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Freqüentemente, o ouro é encontrado na natureza associado a sulfetos como pirita e arsenopirita que, em geral, 
são concentrados por flotação para posterior tratamento hidrometalúrgico. Muitas vezes, a recuperação desses 
sulfetos é afetada pela formação de produtos de oxidação em suas superfícies, necessitando de concentrações 
mais altas de coletores su1fidrílicos. No presente trabalho foi realizado um estudo eletroquímico, por meio de 
medidas voltamétricas e de potencial de repouso, com eletrodos de pirita e arsenopirita visando à avaliação•dos 
produtos de reações fom1ados nas superfícies desses minerais e a influência da oxidação na adsorção do coletor 
amil xantato de potássio (AXP). As medidas de potencial de repouso indicaram que a oxidação da pirita leva à 
formação de Fe(OH)3 e da arsenopirita, à espécie FeOOH, na etapa inicial de oxidação. Foi confirmado, ainda, 
que a arsenopirita oxida-se preferencialmente em relação à pirita, logo é um mineral menos nobre. As medidas 
voltamétricas confirmaram os resultados das medidas de potencial de repouso, com relação aos produtos de 
oxidação formados nas superfícies de pirita e arsenopirita. As voltametrias cíclicas para a pirita não oxidada 
indicaram a formação de Fe(OH)2 que, em seguida, foi oxidado a Fe(OH)J. Na presença de AXP em 
concentração igual a 1 o·2 M, observou-se a oxidação da pirita a Fe(OH)3 e a formação do xantato férrico, em 
pH=6,0. Os resultados encontrados para a pirita previamente oxidada com peróxido de hidrogênio, na presença 
de AXP, revelaram que ocorre a formação do xantato férrico, porém, para um valor de potencial eletroquímico 
mais elevado. Em relação à arsenopirita, a voltametria cíclica indicou a oxidação inicial deste sulfeto mineral, 
com a formação de FeOOH, em pH=6,0. Para a arsenopirita previamente oxidada, a onda anódica relativa à 
fonnação de FeOOH foi fortemente atenuada e a arsenopirita foi oxidada com a formação do composto Fe(OH)J. 
Com a adição do AXP (I o·2 M), ocorreu a oxidação do xantato a dixantógeno na superfície da arsenopirita. A 
redução do dixantógeno a xantato foi confirmada pela presença de uma onda catódica em tomo de - 342 mV vs. 
ECS. Já a formação de dixantógeno na superfície da arsenopirita oxidada foi deslocada para um valor de 
potencial superior ao encontrado no caso da arsenopirita não oxidada. Para concentrações mais elevadas de AXP, 
da ordem de 10·2M, observa-se que embora as superfícies dos sulfetos estivessem previamente oxidadas, tem-se 
a formação de espécies hidrofóbicas (xantato férrico para a pirira e dixantógeno, no caso da arsenopirita), 
embora para valores de potencial superiores aos encontrados na ausência de condições fortemente oxidantes. 

Palavras-chave: pirita, arsenopirita, oxidação, adsorção de xantato. 

Área temática: Flotação. 
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Figura 02 - Voltametria cíclica utilizando um eletrodo de pirita 

previamente oxidada em solução de H20 2 10% v/v. 

O voltamograma cíclico da pirita na presença de AXP é apresentado na Figura 03. Pode ser observado, 

na varredura inicial, que começa a surgir uma onda em torno de 58 mV relacionada à oxidação da pirita a 

Fe(OH)3 (Miller et ai., 2002). A onda anódica seguinte que aparece em aproximadamente 500 mV poderia 

indicar a formação do xantato férrico na pirita (Wang, 1995; Monte et ai., 2000). Na varredura catódica, 

observa-se uma onda que se inicia a partir de --400 mV, que é atribuída à redução do hidróxido férrico a ferroso 

(Zhu et a!., 1994). A redução do xantato férrico fonnado é evidenciada pela onda formada na parte final da 

varredura. 
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Figura 03- Voltametria cíclica utilizando um eletrodo de pirita na presença de AXP (10-2 M). 

Quando a pirita foi previamente oxidada e na presença do coletor AXP (I o-2 M), a onda indicativa da 

reação de fonnação do xantato férrico deslocou-se para um valor de potencial mais elevado (630 mV) devido à 

138 



• 

• 

pré-oxidação da superfície da pirita, como pode ser visualizado na Figura 04 em comparação com a Figura 03. 

Este comportamento representa uma maior dificuldade para a adsorção do coletor na superfície do mineral. A 

reação de redução do xantato férrico foi identificada pela presença da onda catódica no final da varredura. 
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Figura 04- Voltametria cíclica utilizando um eletrodo de pirita previamente 

oxidada em solução de H20 2 10% v/v, na presença de AXP (10.2 M). 

Na Figura 05, o voltamograma cíclico da arsenopirita começa num patamar bastante definido. Em tomo 

de 58 mV, surge uma onda bem pronunciada que pode indicar a oxidação inicial deste mineral levando à 

formação de FeOOH (Monte et ai., 2002). A onda anódica em 750 mV está associada à oxidação do enxofre 

elementar com formação de polissulfetos (Costa et ai., 2002). No fim da varredura reversa, pode-se observar 

múltiplas ondas catódicas que indicam a redução de FeOOH a ferro elementar (Beattie e Poling, 1987). 
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Figura 05 - Voltametria cíclica utilizando um eletrodo de arsenopirita. 
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A Figura 06 apresenta o voltamograma cíclico da arsenopirita previamente oxidada em solução de H20 2 

I 0% v/v . Pode ser observado um patamar bastante definido na varredura anódica, assim como encontrado no 

voltamograma anterior. Porém, a onda em 58 mY foi fortemente atenuada devido ao efeito oxidante do peróxido 

de hidrogênio. Em aproximadamente 327 mY, uma grande onda indicaria a reação seguinte (Beattie e Poling, 

1987): 

FeAsS + IJH20;::! Fe(OH)J + HAsO/ + SO/ + 18H+ + 14e· 

A formação de polissulfetos também foi detectada na Figura 08, em 750 mV. 
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Figura 06- Voltametria cíclica utilizando um eletrodo de arsenopirita 

previamente oxidada em solução de H20 2 I 0% v/v . 

(3) 

. Na Figura 07, o voltamograma cíclico da arsenopirita na presença de AXP (10-2 M) apresenta uma 

pequena onda anódica, em aproximadamente 58 mY, que pode ser o indicativo da formação de dixantógeno na 

superfície da arsenopirita. O potencial de oxidação de xantato a dixantógeno é encontrado na literatura para a 

arsenopirita variando de -323 a -279 mY, porém estes valores variam em função das condições da so lução e da 

superfície mineral. Outra pequena onda próxima a 500 mY pode estar associada a várias reações de oxidação 

fonnando sulfetos intennediários (As2S2 e As2S3), que são rapidamente oxidados a óxidos arsênicos. 

A onda anódica em 750 mY associada à oxidação do enxofre elementar formado à polissulfetos foi 

novamente identificada, bem como uma onda catódica na varredura reversa em tomo de 400 mV, relativa à 

redução das espécies oxidadas. No final de tal varredura, a onda catódica que inicia em aproximadamente -350 

m V pode ser atribuída à redução do dixantógeno de volta a xantato, conforme outros resultados encontrados para 

a pirita (Janetsky et a!., 1977). 
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Figura 07- Yoltametria cíclica utilizando um eletrodo de arsenopirita, na presença de AXP (10"2 M). 

Quando a arsenopirita foi previamente oxidada e na presença de AXP, a formação de dixantógeno na 

superfície ocorreu num potencial superior (380 mV) ao que se deu a mesma reação na arsenopirita não oxidada, 

conforme pode ser visto na Figura 08; indicando também uma dificuldade para a adsorção do coletor da mesma 

fonna que ocorreu no caso da pirita. Logo, este deslocamento no potencial está ligado à oxidação prévia deste 

mineral, assim como ocorreu com a pirita nas mesmas condições. Na varredura reversa, uma pequena onda 

próxima a -342 mV pode ser relativa à redução do dixantógeno. 
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Figura 08- Yoltametria cíclica utilizando um eletrodo de arsenopirita previamente 

oxidada em solução de H20 2 10% v/v, na presença de AXP (10"2 M) . 
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CONCLUSÕES 

Os resultados dos ensaios de voltametria cíclica para a pirita oxidada indicaram a formação de Fe(OHh, 

que, em seguida, é oxidado a Fe(OH)J. Quando o mineral está na presença de AXP (10-2 M), ocorre a oxidação 

da pirita a Fe(OHh e a fonnação do xantato férrico (de 400 a 500 mV). Os resultados encontrados para a pirita 

previamente oxidada, na presença do coletor, indicaram que a formação do xantato férrico foi deslocada para um 

valor de potencial mais elevado. Além disso, foi identificada a redução do xantato férrico na varredura catódica. 

A voltametria cíclica para a arsenopirita indicou a oxidação inicial deste sulfeto mineral, com a 

fonnação de FeOOH e a redução dessa espécie a ferro elementar. Para a arsenopirita oxidada, a onda anódica 

relativa à formação de FeOOH é fortemente atenuada e a arsenopirita é oxidada a Fe(OH)J. Na presença de AXP 

(I o·2 M), ocorre a oxidação do xantato a dixantógeno. A redução do dixantógeno de volta a xantato é indicada 

por uma onda catódica em torno de -342 mV, na varredura reversa. A formação de dixantógeno na superficie da 

arsenopirita oxidada é deslocada para valores de potencial mais elevados. 
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