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RESUMO
No presente trabalho são mostradas as
características morfológicas e mineralógicas de um
concentrado pirítico e os resultados experimentais
obtidos após o emprego de um tratamento eletrolítico
para a abertura da estrutura sulfetada desse concentrado
com a utilização de um cletrólito aquoso contendo ions
cloreto. Foram determinadas algumas condições para o
emprego desse tratamento que podem auxiliar na
avaliação da viabilidade técnico-económica desse
processo, como sendo uma alternativa aos métodos
usuais de tratamento de minérios e/ou concentrados
com características mineralógicas semelhantes. Os
estudos mostraram que a abertura da estrutura da pirita
foi fortemente afetada pela presença das espécies
iónicas de ferro em solução e que a conversão do
sulfeto da amostra poderá ser aumentada por, pelo
menos, dois modos diferentes, a saber; evitando-se que
o Fe 3+ alcance a superfície do catodo, reduzindo-se a
Fe 2 +, e/ou mediante a renovação periódica do eletrólito.

INTRODUÇÃO
Para o tratamento de minérios refratários,
diversos métodos tem sido propostos [Terry at ai.,
1994; Arslan c Duby, 1997; Gudyanga at ai., 1999;
Climo at ai. , 2000; Sobral at ai., 2000], tendo em
comum o rompimento de suas estruturas cristalinas
quer seja por oxidação com a adição direta quer pela
geração indireta de reagentes químicos oxidantes, por
ação de bactérias especíticas ou, ainda, pela ustulação
dos sulfetos com geração de S02 • Em um desses
processos [Terry at ai., 1994] os sulfetos são
recuperados através de notação e, em seguida,
ustulados. Tal processo pode ser aplicado com sucesso
a vários materiais com variados teores de enxofre e
propriedades mineralógicas. As normas de controle
ambiental têm aumentado, consideravelmente, os
custos de tratamento do sol para atingir os padrões
ambientais. O processo de ustulação está sendo
gradu almente abandonado devido aos problemas de
poluição ambiental, e novas plantas nos EUA., África
do Sul, Austrália etc. tendem a empregar outros
métodos que produzem problemas de poluição menos

severos. No processo de bio-oxidaç ão [Climo at al.,
2000], o concentrado de t1otação é suspenso em um
meio aerado contendo microorganismos com capacidade
de disponibilizar espécies oxidantes responsáveis pela
abertura de tais estruturas. No processo de oxidação a
altas pressões [Gudyanga at ai., 1999; Thomas, 1954 ], o
rompimento de minerais contendo enxofre e arsênio é
alcançado através do tratamento oxidativo dos
respectivos concentrados em autoclave, seguido de uma
etapa de neutralização e posterior cianetação do resíduo
desse tratamento.
O processo de eletro-oxidação, motivo deste
trabalho, foi estudado anteriormente [Aslan at al., 1997;
Sobral at al., 2000; Lehmann at ai, 2000] para o
tratamento de uma polpa de minério preparada a partir
de um minério finamente dividido ou um concentrado
desse minério e uma solução de salmoura. Uma
característica importante deste processo de eletrólise é
que o material a ser tratado pode ser usado em sua forma
original ou como saído do processo de notação ,
eliminando algumas etapas de custo elevado quando é
comparado a outros processos, como aqueles
supracitados, com objetivos similares.
O presente trab alho tem como objetivos mostrar
as características morfológicas e mineralógicas dos
concentrados sulfetados; proporcionar os resultados
experimentais do tratamento eletrolítico oxidativo para a
abertura da estrutura refratária de um concentrado de
sulfeto pirítico, e determinar as condições específicas
desse tratamento que permitam avaliar a viabilidade
técnico-económica do emprego do referido processo
como uma alternativa aos métodos usuais de tratamento
dos minérios refratários.
O processo de oxidação eletrolítica inicia-se
com a oxidação dos íons cloreto a cloro gasoso na
superfície anódica:

2 Cl . <=> Cl 2 + 2 e·

(1)

Na superfície catódica a água é, inicialmente,
reduzida com produção de hidrogênio e íons hidroxíla:
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2 H20 + 2 e . <=> H2 + 2 OH.

(2)

Simultaneamente, ácido hipocloroso é gerado,
no seio da solução, através da reação química do cloro,
gerado no anodo, com a fase aquosa:
Cl2 + H20 <=> HCIO + H+ + Cr

(3)

O ácido hipocloroso se dissocia com formação
dos íons hipoclorito e hidrogênio; reação essa,
diretamente dependente do pH do meio:
HCIO <=> CIO - + H+

(4)

Esses íons hidrogênio reagem com os íons
hidroxíla, produto da reação catódica, para formar
água:
H+

+ OH - <=> H20

(5)

Uma vez produzidas as espécies HCIO (ácido
hipocloroso) e CIO" (íon hipoclorito) inicia-se a
oxidação dos sulfetos, tal como pirita, cuja reação pode
ser expressa da seguinte forma:
2FeS 2 + 15CIO- + H 20 + 2H+
<=> 2Fe3+ + 4HS04- + 15Cr

(6)

2FeS 2 + 15HCIO + H 2 0
<=> 2Fe3+ + 4HS04- + 15Cr + 13H+

(7)

de 1 litro com uma tampa de acrílico apropriada para
permitir a fixação dos eletrodos (anodo e catado de
grafita) e vazada adequadamente para colocação do
agitador, amostragem e medidas de potencial e pH.
Utilizou-se água do mar como eletrólito, que contem,
aproximadamente, 1 M de cloretos de metais alcalinos e
alcalino-terrosas.
Para
os
experimentos
com
concentrações maiores em cloreto, o cloreto de sódio foi
adicionado. Os testes foram realizados com densidades
de correntes anódica e catódica na faixa de 3 a 15 A.cm·
2
• Os tempos de reação estudados ficaram entre 3 e 6 h.
Durante o processo eletrolítico alíquotas foram extraídas
da solução a cada hora para acompanhar as variações
3
dos íons sulfato e férrico (Fe+ ).
Para os estudos no microscópio eletrônico de
varredura (MEV) as amostras foram embutidas em
resina epoxy, polidas com pasta de diamante, até
granulometria de 1 J.lm, e recobertas com uma camada de
carbono condutor. As imagens obtidas em baixos
aumentos foram registradas por um microscópio
estereoscópico Olympus SZ11. O equipamento de
difração de raios X utilizado foi um Siemens/BruckerAXS D5005, equipado com monocromador de grafite. O
MEV utilizado foi um LEO S440, equipado com sistema
de microanálise por dispersão de energia Link ISIS
L300.

Em soluções suficientemente oxidantes e em pHs
2
menores que 2, os íons Fe + são oxidados, no anodo, a
3
íons férricos (F +) (Reação 8), e estes por sua vez são
reduzidos, no catodo, a íons ferrosos, como mostra a
reação 8, a seguir:
Fe 2+ <=> Fe 3+ + e·

(8)

2

(1) Anodo de Grafita
(2) Catodo de Grafita

Os íons Fe+ 3 são, por si só, agentes oxidantes e
podem tomar parte da reação de oxidação das espécies
mineralógicas refratárias. No entanto, a pirita é
considerada inerte à ação dos íons férricos, em
particular, mas a atuação desses íons, como agentes
oxidantes, é catalisada na presença do íon cúprico
(Cu+2) presente no meio. O poder de oxidação aumenta,
também, com a diminuição do pH, visto que a geração
do ácido hipocloroso (HClO) é favorecida [Aslan e
Duby, 1997].

5

(3) Fonte de Corrente
(4) Agitador
(5) Reatur de Vidro

Figura 1 - Célula utilizada nos testes de oxidação
eletrolítica.
A Tabela 1, a seguir, mostra a distribuição
granulométrica do concentrado utilizado nesse estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS
O sistema reacional utilizado, para estudar o
processo de eletro-oxidação, e mostrado na Figura 1,
consiste de um recipiente de vidro Pyrex com o volume
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T abela I -Distribuição granulométrica do concentrado
Peso(%)

Peneiras
Malhas
65

mm
0,210

retido
0,75

retido
0,75

passante
99,25

100

0, 149

5, 14

5,R9

94,11

!50

0 ,105

3)l5

9,75

90,25

200

0,074

7,70

17,45

82,55

270

0,053

13 ,97

31,42

68,58

325

0,044

8,69

40,11

59,89

400

0,037

6,03

46,15

53,85

635

0,020

15,4S

61,62

38,3S

-635

-0,020

38,3S

100,00

0,00

Total

respectivamente, para a amostra do concentrado. Em
função desses resultados estimou-se uma composição
aproximada de 66 % de pirita e 3 % de calcopirita dentre
os sulfetos que compõem a amostra. As análises por
difração de raios-x (DRX) identificaram pirita, quartzo,
calcita, muscovita e K-feldspato na amostra.

100,00

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 3 - Microgratia óptica da amostnt após o
processo de eletrooxidação.

Antes do processamento, o concentrado
apresentava uma cor cinza escura. Visto ao
microscópio óptico, com o aumento indicado na Figura
2, observaram-se cristais de pirita (apresentados na foto
como uma úrea de cor cinza-escura) distribuídos
abundantemente por toda a amostra.

Na Figura 4 observa-se a pirita em tons de cinza
médio, os silicatos em tons de cinza mais escuros, e em
tons de cinza mais claros, quase brancos, galena em
forma predominante, e menos freqüente uma liga de Pb,
Bi, Cu e Fe, c raramente barita e ouro com algo de prata.

As análises ao MEV/EDS contirmaram a
mineralogia determinada por DRX e provaram a
existência de calcopirita.

Figura 2 - Micrografia óptica da amostra antes da
clctro-oxidação.
Após o tratamento de oxidação eletrolítica,
durante IS horas (três etapas de 6h c com elctrólito
renovado cm cada etapa), a amostra apresentou uma
grande quantidade de cristai s de quartzo (apresentada
na foto como toda a úrca de cor cinza-clara) e quase
nenhum cristal de pirita, como pode ser observado na
Figura 3.

Figura 4 - Aspecto dos grãos da tração -200+270#,
afundado, da amostra do concentrado.
Veriticou-se também a presença de esfalerita c
uma liga de Pb, Bi, Cu e Fe, barita e ouro com alguma
prata, todos predominantemente associados à pirita.
Como silicatos, além de K-teldspato, moscovita e
quartzo, já identiticados por DRX , observou-se também
a albita. Nesse estudo ao MEV, as partículas formadoras

As análises químicas para Fe, Cu, S e Au
mostraram teores de 31 ,4 %, 1, I %, 36, I % e 226,0 ppm,
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das frações -200+270#, flutuada e afundada,
mostraram liberação limitada, sendo freqüente a
associação de pirita ou quartzo/feldspatos entre si e
com as demais fases acima comentadas. Na Tabela 2,
são mostrados os resultados da identificação
mineralógica da amostra como recebida.

r

Tabela 2 - Identificação mineralógica da amostra como
recebida.

\

Amost
ra

Minerais principais
detetados por DRX
Pirita

FeS2

Qurtzo
Si02
Calei ta
CaC03
Moscovita KAI2(AlSi3

Como
recebi
da
KFeldespat
o

Minerais
acessórios
detetados por
MEV-EDS
Calcopirit CuFeS
a
2
Esfalerita
ZnS
Gal ena
PbS
Barita
BaS04

c
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Figura 6 - Espectro EDS da liga Pb-Bi-Cu e Fe na
fração de concentrado -200+270#, afundado.

010)

KAlSi30s

"'

Liga de
Pb
Liga de
Au

Pb-BiCu-Fe
Au-Ag

As imagens das Figuras 4, 5, 6, 7 e 8
exemplificam algumas texturas e mineralogias
mostradas na Tabela 2. O difratograma da Figura 9
mostra os minerais identificados antes do processo de
eletro-oxidação. Na Figura 10 são mostrados os
compostos formados após 18 horas de reação.

Figura 7- Grão de pirita com calcopirita (1) e mica tipo
moscovita (2). Fração -200+270.

lO

l:n•111(k'•YI

Figura 5 - Liga Pb-Bi-Cu e Fe em grão de pirita.
Fração de concentrado -200+270#, afundado.

Figura 8 -Espectro EDS da calcopirita (Ponto I) e mica
moscovita (Ponto 2) na fração de concentrado 200+270#.
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Figura 9 - Difratograma dos resíduos gerados antes da
oxidação eletrolítica. Condições de operação: I = 10 A,
[sais de cloreto]= I M. Peso inicial: 80 g.
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Figura 1O - Difratograma dos resíduos gerados após 18
horas de oxidação elctrolítica. Condições de operação: I
= 10 A, [sais de cloreto]= 1 M .
No difratograma de raios-x mostrado na Figura
10 pode-se observar que os picos referentes ao sulfeto
(pirita), que aparecem enfaticamente na Figura 9,
praticamente desaparecem após 18 h de reação.
Acompanhando-se a diferença de massa entre
o concentrado inicial e o resíduo tinal pôde-se estimar a
abertura dos sul fetos no concentrado. Para a
quantificação final da abertura dos sulfetos,
determinou-se o enxofre no resíduo e sulfato na
solução. A Figura 11 mostra as variações das
concentrações de ferro e sulfato nas alíquotas extraídas
no processo de eletro-oxidação.

Figura 11 -Variação das concentrações de sulfato e ferro
(III) durante o processo de eletrooxidação. Condições
experimentais: I= lOA; [sais de cloreto]= 1M.
Os testes realizados mostraram (Figura 11) que
durante as primeiras horas de reação a abertura ocorre
quase linearmente, porém, depois de um certo tempo,
essa reação decresce de modo que os sulfetos em
questão não são mais susceptíveis à abertura. Isso se
deve, provavelmente, a fatores limitantes existentes na
3
solução, que é rica, principalmente, em ferro (Fe+ ). Esse
elemento tem características de formação de duas
espécies oxidadas (Fe+2 e Fe+ 3 ) que se interconvertem
constantemente, processo que se intensifica tanto com o
aumento da densidade de corrente quanto com o
aumento de suas concentrações ao longo do processo.
Ocorrendo esse fenômeno, tem-se como conseqüência
imediata a escassez de suprimento de corrente para a
reação de geração de cloro como ponto de partida para a
geração das espécies solúveis responsáveis pelos
processos oxidativos (HCIO e CIO-) supracitados.

CONCLUSÕES
Os estudos da oxidação eletrolítica do sulfeto
pirítico, mostraram que a oxidação desse mineral é
fortemente afetada, principalmente, pela presença de
algumas espécies iônicas em solução, como Fe 2 + (íons
3
ferrosos) e Fe + (íons férricos) . Esses íons, durante o
processo eletrolítico, em suas reações de oxi-redução,
consomem a maior parte da energia disponível.
Dos difratogramas de raios-X gerados , pôde-se
observar os estágios inicial e tinal de um experimento
com um tempo total de reação de 18h, com o eletrólito
renovado a cada 6 horas de teste, em que os sulfetos
praticamente desapareceram no
último estágio,
mostrando a eficácia do processo.
A taxa
aumentada por,
evitando-se que
reduzindo-se a
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de oxidação desse sulfeto poderá ser
pelo menos, dois modos diferentes:
o Fe 3+ alcance a superfície do cátodo,
2
Fe +, e/ou renovando-se o eletrólito
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depois de saturado
supracitadas.

com

as

espécies

iónicas

A oxidação da estrutura do material estudado
pode ser melhor realizada utilizando-se um sistema
reacional adequado e, adicionalmente, uma análise de
custo deve ser feita após implantadas as devidas
modificações.
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