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O comportamento elctroquímico do dissulfeto de ferro vem apresentando crescente interesse devido as 

cxcelcntc·s características catódicas, aliando requisitos de útima pcrformancc e baixos custos operacionais, 

d.:stacando-se o nível tóxico baixo c a facilidade de obtenção c manuseio. Nos últimos anos, devido à crise 

energ0tica mundial tem-se observado um aumento notável de interesse cm sistemas cletroquímicos avançados. O 

di ssulfeto de ferro vun sendo aplicado com ;modos d.: lítio, especialmente em baterias c pilhas de alta densidade 

d.: energia. O dissulfeto de ferro pode ser obtido através da purificação da pirita mineral ou por métodos 

químicos na forma de pó ou filmes finos. O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma 

m.:todologia de lixiviação da pirita mineral de origem nacional visando viabilizar o aproveitamento de rcjeitos 

minerais oriundos da extração do ouro c do carvão. O dissulfeto de ferro obtido é caracterizado como um 

produto de alta pureza. atendendo aos requisitos cletrocatódicos de sistemas elctroquímicos de alta densidade de 

cnerg1a. 

Palavras-chavc: pirita ; sul fetos mctúlicos; fontes clctroquímicas. 

,\,·ca Tcmútica: Caracterização de Minl:rios 

193 



INTRODUÇÃO 

A cada dia cresce a demanda por sistemas clctroquímicos avançados que forneçam alta densidade de 

energia com boa conliabilidadc possibilitando a minimização de equipamentos elctrônicos c suas respectivas 

fontes de energia. Este trabalho visa o desenvolvimento do aproveitamento de rcjeitos minnais de ongcm 

nacional na obtenção de dissulfeto de ferro com características apropriadas a aplicações clctroquímicas. 

O dissul feto de ferro é empregado industrialmente para a produção de ferro mctúlico, cm países onde os 

minérios de óxidos de ferro não são disponíveis, c na produção de úcido sulfúrico c sul t:1tos ferrosos. Em meados 

de 70 aparecem os primeiros relatos da utilização do dissulfcto de ferro como material catódico cm pilhas de sais 

fundidos ativadas termicamente. Há uma constante busca por conjuntos catodo-clctrúlito-anodo que 

proporcionem melhores relações custo-desempenho para cada aplicação cspccílica. Fatores como condutividade 

e características intrínsecas dos elementos clctroquímicos, temperatura de operação, rcaçõcs paralelas c etapas 

intermediárias influenciam diretamente o desempenho do sistema eletroquímico (Pemsler e Litchlicld, 1992). 

Os sistemas de sais fundidos são sistemas elctroquímicos especiais cuja principal característica é o fato 

de serem inertes até serem submetidos a uma temperatura acima do ponto de fusão da mistura clctrolítica. Esta 

tecnologia se apresenta como uma solução eficiente para atender a demanda de fontes de energia compactas, 

uma vez que fornece confiabilidadc e grande tempo de estucagem associado ao elevado potencial cletroquímico 

do dissulfeto de ferro. 

Cabe ressaltar como principal produto tecnológico deste sistema as pilhas térmicas. Estas fontes 

energéticas possuem diversas aplicações em artefatos militares, aeroespaciais c operações emergcnciais, tai s 

como: energia de bordo para acionamento, guiagem e controle de mísseis, energia suplementar de missões 

espaciais c satélites, partida de motores de aeronaves, carros de combate c salvamento cm ambiente polar. 

ativação de dispositivos de acionamento automático cm púra-qucdas c cm assentos cjctúvcis; energia de 

emergência cm indústrias, principalmente em sistemas automatizados de plantas pctroquímicas, oleodutos c 

reatorcs nucleares. 

Outra aplicação que tem despertado interesse é no desenvolvimento de baterias de sais fundidos para 

veículos movidos a energia clétrica. Kaun e colaboradores ( 1993) estudaram sistemas Li-Al/FcS c Li-Al/FeS2 

obtendo densidades de carga de 240W /Kg e 400W /Kg respectivamente, usando misturas cutéticas de b:1ixa 

temperatura de fusão, notadamentc LiCl-LiBr-KBr. 

O sistema Li-mctal/FeS2 tem se mostrado um dos mais promissores nu desenvolvimento de baterias 

portáteis. Tal escolha deve-se pela elevada diferença de potencial c reduzido número de rcaçõcs paralelas 

(Strauss et ai., 2000). Atualmentc o dissulfeto de ferro vem sendo aplicado também como material alternativo cm 

sistemas de elevado grau tecnológico, por exemplo, como componente cm colctorcs de energia solar, <modo 

despolari zador para a produção de hidrogênio c no desenvolvimento de novas células elctroquímicas c 

fotovoltáicas (Vieira et ai., 2003). 

O dissulfeto de ferro possui duas estruturas cristalinas, cúbica para a pirita c ortorrômbica par:1 a 

marcassita. A estrutura da pirita é um tipo modificado do arranjo do cristal de NaCL com o Fc ocupando a 

posição do Na e com ligações covalentes nos pares S/ que ocupam por analogia a posiçiio do C I. Cada :1tonl\.l de 

Fe é rodeado por 6 átomos de S. 
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Dos sulfctos mctúlicos a Jmita é a forma mais difundida. sendo encontrada cm diversas partes do 

mundo. Este mineral é bastante comum cm rochas sedimentares. tanto primúrias como secundárias, e 

frcqücntcmente aparece associado com outros minerais, tais como calcopirita, esfarelita e galena. A pirita é um 

s.:micondutor com alta mobilidade, di;unagnétieo c é encontrado nos tipos p e n. O modelo iônico pode ser 

representado por Fe'' (Sc)c-_ A estrutura cristalina revela que a distância intermolecular é menor que a soma dos 

rai os iónicos. indicando que pode ocorrer um compartilhamento de elétrons. A carga cfetiva no ferro será menor 

c a oxidaç;lo inicial da pirita pode cnvolvcr um aumento formal de carga sem que haja quebra de ligação. Desta 

forma se explica a alta cstabilidadL' do mineral. 

O FcS2 pmk ser obtido tanto por s íntese como através da purificação do mineral pirita . Para aplicações 

cm fontes clctroquímicas. é cmpreg:1do finamente cominuído de forma a resultar um melhor desempenho 

cktroquímico. devido ao aumento da úrca supcrficí ;d, muito embtlra partículas excessivamente pequenas possam 

causar problemas durante o processo de compactação para a produção do catodo. Segundo estudos reali zados por 

Pemslcr c Litchflcld ( 1992) o FcS2, para fins clctroquímicos, deve apresentar um tamanho de partícula entre 

- 325 + 450 mcsh c uma pureza superior a 9X %. 

/\ síntese do di ssulf'cto de fl:rro pode ser reali zada tanto por via úmida, rota hidromctalúrgica. quanto 

por via seca. rota pirometalúrgica . A rota hidromctalúrgica é obtida a partir de uma solução de cloreto ferroso c 

sulfi:tos de súdio pcntahidratado cm meio búsico. A rota piromctalúrgica consiste na rcação entre o enxo fre c o 

ferro cm pó, em um ou dois estúgios, sob temperaturas da ordem de 500"C. Na prime ira etapa do processo ocorre 

a rcação entre o enxofre fundido cm excesso e ferro cm pó sob atmosfera inerte. O segundo estúgio é 

caracterizado pela rcaç:lo da pirrotita com vapores de enxofre em temperaturas da mesma ordem. Todas as etapas 

devem ser rc;IIizadas na ausência de oxigênio c umidade (Pcmsler, 1992). 

A purificação do mineral pirita pode ser feita basicamente por dois processos: flotação ou lixiviação. O 

processo de flotação envolve a dispersão do mineral cm meio aquoso com o pH controlado. Um agente 

espumante é usado como colctor. normalmente xantatos. Em condições apropriadas as partículas de dissulfcto de 

t<.:rro aderem a pequenas bolhas de ar a medida que o ar é misturado no seio da solução, concentrando-se na parte 

de cima da célula de notação c posteriormente atacadas por úcido clorídrico. 

No processo de li xiviação são reali zados basicamente dois ataques úcidos. O primeiro ataque é rea lizado 

pelo úcido tluorídrico concentrado para a remoção da sílica c demai s materi ais silicosos que reduze m a 

capacidade clctroquímica da pirita. No segundo ataque, o úcido clorídrico concentrado é usado para remover 

impurezas de ferro solt1vcis cm úcido. 

Neste trabalho objctiva-sc o desenvolvimento de uma metodologia de lixiviação da pirita mineral de 

ongcm nacional visando viabilizar o aprovei tamento de rejcitos minerai s oriundos da extração do ouro c do 

carvão. O produto obtido foi caracterizado por diversas técnicas analíticas, tais como: difração de raios X 

(DRX), fluorescência de raios X (FRX), análises volumétricas c microscopia cletrônica de varredura (MEV) 

equipada com sistema de anúlisc por energia dispersiva de raios-X (EDS), a fim de comprovar a eficiência da 

metodologia . 

MATERIAIS E M~~TODOS 

O processo de purificação de rej e itos minerai s para obtenção de di ssu lfeto de ferro utilizou doi s tipos de 

matéria-prima, sendo provenientes da cxtração do ouro c do carvão. As amostras estudadas do rejeito da 
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mineração de ouro, foram oriundas da mina de Morro Velho, localizada no Quadrilátero Ferrífero em Nova 

Lima, Minas Gerais. Nesta mina, a percentagem de ouro encontrado está associada aos seguintes sulfetos: pirita 

40%, pirrotita 35%. arsenopirita I 0%, cubanita e calcopirita 5%. As amostras estudadas provenientes do rejeito 

da extração do carvão foram oriundas da mina do Trevo, localizada em Siderópolis, Santa Catarina. 

As amostras foram cominuídas, lavadas e peneiradas a seco na faixa de 30 a 45 J..liil. O material 

resultante foi atacado por uma solução de carbonato de sódio a 10% em peso a 70°C por 30 minutos. Ao final do 

ataque o material foi filtrado em papel de filtro quantitativo. Após secagem em estufa, o sólido foi atacado por 

uma solução de HCI (1: I v/v) por 30 minutos, sendo todo o sobrenadante descartado, e o restante lavado com 

água destilada, Oltrado c seco em estufa. A lixiviação com IJCI tem por objetivo a dissolução das impurezas 

solúveis em ácido, incluindo o ferro presente na forma de sulfeto ferroso, preservando o ferro na forma de 

dissulfeto de ferro. 

O particulado foi lixiviado em várias etapas sucessivas por uma solução de IJF concentrado, visando a 

remoção da sílica, sendo o sobrcnadante descartado e a amostra lavada com água destilada, filtrada e seca cm 

estufa. É importante ressaltar que o uso do HF concentrado requer cuidados especiais devido a sua 

periculosidade. Vapores corrosivos podem causar ulcerações na pele e queimaduras de dificil cicatrização. 

Portanto, o HF só deve ser manipulado em ambientes com ventilação controlada e com equipamentos adequados 

de proteção individual. 

Novo ataque ácido foi feito com HCI concentrado por 30 minutos sob agitação a temperatura ambiente. 

Após repousar por 30 minutos retira-se o sobrenadante e lava-se o material com água destilada. O material foi 

recolhido em filtro quantitativo e seco em estufa por l hora a 800C. O material resultante foi calcinado em fomo 

usando uma rampa de aquecimento de 5°C por minuto, pennanecendo a 250°C por 3 horas. A figura l apresenta 

o diagrama esquemático do procedimento acima especificado. 

&'t Pirita Bruta 
Sobrenadnntc 

' / 
Moagem 
Lavagem c 
Classificação 

30/451ffil 

~ 
Lixiviação 
HCI (!:IV) 

FcS2 
Purificado ~ 

~ 

Sobrcnadantc 

Lixiviação 
HF (cone.) 

Calcinação 
250 °C/Jh 

~ 

Sobrcnadantc 

Lixiviação 
HCI (cone.) 

Figura I -Fluxograma de lixiviação experimental do mineral pirita. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram feitas análises qualitativas em um microscópio eletrônico de varredura JEOL acoplado a um 

equipamento de espectroscopia de dispersão de energia. EDS. objctivando-se avaliar a morfologia superficial das 

partículas e a distribuição de tamanho de partícula, além de realizar uma análise elementar. As amostras foram 

preparadas pela deposição a seco do pó cm estudo sobre uma fita adesiva condutora, sem qualquer pré-
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tratamento do material. Foram analisadas para cada tipo de pirita, oriundas da extração do ouro e do carvão, três 

grupos de amostras: mineral pulverizado; mineral cominuído, lavado e peneirado e pirita purificada. Estas 

análises permitem a identificação das impurezas presentes e avaliação do material purificado. 

As micrografias dos dois tipos de minério pulverizado mostraram partículas variando de I a 60 ~Lm, 

indicando uma distribuição não homogênea. Na figura 2(a) apresenta-se a micrografia da amostra do mineral de 

pirita oriunda da extraçào do ouro, cominuído e peneirado, com ampliação de 500 vezes. É observado o detalhe 

de um grão da pirita onde nota-se uma grande área escura relativa as impurezas. Por meio das análises pontuais 

por EDS nesta região, detectou-se a presença dos elementos Mg, AI, Si, Ca, K. Cu, Cr, Zn, Mn além do Fe e S, 

caracterizando a heterogeneidade do minério. As análises pontuais por EDS na faixa clara da micrografia do grão 

de pirita confirmam a presença predominante de Fe e S nesta região. Na figura 2(b) apresenta-se a micrografia da 

amostra do mineral de pirita oriunda da extração do carvão, cominujdo e peneirado, com ampliação de 600 

vezes. As análises pontuais por EDS indicaram a presença de AI, Si, Cu, K, Cu c Ca, além do Fe e S. O arsênio 

aparece em quantidades minímas, em ambos os casos, possivelmente incorporado ao dissulfeto de ferro na forma 

de arsenopirita. As análises por fluorescência de raios X confirmaram os resultados obtidos por meio das análises 

do EDS, indicando uma maior heterogeneidade na composição do mineral pirítico proveniente da extração do 

ouro, cm função do maior número de impurezas detectadas. 

Figura 2- Micrografia do minério cominuído e peneirado. (a) Pirita oriunda da extração do ouro- Ampliação 

500X; (b) pirita oriunda da extração do carvão- Ampliação 600X 

Por meio da difração de raios X foram identificados os seguintes compostos para a amostra do mineral 

pirítico proveniente do ouro: FeS2; Si02; Ca, Fe, Mg (C03h e (Zn,AI,Cu)J(Si,Aih05(0H)4 , enquanto que para o 

mineral pirítico proveniente do carvão foram encontrados: FeS2; Si02 e Fe(S04)(H20), o que está em 

concordância com as principais impurezas da pirita citadas na literatura, tais como: óxidos, quartzo e carbonatos 

de cálcio e magnésio ( Shao-Horn e Horn, 200 L). 

Por meio de análises volumétricas, na pirita proveniente do ouro, determinou-se os teores de 36,8 % Fe 

e 39,2% Se para pirita proveniente do carvão 29,1 % Fe e 35,3% S. A quantidade de ferro é determinada por 

meio da dicromatometria e o enxofre pelo método gravimétrico. 

A figura 3 reproduz micrografias da pirita após o processo de purificação. Nota-se que durante o 

processo houve uma aglomeração do material, resultando no aumento do tamanho de partícula. Foram geradas 
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partículas que variam de J Oprn até 200~un. Observa-se também que a pi ri ta proveniente do carvão apresenta 

morfologia da fom1a fi·amboidal. 

Foi observado que o número de etapas do ataque do ácido fluorídrico é preponderante na remoção de 

Si02 das amostras. Inicialmente a lixiviação ocorreu em duas etapas c por volumetria verificou-se a redução da 

ordem de 20 % do teor de sílica inicial. Para remoção total da sílica foi necessário que a lixiviação ocorresse em 

6 etapas, em ambos os casos. 

Após diversas análises de EDS e FRX, em diferentes partículas de pirita provenientes do carvão e do 

ouro, foram identificados somente Fe, Se traços de As e Si. A impureza observada pela presença de As (0,9 %) 

não compromete o desempenho do material para aplicações em sistemas clctroquímicos uma vez que o potencial 

do sulfeto de arsênio é muito próximo do dissulfeto de ferro. Além disto, as quantidades de As e Si são 

irrelevantes, não interferindo na performance dos sistemas cletroquímicos. 

Por meio dos difratogramas dos minérios purificados oriundos do ouro c do carvão pode-se confirmar 

que os produtos obtidos pela purificação dos minerais era o FeS2 com presença de traços de roemerita 

(Fe3(S04)4.14H20). A roemerita pode ser produzida devido a adsorção de água, que faria com que o S/" fosse 

oxidado gerando os grupos sulfatos, como referenciado na literatura (Almeida et ai., 2003). Este fenômeno 

ocorre com maior intensidade para a pirita proveniente do carvão, devido a sua morfologia framboidal e sua 

maior área superficial. 

Figura 3- Micrografia do minério purificado. (a) Pirita oriunda da extração do ouro- Ampliação 300X; 

(b) pirita oriunda da extração do carvão- Ampliação 250X 

CONCLUSÕES 

O processo estudado de lixiviação ácida da pirita mineral pem1itiu a obtenção do dissulfeto de ferro de 

alta pureza. As análises realizadas comprovam a viabilidade do aproveitamento da matéria-prima nacional com 

menor custo em relação ao material sintético. Logo, é possível, partindo-se do rejeito da extração do ouro e do 

carvão obter-se dissulfeto de ferro dentro das especificações necessárias a aplicações em sistemas eletroquímicos 

de alta densidade de energia. 

198 



REFERf.:t'\CIAS BIBI .IO(;RAFICAS 

:\L ME ID A. C. 1\ 1. V . LL Gl i\ NNETTI. B.F .- .Journal of Elcctroanalytica l Chcmistr·y , 553: 27 - 34 . 2003. 

KA UN. T . D : 1\' LL SO \:. P. i\.; REDI.: Y. L; VI SS ERS. D. R. ; IIE NR IK SEN, G. L.- Elcctrochimica Acta . 38 

(Y) : 12(,9- 12 í-:7. 1993 . 

PEMS LE R . .1. P.; LITCllFIELD, .1. K. -US Patcnt N" 5 .1 5 1.262, 1992. 

SI !AO-HO RN. Y .; I !O RN, Q C. - Elcctrochimica Acta 46: 261 J-262 1, 200 I. 

STRAU SS, E.; i\IWEL. G.; LIVSlllTS, V.; B URST EIN , L. ; GOLO DN!T SKY, D.; PELED, E. - Journal of 

Powcr Sourccs XR: 206-2 1 S. 2000. 

VIEIRi\, M . .1 . P. : RUPP, M . T. C. ; KO HLER, 11. M . - Portugaliac Elcctrochimica Acta, 21 : 7-1 4, 2003 . 

199 


