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OXIDAÇÃO SOB PRESSÃO DE UM CONCENTRADO DE ARSENOPIRITA E PIRITA 

Teofani Koslides(l) 
Virgínia Sampaio Teixeira Cirninelli (2 ) 

RESUMO 

A oxidação sob pressão de urna amostra contendo 60% 
de arsenopirita (FeAsS) e 40% ~e pirita (FeS 2 ) é discutida 
dentro do contexto da utilizaçao do processo no tratamento 
de minérios refratários,nos quais o ouro se encontra fina -
mente disseminado na matriz dos sulfetos. o trabalho consis 
te inicialmente de urna avaliação da significância de variá= 
veis de processos envolvendo reações sólido-líquido através 
do modelo estatístico Plackett-Burrnan. Em seguida são campa 
rados os efeitos isolados das variáveis na oxidação dos 
dois sulfetos, através da avaliação de dados de fração rea
gida vs. tempo. 

ABSTRACT 

The pressure oxidation of a sulfide concentrate 
assaying 60% arsenopyrite (FeAsS) and 40% pyrite (Fes 2 l has 
been studied in the context of the treatrnent of ores 
containing fine gold particles occluded in the sulfides 
matrix. ln the first part of this paper, the Plackett
Burrnan rnodel provides an statistical evaluation of the 
significance of process variables relevant to solid-liquid 
reactions. Finally, based on the resultsof reacted fraction 
vs. time, a cornparison of the effect of each variable on 
the oxidation rate of both sulfides is presented. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a exaustão das reservas de ouro livre e com o aumento dramático 

do preço deste metal na década passada, ocorreu um crescimento sig

nificativo da atividade de explotação de depósitos de mais baixo 

teor, despertando o interesse por minérios nos quais a extração au

rífera antes era economicamente inviável. Dentre estes encontram-se 

os depósitos de minérios refratários(l,Z). 

Os minérios de ouro são classificados como refratários quando ne

cessitam de um tratamento prévio visando tornar possível a extração 

do metal pelo método convencional de lixiviação com cianeto. Um dos 

fatores mais comuns ao qual é atribuída a refratariedade é a fina 1 

inclusão ou disseminação do metal na matriz de sulfetos, geralmente 

pirita e arsenopirita, ressaltando-se que a associação desses sulfe 
- (1-7) tos e bastante freqUente . 

Para essa classe de minérios é necessária a decomposição dos sulfe

tos em produtos com estruturas porosas e menos densas, que irão po~ 

sibilitar o contato metal-solução lixiviante(S). 

Um processo que é muito eficiente e não provoca a formação deeflue~ 

tes tóxicos gasosos,como ocorre na ustulação,é a oxidação sob pres

são em soluções aquosas. o minério é oxidado em meio ácido ou alca

lino, normalmente em autoclaves, em temperaturas não muito eleva

das (100-200°C) e sob altas pressões. Os produtos da decomposição 1 

do arsénio e enxofre permanecem em solução, sendo possível o trata-
- - . . - ~ 1(3,4, mento previa dessas impurezas, as quaLs o ambLente e sensLve 

6-9) 

O presente trabalho apresenta os resultados de um estudo da oxida -

ção sob pressão de amostras contendo pirita e arsenopirita em meio 

alcalino. Inicialmente, é analisada a signi f icáncia de algumas va

riáveis na oxidação desses minerais através do modelo estatístico 1 

Plackett-Burman. Em seguida são comparados os efeitos i.'s.olados de 

variáveis tais como temperatura, granulometria, pressão, agitação e 

pH na oxidação dos dois sulfetos a través dos dados de fração reagi

da vs. tempo obtido nas diferentes condições experimentais. 



2. METODOLOGIA 

2.1 - Preparação das Amostras 

A amostra usada nos testes de oxidação da arsenopirita e pirita era 

proveniente de Gold Hills, Utah, U.S.A. Sua composição inicial con

sistia principalmente de arsenopirita, pirita, quartzo e carbonatos. 

Após a cominuição e peneiramento deste material, foi feita uma con

centração preliminar da arsenopirita e pirita, através da separação 

em líquidos densos. Em seguida, foi realizada a lixiviação seletiva 

das impurezas usando-se HF para a eliminação do quartzo e HCl para 

a solubilização dos carbonatos e óxidos. 

2.2 - Execução dos Testes 

Os testes foram realizados em uma autoclave de bancada de 1 litro 

da marca Parr. O oxigênio requerido nos testes foi introduzido no 

reatar através do acoplamento de um cilindro de oxigênio à ~utocla 

ve. 

No final dos testes, os sólidos eram separados da solução mediante 

filtração em membrana Millipore com tamanho de poros equivalente a 

0,8 m1.crons. 

2.3 - Métodos de hnálise 

A relação arsenopirita/pirita das amostras antes e depois da reação 

foi determinada através da análise do teor de arsénio pelo método ' 

de titulação com KBro 3 (lO). Em alguns casos os resultados obtidos ' 

por essa técnica e através de fluorescênci.a de raios-X foram compa

rados. 

A fraçãc reagida de arsenopirita foi calct:lada a partir da dosagem 

de arsénio nos sólidos residuais, após a lavagem com HCl a quente' 

para a remoção dos produtos de oxidação. 

A fração reagida de pirita foi calculada por diferença, sabendo-se 

o teor óe arsénio na massa residual de sólidos não reagidos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Determinação do Teor de Arsenopirita no Concentrado 

A Tabela I mostra o teor de arsenopirita nas diferentes faixas gra

nulométricas do concentrado. 
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Tabela I - Teor de FeAsS em dife r e nte s f a ixas granulométric as da a 

mostra o riginal. 

Granulometria (Me sh) 

- 65 + 100 

-150 + 200 

-270 + 400 

%As (a) 

27,60 

27,60 

27,14 

%FeAsS 

60 

60 

59 

(a) dosado a partir da titulação com KBro 3 

3.2 - Pré-avaliaç~o da Tnfluênci a das Variáveis de Processo a través 

do Modelo Estatístico Plackett.-Burman 

Dentre as opções do modelo estatístico Plackett-Burman f o i escolhi

do o sistema que requer oito testes (ll). Cinco variáveis foram sele 

cionadas para o estudo, deixando-se duas c omo fi c tícias, essas últi 

mas utilizadas na estimativa do erro padrão. 

Tabela II - Variáveis e faixas experimentais escolhidas 

SÍmbolo Variável Nível(-) Nível(+\ 

A Temperatura S0°C l60°c 

B Granulometria -65 + 100 Mesh -270 + 400 Mesh 

(C) Fictícia 

o Pressão 2 atm 10 atm 

E Agitação 400 rpm 1200 rpm 

(F) Fictícia 

G pH (a) 8 12,5 

(a) controlado com mistura 0,5 molar de NaHC03 
+ Na 2co3 no nível in 

ferior e solução 0,5 molar de Na 2co3 + NaOH em pH 12,5 

A tabela III apresenta os resultados da análise estatística dos re

sultados. O efeito de uma variáve l foi considerado significativo 

quando o nível de confiança calculado foi superior a 70%. 

Observa-se que com relação à oxidação da arsenopiri~a todas as va

riáveis, exceto a agitação, apresentaram níveis d€ conf~~nça basta~ 

te elevados e de mesma ordem de magnitude. Sendo assim, esperam-se 

efeitos semelhantes a partir da variação dos fatores A (temperatu

ra), B (granulometria), o (pressão) e G (pH) dentro dos limites mos 
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trados na tabela II. 

Tabela III - É's'tudo da influência das variáveis 

ARSENOPIRITA PI RITA 

VARIÂVEL EFEI'I'O TESTE-T SIGNIF . REL . EFEI'I'O TESTE-T SIGITE. REL. 

A (Temr:eratura) 31,56 8,65 99% 45,82 3,669 96% 

B ( Granularetria) 31,13 8,53 99% 8,30 0,665 70% 

c (Fictícia) -3,76 - - -14,33 - -

D (Pressão) 12,23 3,35 96% 9,69 0,765 73% 

E A ita ã ( g ç o) 4 l ,80 - - 8 69 o 685 72% 

F (Fictícia) -3,61 

G (pH) 24,09 6,60 98% 20,64 1,653 88% 

EP = 3,65 EP = 12,49 

EP = Erro Padrão 

Com relação a pirita, todas as variáveis estudadas apresentaram e

feito significativo na seguinte ordem decrescente de relevância: A 

(temperatura), G (pH) e em conjunto as variáveis B (granulornetria),' 

D (pressão) e E (agitação) . 

3.3 - Análise da Oxidação da Arsenopirita e Pirita Segundo os Gráfi 

cos de Conversão vs. Tempo 

3.3.1 - Efeito do pH 

As figuras l e 2 ilustram o efeito do pH na oxidação da arsenopiri

ta e pirita através de gráficos de conversão (ou fração reagida) vs. 

tempo. Observa-se que a elevação do pH tem urna influência marcante 

no aumento da velocidade de reação dos dois minerais. A literatura 

confirma esse resultado(7,8,12).ordens de reação de 0,2686 e 0,2329 em 

relação a arsenopirita e a pirita, respectivamente, mostram que os 

aumentos, em ambos os casos, são da mesma ordem de grandeza. A pir~ 

ta apresentou taxas de oxidação superiores as da arsenopirita, exce 

to em pH 13,5, quando os resultados obtidos nos dois casos foram 

bastante semelhantes. 

Em pH = 10,0 e pH = 11,8 ambos os sulfetos apresentaram níveis mui-



to baixos de oxidação, salientando-se entretanto que a pirita, emb~ 

ra com a reaçao prosseguindo lentamente, alcançou níveis mais altos 

de conversão do que a rsenopirita. ~ importante observar que nessas 

condições houve um decréscimo significativo do pH durante os teste s , 

chegando-se a atingir a região ácida nos ensaios mais longos. Esses 

resultados indicam as baixas velocidades de reação alcançadas em 

meio ácido. 

A partir de pH 12,5 as reaçoes de oxidação da a rsenopirita e da pi

rita foram bastante favorecidas. A variação do pH durante os testes 

foi insignificante. Em pH = 13,5 ambos os minerais alcançaram con

versões superiores a 90 %, em 80 minutos de reação e condições bran

das de temperaturas (l20°C), pressão de oxigénio (4 atm) e a partir 

de uma amostra de granulometria relativamente gross2ira (-65 + 100 

Mesh). 

3.3.2 - Efeito da Pressão de Oxigénio 

A influência da pressão de oxigénio na velocidade de oxidação da ar 

senopirita e da pirita podeser avaliada a partir dos gráficos de ve 

locidade inicial vs. p~ 2 mostrados na figura 3. A velocidade ini

cial corresponde a derivada no tempo t = O da curva ajustada aos da 

dos de conversão vs. tempo pelo método dos mínimos quadrados. 

Nas pressoes mais baixas (l e 2 atm), os dois minerais se comporta

ram de forma semelhante, alcançando níveis de oxidação bastante pr§ 

ximos. Porém, acima de 2 atm ocorreu uma diminuição da velocidade ' 

de oxidação da arsenopirita, e uma estabilização seguida de um au

mento da taxa de oxidação da pirita. ~ importante observar que no 

intervalo de 2 a 6 atm a velocidade de oxidação, principalmente da 

pirita, foi pouco afetada pela variação da pressão. Acima de 6 atm, 

a diminuição da taxa de reação da arsenopirita e o aumento da taxa 

de oxidação da pirita foi significativo. A ocorrência de uma faixa 

de pressões onde a velocidade de reação independe do aumento dapre~ 

são de oxigénio foi também observada por 3;1akta et alii ( 13) em um 

estudo sobre a oxidação sob pressão de um concentrado de c:.rsenopiri_ 

ta. 

3.3.3 - Efeito da Agitação 

A figura 4 mostra o efeito da agitação sobre a taxa de oxidação dos 

sulfetos. Confirmando a tendência mostrada nas figuras anteriores,' 
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nota-se que a velocidade de oxidaçã o da pirita é sempre superior a 

da arsenop~~~ta. Em ambos os casos a velocidade cresce com a agita

ção até atingir um nível (em torno de 800 min- 1 ) a partir do qual 1 

as velocidades permanecem constantes, ou seja, a reação torna-se i~ 

dependente da agitação. Baseado nesses resultados, adotou-se uma a

gitação de 950 min-l para os testes relativos ao estudo da influên

c ia das demais variáveis. 

As curvas mostradas na figura 4 sao tÍpicas da transição do contro

le da reação por transferência de massa na fase fluída para o con

trole por reaçao química ou difusão na camada de produtos. 

3.3.4 - Efeito da Temperatura 

O aumento da temperatura favorece a oxidação dos dois sulfetos, se~ 

do que esse efeito é mais marcante no caso da pirita (Figuras 5 e 6). 

As e nergias de ativação correspondente s são 13,40 kJ/mol (3.200 caV 

mo ll e 27,21 kJ/ mol (6.500 cal/mol) para a arsenopirita e a pirita, 

respe ctivamente, típicas de controle por difusão ou controle misto. 

Os resultados indicam que o aumento da temperatura acima de 120°C 1 

não afetam de forma marcante a velocidade de oxidação dos dois min~ 

rais, o que do ponto de vista prático é importante, uma vez que evi 

ta as dificuldades decorrentes da utilização de temperaturas (epre~ 

sões) elevadas. 

3 . 3 .5 - Efeito da Granulometria 

As figuras 7 e 8 mostram o aumento das taxas de oxidação da pirita 

e da arsenopirita com a diminuição da granulometria dos sólidos. A 

influência da diminuição de tamanho foi bem maior para a arsenopiri 

ta, o que causou uma interessante inversão no comportamento dos 

dois minerais. Para a granulometria mais grosseira a oxidação da Pi 

rita superou a oxidação d a arsenopirita. Na faixa de tamanho inter-

mediária os resultados s e aproximaram e finalmente, na granulome-

tria mais fina, a arsenopirita atingiu níveis de conversão mais ele 

vados do que a pirita. Os dados obtidos até o momento não permitem 

esclarecer se esse comportamento é típico da reatividade intrínseca 

aos dois minerais ou se é uma característica apenas da amostra estu 

dada. 

As curvas mostradas nas figuras 7 indicam uma diminuição marcante 1 

da taxa de oxidação da a rsenopirita com o tempo. Observa-se que a 
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fração reagida permaneceu constante a partir de 40 minutos de rea -

ção, principalmente nas granulometrias mais finas. Esses resultados, 

juntamente com a magnitude da energia de ativação, sugerem a prese~ 

ça de uma camada de produtos sólidos pouco permeável ao transpo rte 

de reagentes e produtos presentes na fase aquosa. O efeito benéfico 

da elevação do pH pode estar associado com a dissolução, mesmo que 

parcial, da camada de produtos através da formação de hidroxicompl~ 

xos solúveis de ferro. A ausência do patamar de estabilização nas ' 

curvas de pH 12,5 e 13,5 das Figuras 

pretação. 

l e 2 s ustentam essa inter 

No caso da pirita a tendência ascendente de crescimento da conver

sao com o tempo foi mantida (Figura 8), o que sugere que a resistên 

cia oferecida pela camada de produtos é menor do que no caso ante -

rior. 

4. CONCLUSÃO 

A oxidação sob pressão em soluções alcalinas mostrou ser um método 

eficiente para a decomposição da arsenopirita e pirita em condições 

relativamente brandas de pressão e temperatura. 

Entre as variáveis estudadas, o pH foi a que apresentou o efeito 

mais marcante na velocidade de oxidação. A reação, extremamente le~ 

ta em pH abaixo de 10, aumentou de forma significativa com o aumen

to do pH acima desse valor. Em pH 13,5 conversões superiores a 90 % 

foram obtidas em 80 minutos de reação e em condições brandas de oxi 

dação: pressão de oxigénio de 4 atm, 120°C, utilizando-se uma amos

tra com granulometria de -65 + 100 mesh. Esses parâmetros nao cor -

repondero a um sistema otimizado. 

Dentro do intervalo de pressões estudadas (l-8 atm) existe uma fai

xa, de 2 a 6 atm, na qual a velocidade de reaçao foi pll.aticamente 

independente da pressao de oxigénio. Abaixo de 2 atm o aumento da 

pressao teve um efeito benéfico na oxidação dos dois s1Üfetos. Aci 

ma de 6 atm, a taxa de oxidação da arsenopirita diminuiu com o au -

mento da pressão, enquanto a taxa de oxidação da pirita aumentou. 

A velocidade de oxidação cresce moderadamente com o aumento da tem

peratura, conforme mostra a energia de ativação da arsenopirita, i

gual a 3,200 kcal/mol e da pirita, igual a 6,500 kcal/mol. 
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Os resultados mostraram que para o sistema estudado, 800 rpm corre~ 

ponde ao limite a partir do qual a velocidade torna-se independente 

da agitação'~" 

A diminuição da granulometria causou uma inversão da reatividade r~ 

lativa dos dois minerais. Na faixa de -65 + 100 Mesh, a pirita oxi

dou mais rapidamente do que a arsenopirita. Esta foi a condição man 

tida na maior parte dos testes realizados no presente trabalho. Na 

faixa mais fina, de -270 + 400 Mesh, a arsenopirita oxidou mais ra

pidamente do que a pirita. 

Comparando os resultados acima com aqueles obtidos pelo modelo 

Plackett-aurman, concluiu-se que esse modelo foi razoavelmente efi

ciente na seleção das variáveis mais importantes do processo, mas 

mostrou-se pouco valioso como classificador das variáveis 

sua importância relativa no processo. 
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Figura 1. Efeito cb fi! na oxidação da arsenopirita em so1t.ção de NaOH. T = 120°c, 
r:o2 = 4 atrn, 950 ~m, -65 + 100 !l'eSh. 
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Figura 2. Efeito cb I=f! na oxidação da pirita em so1t.ção Naai. T = 120°c, r:o2 = 
4 atm, 950 rpm, -65 + 100 rnesh. 
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Figura 4. Efeito da agitação na oxidação da arsenopirita e pirita. T = 120°C 1 
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Figura 6. Efeito da tenperatura na oxidação da pirita. Ffl médio = 12,2 (solução 
Náll) , J;02 = 4 atm, - 65 + 100 IreSh , 950 rpn. 
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Figura 7. Efeito ela granularetria na oxidação da arse!X)pirita. T = 120°c, Iif i~ 
cial = 12,5 (solução NaOH), r:o2 = 4 atm, 950 rpn. 
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Figpra 8. Efeito da granulanetria na oxidação da pirita. T = 120°c, pH inicial = 
12,5 (solução Na<li), r:o2 = 4 atm, 950 :r;:m. 


