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CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS SÓLIDOS DA REAÇÃO DA PIRITA EM SOLUÇÕES 
QUOSAS 

Virgínia Sampaio T. Ciminelli(l) 
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RESUMO 

O presente trabalho analisa as características dos sóli 
formados durante a oxida~ão da pirita em soluções conte 
carbonato de sódio, hidroxido de sódio e cal, bem como 
influência desses produtos na velocidade da reação. 

ABSTRACT 

In the present work, the characteristics of the solid 
products formed during pyrite oxidation in solutions 
containing sodium carbonate, sodium hydroxide and lime 
analyzed and the effect of the coating on the reaction 
rate is investigated. 

(l) Enga. Química, M.Sc., Ph.D., Prof. Adjunto do Depto. Enga. Meta 
lúrgica da UFMG. · 

(2) Metallurgical Engineer, M.Sc., Ph.D., Professor, Metallurgy and 
Mineral Processing Dep~., The Pennsylvania State University. 
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, 1. Introdução 

A O!X!idação de minerais que contém ferro, como a ;;-irita (FeS 2) 

em pH acima de 3,0, produz Óxidos/hidrÓxidos de ferro insolúveis que 

precipitam ou na solução aquosa ou sobre os sólidos reagentes, nesse 

caso formando uma cobertura. As condições experimentais utilizadas 

durante a oxidação bem como as propriedades do sólido reagente deter

minarão as características da camada de óxidos tais como porosidade , 

tamanho de grão e espessura(l~ E essas características, por outro la

do, determinarão a taxa de transferência de massa de reagentes e pro

dutos na camada externa e, portanto, a velocidade global de oxidação 

., do mi.neral. 
f -
~. A velocidade da oxidaçao da pi ri ta em soluções alcalinas tem si 

l do correlacionada com as características da camada de óxidos (l-ll~ 

I 
(10) (ll) -

Gray e Warren , por exemplo, observaram que a adiçao de pequenas 

quantidades de-carbonato de cálcio causavam uma redução drástica da 

~ taxa de oxidaçao da pirita em meio aquoso. Warren(ll)interpretou es
n··· 
~ ses resultados como sendo uma consequência da resistência oferecida 

~ pela camada de Óxido em uma reação controlada por difusão no produto. 

~ Segundo Gray< 2 , 3 l a adição de carbonato de sódio exerce um efeito co~ 
~. trário ao efeito do carbonato de cálcio, acelerando a oxidação da pi

. rita através da remoção da camada de Óxidos, o que propicia o aumento 

·. da superfície do sul feto exposta a solução. Esses e outros trabalhos, 

entretanto, não. apresentaram evidências experimentais que justificas

sem as hipóteses apresentadas. 

l O objetivo do presente trabalho é elucidar o efeito da natureza 

{ de reagentes comumente utilizados no controle de pH nas característi-

cas dos Óxidos produzidos durante a decomposição da pirita e sua con

, sequente influência na velocidade da reação. Hidróxido de sódio, car

bonato de sódio e cal foram os reagentes escolhidos. O objetivo mais 

amplo é fornecer subsídios para uma análise glooal do mecanismo 

' da reação em meio básico. 

2. Metodologia 

, O procedimento experimental utilizado nos testes de oxidação da 

' pirita já foi descrito detalhadamente em outra publicação(l
2 ) e pori~ 

so, não será repetido. O símbolo M representa a concentração de espé-

cies dissolvidas em kmol.m- 3 . -

Um espectrofótometro de infra-vermelho Perkin-Elmer modelo 598 

· e microssondas Jeol modelo JSM 35 C e ISI, OS foram utilizadas para a 

análise dos produtos sólidos da reação. 
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Os diagramas Eh-pH foram construídos através do programa de 

computador DIAGRAMA(l 3 l e dados termodinâmicos extraídos da litera

tura(l4-lS). O princípio de correspondência de Criss e Cobble(l5 ) 

foi utilizado para estimar calores específicos a l00°c. No presente 

trabalho esse modelo foi também extendido a espécies neutras e hi -

droxications(lG). o símbolo [Me]representa a atividade do metal di~ 
solvido (complexado e não complexado) • Os símbolos [co3] e [s] re -

presentam respectivamente, a atividade do carbonato e compostos de 

enxofre livres, não complexados. O potencial (Eh) tem como referên

cia o eletrodo padrão de hidrogénio. 

3. Resultados e Discussão 

3.1 - O papel dos produtos sólidos na velocidade da reação 

A velocidade de oxidação da pirita nos três sistemas estuda

dos decresce segundo a seqüência: carbonato de sódio, hidróxido de 
~d. 1(6,19) . - (2, so 10 e ca , conf1rmando as observaçoes de outros autores 

3 ,lO,ll). Um mecanismo para explicar a reação nesses sistemas é pr~ 
posto em outro trabalho do presente simpósio(G). 

Visando analisar a influência do meio no papel e:xercioo pela cama

da de óxidos foram conduzicbs alguns ensaios. A amostra de pirita era a 

dicionada ao reator contenoo solução de hidróxido de sódio ou de carbo

no de sódio e após 150 minutos de reação os sólitbs eram filtrados, lava

dos com ácido clorídrico para a renoção oos produtos, pesados e adicion~ 

dos novamente ao reator contendo solução pura. O prooedinento foi repet!_ 

do quatro vezes. Os resultados estão mostrados na figura 1. 

As curvas relativas aos testes com NaOH mostram que a remo -

çao da camada de Óxido não favoreceu o aumento da velocidade de rea 

ção. Os resultados se ajustam perfeitamente ao modelo do núcleo nao 

reagido para controle quÍmico. Baseado na equação da curva mostrada 

na Figura 1, uma conversão de 33% é prevista para 24h, o que coinc!_ 

de com a conversão de 31,5% obtida experimentalmente(lg). Esses da

dos mostram claramente que a camada de produto sólido formada em s~ 

lução de hidróxido de sódio não afeta a velocidade de oxidação da 

pirita e portanto, o modelo de controle químico é consistente mate

mática e fenomenologicamente. 

Os resultados obtidos em solução de carbonato de sódio indi

cam que a remoção da camada de oxido leva a um aumento da velocida

de da reação. A aplicação dos modelos de controle químico aos dados 

obtidos com a renoção do produto sólido, apesar do excelente ajuste, 
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superestimam em muito a conversao obtida experimentalmente no tes

te de 24h de duração (47%, 54% para modelos de controle quími -

co (lg) contra ·33% de conversão experimental). Essa divergência al!_ 

ada aos dados da Figura 1 nao deixam dúvidas quanto ao papel ini

bidor da camada de Óxidos na taxa de oxidação da pirita no sistema 

carbonato. Mas contradizem a hipótese de Guay< 2 • 3) de que o efeito 

do carbonato seria uma decorrência da remoção da camada de óxidos. 

Na verdade, a adição de carbonato de sódio leva a formação de uma 

camada que exerce um efeito redutor na taxa de reação. 

3.2 - Textura dos sólidos reagidos 

Os produtos da oxidação da pirita em soluções de NaOH e 

Na 2co 3 diferem principalmente quanto a textura da camada precipit~ 

da sobre as partículas de pirita. As Figuras 2(a) a 2(J) ilustram 

o aspecto descontinuo e a granulação grosseira da camada de prod~ 

to obtida em soluções de carbonato de sódio em contraste com a ca

mada uniforme e de granulação fina produzida em soluções de hidró

xido de sódio. 

A situação se inverte após tempos longos de reaçao. Embora 

mantendo a textura grosseira do início da reação e apresentando p~ 

ros, as partículas reagidas na presença de carbonato apresentam-3e. 

quase que totalmente recobertas pelo Óxido (Figuras 2 (c) e 3(a), \b)) 

Em solução de hidróxido de sódio, a camada de Óxidos, inicialmente 

uniforme, apresenta-se totalmente fragmentada (Figura 2(d)). A ca

mada externa se caracteriza pela pequena espessura e aparência den 

sa, como uma extensão do núcleo interno de pirita (Figura 3(c) e 

3(d)). 

3.3 -A precipitação do ferro 

Loeppert e Hossner( 20) e Clark et allii (2 ll estudaram a 

cristalização de ÓKidos de ferro em sistemas estáticos e com agit~ 

ção contendo íons ferrosos, calcita e oxigênio. O resultados mos

traram que os Óxidos de ferro precipitam e crescem preferencialme~ 

te na superfície da calcita, mesmo com os reagentes separados ini

cialmente por uma membrana permeável e em condições de intensa ag!_ 

tação. Como a calcita, as partículas de pirita podem servir de 

substrato para a oxidação e a nucleação heterogênea dos óxidos de 

ferro. 

As diferenças entre os produtos sólidos da reaçao de oxida-
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çao da pirita na presença e ausência de carbonato podem estar corre 

lacionadas com algumas diferenças na precipitação do ferro nos dois 

sistemas. 

Uma das razoes para a granulação mais grosseira dos óxidos 

precipitado~ na solução de carbonato é a ;naior força iÓnica dessa 

solução (0,1 molar em carbonato e 0,006 molar eiit NaOH em pH 11,5) 

o que diminui a espessura da dupla camada elétrica, favorecendo a 

coagulação. O precipitado inicial pode servir como semente para a 

precipitação posterior. Esse processo de precipitação dá, aparente

mente, uma maior flexibilidade à camada externa, que cresce e nao 

fratura mesmo a níveis de 50% de conversão (Figura 2(c)). 

As características diferentes dcs óxidos formados em solu -

çoes de NaOH, i.e., granulação mais fina, cobertura mais uniforme e 

fr.'J.gmentação após determinado tempo de reação indicam um mecanismo 

diferente de precipitação daquele ocorrendo na presença de carbona

to. De acordo com Burkin ( l) , a formação de um filme uniforme de óxi 

do durante a oxidação da pirita em solução de NaOH ocorre através 

da substituição dos átomos de enxofre pelo oxigénio. Devido a insta 

bilidade do FeO, o ferro oxida a um estado de maior valência atra -

vés de uma série de reações topotáticas. A alteração dos parâmetros 

da rede tendem a fr<,turar a camada de óxido, que firagmenta após al

gum tempo. O mecanismo proposto pode explicar a textura das partíc~ 

las mostradas nas Figuras 2(b) e 2(d}. Entretanto, não explica a o

rigem do precipitado muito fino (<8 microns) em suspensão. ~ possí

vel que devido a br..ixa força iónica da solução de NaOH, a formação 

de um núcleo estável ocorra distante da interface sólido-líquido e 

não aglomere. Outra possibilidade é a dissolução próximo da interfa 

ce sólido/líquido com reprecipitação no seio da solução. 

3.4 - Análise dos produtos sólidos da reação 

3.4 . 1 - Sistemas carbonato de sódio e hidróxido de sódio 

o efeito do carbonato nas características dos óxidos produz~ 

dos durante a oxidação da pirita é apenas o resultado dos processos 

de nucleação e aglomeração discutidos na seção anterior ou o resul

tado da participação direta dessa especie na reação química? No ca

so da segunda opção estar correta uma hipótese a ser considerada se 

ria a formação de um composto tipo siderita (Feco 3J. A formação de~ 

se composto criaria um caminho alternativo para a reação de oxida -
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ção da pirita. A termodinâmica do sistema Fe-s -co 3-H 2o (Figura 4) 

mostra que a siderita é estável em uma região de pH mais ácida do 

que aquela utilizada no presente ·trabalho. Entretanto, a reaçao de 

decomposição da pirita: 

+ 2-
FeS2 (s) + 15/ 4 o2 (g) + 5/ 2 H20 = FeOOH (s) + 4H (aq) + 2S04 (aq) (1) 

consome oxigénio e produz ácido. Isto propicia o estabelecimento de 

um pH e uma concentração de oxigénio na frente da reação menores do 

que aqueles medidos na solução . Povtanto, embora nenhum carbonato 

tenha sido identificado nas análises por difração de raios-X e es -

pectroscopia de infra-vermelho, a possibilidade de formação de uma 

camada fina e metaestável de carbonato ferroso não pode ser descar

tada. 

Os produtos da oxidação da pirita mostraram-se amorfos a di-

fração de raios-X, em todas as condições experimentais testadas no 

presente trabalho. De acordo com van der Giessen( 22 ) essa ausência 

de padrão definido de difração dos óxidos de ferro(III) hidratados 

é decorrência do pequeno tamanho (20-30 Angstron) dos sólidos. Uti

lizando uma radiação de pequeno comprimento de onda o autor compro

vou a natureza parcialmente cristalina do material e sua estrutura 

diferente dos compostos de ferro conhecidos. 

o espectros de infra-vermelho dos óxidos formados em ambos 

os sistemas estão mostrados respectivamente nas Figuras 5 e 6. Os 

produtos da oxidação da pirita em solução de carbonato de sódio a

presentam bandas estreitas de absorção em 3400, 1600 e 1375 cm-l 

(Figura 5). Bandas mais largas aparecem em 1000 cm-l e no intervalo 
-1 -de 800-300 cm • Em soluçao de NaOH, a banda de absorç ão em 

1000 cm-1 , extende-se a frumeros de onda meno res. Bandas 

múltiplas na faixa de 800-300 cm-l também podem ser observadas (Fi

gura 6) . 

As bandas de absorção em 3455 cm-l e em 1645 cm-l atribui-

das a água de cristalização, foram identificadas nos produtos de o

xidação obtidos em ambos os sistemas. A absorção relativamente in

tensa (sistema carbonato) e fraca (sistema hidróxido de sódio) em 
-1 

1 O O O cm pode ser atribulda <~.o grupo OH . A extensão no senti do de me no 

res comprimentos de onda no sistema hidróxido pode ser decorrent.e 

de uma superposição com as bandas de absorção de espécies contendo 

enxofre( 24 - 28). A presença dessas espécies é indicada pela análise 

semi-quantitativa em microssonda, que detectou 20% de S na camada 
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de Óxidos formada em soluções de NaOH. Nos sistemas contendo carbo

nato a concentração de S situa-se entre 0-5%. 

Os óxidos de ferro absorvem na região abaixo de 700 cm-1 , de 

vida ao estiramento da ligação Me-O ou vibração da estrutura. O a

largamento da banda mostrado nas Figuras 5 e o é característico de 

Óxidos de ferro amorfos ou sintéticos. SÓlidos bem cristalizados g~ 

ralmente apresentam bandas múltiplas bem definidas< 24 • 25 l. 
(23) Os resultados obtidos por Kostina e Chernyak , van 

der Giessen( 22 ) e no presente trabalho relativos a identificação de 
-1 Óxidos de ferro mostr~ uma banda de absorção em torno de 1360cm , 

que segundo van der Giessen( 22 ) pode ser atribuÍda à vibração da es

trutura absorvendo em comprimentos de onda maiores ou à presença 

de grupos OH não ligados a água de cristalização. 

Resumindo, os resultados da espectroscopia de infra-vermelho 

indicam que os produtos sólidos da oxidação da pirita em soluções 

alcalinas de carbonato de sódio ~ de hidróxido de sódio são Óxidos 

de ferro hidratados, com características distintas dos compostos c~ 

nhecidos de ferro. Os produtos obtidos se caracterizam por uma ban

da larga de absorção de Fe-0 em 600-4400 cm-1 , pela presença de á-
- -1 -1 gua de cristalizaçao (em 3400-1600 cm ) e grupos OH (em lOOOcm ) • 

Uma banda de absorção em 1360 cm-1 , também identificada por outros 
(22 23\ . 

autores ' · parece representar uma forma pouco usual de vibra -

ção da ligação OH·-Óxido de ferro, e porisso é importante do ponto de 

vista do diagnóstico do precipitado, uma vez que ocorre em uma re -

gião p01:co sus.::eptível a superposição com outros compostos inorgân!_ 

cos. 

3.4.2 - Sistema Óxido de cálcio 

Os resultados da oxidação da pirita em soluções contendo CaO 

foram submetidos a análises pai difração de raios-X e espectrosco -

pia de infravermelho. A difração não indicou nenhum composto além 

da pirita. O espectro de infra-vermelho (Figura 7) mostra,curiosa -

mente, as principais bandas de absorção do carbonato de cálcio( 26 ). 

A intensidade da principal banda de absorção (1430 cm-1 ) cresce con 

sideravelmente quando o reatar é aberto para a atmo'3fera. Esses re

sultados são consistentes com: (a) o fato do carbonato ser uma imp~ 

reza comum da cal (produzida a partir da calcinação do ~alcáreo) 
(b) a habilidade da solução de cao em absorver co2 da atmosfera e, 

finalmente, (c) a baixa solubilidade do carbonato (0 ,002 g/lOOg de 
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agua, a 100°C ( 3l)). t interessante observar que o sulfato de cál

cio, outro precipitado possível de ser formado porém menos solúvel 

do que o carbonato, não aparece nos espectros. 

A precipitação de uma camada pouco permeável de Caco 3 sobre 

as partículas de pirita pode explicar a inibição da reação de oxida 
- (11) (10) çao do sulfeto observada por Warren e Gray ,na presença de 

carbonato de cálcio e pelos autores do pcesente trabalho,na presen

ça de cal (Figura 1, ref.(6)). 

4. Conclusões 

O trabalho mostra que a natureza dos reagentes utilizados no 

controle de pH durante a oxidação da pirita em meio alcalino pode 

ter uma influência significativa nas características da camada dos 

Óxidos que precipitam sobre as partículas do sulfeto e consequente

mente, na velocidade global da reaçao. 

Considerando os três sistemas analisados, observa-se que a 

velocidade da reação decresce segundo a sequência carbonato de só -

dio, hidróxido de sódio e cal. 

Em solução de carbonato de sódio as partículas de pirita se 

apresentam parcialmente cobertas pela camada de óxidos no início da 

reação. Essa camada cresce, aumentando a cobertura dos sólidos sóli 

dos reagentes e diminuindo a velocidade da reação. Apesar do efeito 

inibidor da camada, a reaçãc é intrinsecamente mais rápida nesse 

meio do que nos outros dois sistemas estudados. 

A oxidação em soluções contendo hidróxido de sódio resulta 

em partículas de pirita uniformemente recobertas por uma camada ex

terna de textura fina, pequena espessura e uma solução contendo par 

tículas coloidais em suspensão. A camada externa fragmenta após de

terminado tempo de reação e não exerce efeito redutor na velocidade 

da reaçao. 

Espectroscopia de infra-vermelho dos Óxidos obtidos nas sol~ 

ções de hidróxido e de carbonato de sódio indicam a formação de um 

hidróxido de ferro hidratado, com características distintas dos com 

postos conhecidos. As diferenças na textura das c amadas dos óxidos 

formadas nos dois sistemas parece estar relac i o nada primaria mente 

com o processo de precipitação e não com a natureza química dos pr~ 

dutos formados. 

Os espectros de IV indicam que na presença de ions cálcio, o 
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corre a precipitação do carbonato de cálcio sobre as partículas de 

pirita. A oxidação é severamente inibida. 
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6 8 10 
TEMPO (h) 

Figura 1. Efeito da remoção da camada de produto na oxidação da pi
rita em soluções de NaOH e Na 2co 3 , po 2 = 1 atm. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

2. Fotomicrografias da pirita reagida a B0°c, po 7 ~ 1 atm 
(a) t = 60 min, sol. de 0,1 kmol.m-3 (Na3co3 'f NaiiCOJ); 
(b) t = 60 min, sol. de 4 x 10-4 kmol.m- de NaOII~ (c) 
t = 24h, 49% de conversao, sol. 0,1 kmol.rn-l de 
Na 2co 3 ; (d) t ~ 24h, 40% de conversilo sol. 0 ,006 
kmol.m- 3 de NaOH. 
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\a) (b) 

(c) (d) 

Figura 3. Fotomicrografias da pirita r3agida a 80°C, p0 2 = latm e 
solução (a), (b) 0,1 kmol.m- de Na 2co

3 
e (c~, (d) 0,006 

kmol.m- 3 de NaOll. 
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Figura 4 . Di~gramas Eh-pH ~ara o sistema Fe-s-co3-H20, 
[s]= 0,033, [co 3j= 0,4 a 1oooc. 

[Fe]= 0,017, 
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Figura 5. Espectro de infra-vermelho de (A) Na2C03, ((B) a (E)) Õxi 
doj produzidos na oxidação da pirita em solução 0,1 kmol: 
m- de NaÓCOJ, 80°C, pH = 11 1 4. ConversÕes de (B) 25%,(C) 
26,5%, 60 C, (D) 49% e (E) 70%. 
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Figura 6. Espectro de infra-vermelho de (A) Feso4 .7H O, (B) pirita 
não reagida, e res!duos da oxidação da pirita em solução 
de NaOH ((C) a (E)) I aooc, pH 11,4. Conversões de (C) 13%, 
(D) 49% e (E) 60%. 
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Figura 7. Espectro de infra-vermelho de (A) CaO p.a.; e amostra de p~ 
rita oxidada em soluções de CaO em sistemâs (B) fechado e 
(C) aberto. 


