 

difícil resolução. A necessidade de simplificar as rotinas de cálculo, sem contudo alterar a legitimidade 

das soluções, levou-nos a adoptar o método de cálculo de Mapas de Equilíbrio em vez dos 

tradicionais diagramas de Equilíbrio.  

Esta abordagem provou ter a vantagem de permitir identificar positivamente as fases em presença e 

não por inferência. Por outro lado, o método desenvolvido permite também calcular a quantidade de 

cada espécie sólida formada em equilíbrio, possibilidade que se revelou um interessante instrumento 

para prever e quantificar um dado complexo metal-xantato e, dessa forma, se obter uma aproximação 

do valor da flutuabilidade do respectivo mineral em análise.  

A exploração numérica do modelo foi conduzida na perspectiva da sua utilização como instrumento 

de enquadramento conceptual do método de flutuação, nomeadamente na flutuação diferencial de 

sulfuretos polimetálicos.  

Abstract 

A phenomenological model for the calculation of Eh/pH Diagrams is developed based on mass 

balancing equations, applied to the description of the stability of sulphide systems with chalcopyrite, 

galena, sphalerite and pyrite.  

Numerical problems of great mathematical difficulty arise when the developed methodology is applied 

to the study of real mineral system. The need to simplify the numerical procedures without altering the 

validity of the solutions led us to use a calculation method of discrete Maps of Eh/pH instead of the 

classical equilibrium diagrams.  

The outcome of these experiments allowed us to identify the solid phases, as well as the calculation of 

the quantity of each chemical species in equilibrium without implied assumptions. This feature turned 

the model into an interesting tool for estimating the amount of such a metal-xanthate complex formed 

on the sulphide surface, thus obtaining a good approximation to the measure of mineral flotability.  



Numerical experimentation with the model through some cases studies, demonstrated its ability for 

usage as a conceptual framework for understanding the behaviour of mineral flotation, namely the 

differential flotation of polimetallic sulphides.  


