
XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

IDENTIFICACÃO DOS PRODUTOS DE OXIDACÃO 
AQUOSA DÁ PIRITA POR TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS 

C.L. Caldeira, M.S.S. Dantas & V.S.T. Ciminelli 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais/UFMG 
Rua Espír ito Santo, 35 s/206 - Belo Horizonte - MG, CEP 30.160-030 

RESUMO 
A natureza dos óxidos formados durante a oxidação de pirita por oxigénio dissolvido em soluções alcalinas foi investigada atra

vés da anál ise dircta dos produtos sólidos da rcação. A combinação das técnicas de difração de rai os X c espectroscopia Ra

man acoplada à microscopia ótica possibilitou a identificação dos produtos de oxidação da pirita até mesmo no início da rcação, 

quando a quantidade de produtos oxidados é miníma. Foram avaliados o efeito do pH c do reagente (NaOH vs NaHCO/Na,_ 
CO) na natureza dos produtos de oxidação da pirita. Em sistema hidróx ido (pH R,5 e I 0). hematita c fcroxihita foram identifi

cadas como as fases majoritúrias c minoritúrias, respectivamentt; ; cm pH 12,5, apenas ferridrita foi idcntit1cada. Já em sistema 

carbonato. a única t:1se identificada foi fcrridrita formada durante a oxidação da pirita cm sistema bicarbonato/carbonato (pH 

R.5 a 12.5 ). As di fcrenças observadas são ex plicadas pela formação de complexos solúveis (Fc(II)/ Fe( 111)-CO, c Fc(OH); ) que 

afctam os mecanismos de hidrólise c precipitação do íon ferroso liberado da pirita, aumentando a solubilidade do ferro c favo

recendo a f(lrmaçào de li:rridrita. Diantc disso, duas rotas dc precipitação dos oxihidróxidos de ferro são propostas: condições 

de baixa solubilidade de ferro l(lrmando hematita (pH R,5 c 10. ausência de carbonato) c alta solubilidade de ferro formando 

ferridrita. Algumas implicações prúticas dessas rotas distintas de precipitação dos oxihidróxidos de ferro são discutidas. 

PALAVRAS-CHAVE: espectroscopi a Raman, oxidação de pirita, sistema alcalino 

ABSTRACT 

Thc cllccts of pi I and solution composit ion (Na OH vs Na HCO,JNa,CO) on thc nature ofthc oxide product of pyritc oxidation 

are cxplaincd. The idcntification of thc rcaction products at short rcaction times yiclding small quantities of product was pos

s ibk through thc combination of XRD and Raman analyscs. ln hydrox idc solutions (pH 8.5 and 10), hcmatitc and ferox yhi

tc wcrc idcntilicd as thc major and minor solid products, rcspccti vc ly; at pH 12,5, only ferrihydritc was identified . Convcrscly, 

fcrrihydritc was found as the main product of pyritc oxidation in bicarbonatc/carbonate media (pH R,5 to 12,5). lt is proposcd 

that thc f(mnation ofsoluhk hydroxo complcxcs. at pH > 11, and Fc(JI)/Fc(III)-CO, complcxcs, in lhe pH range 6-12, modificd 

thc hydrolysis and prccipitation pathways of thc iron rclcased from pyritc oxidation. Two distinct precipitation pathways are 

proposed. ln conditions of low iron solubility pyritc oxidation kads to thc formation ofhcmatitc whcreas in conditions ofhigh 

iron solubility, fcrrihydritc is formcd . At pll > li, in thc prcscncc or abscncc ofcarbonate ions, iron so lubility increases duc to 

thc formation of Fc( 011 l; and fcrrihydritc bccomcs thc prcdominant oxyhydroxidc. Similarly, in thc prcscncc of carbonatc/bi

carbonatc. in the pi! range 6-1:2. lcrr ihyd rite is thc main solid phasc idcntificd. Thc l(mnation of fcrrihydritc was attributcd to 

thc incrcasc ofiron solubility associatcd with thc fonnation ofthc so lublc Fc(ll) anel Fc(lll) carbonatc complexcs. Thcsc prac

tical implications of distinct pathways are discusscd. 

KEY WORDS: Raman spectroscopy. pyritc oxidation, alkalinc solutions. 
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1. INTRODUÇÃO 

A oxidação de pirita tem sido estudada por muitas décadas , visando compreender c controlar as rcaçõcs envol

vidas no processamento de minérios, na cxtração de metais c na drenagem ii c ida de rocha (DAR) ( Hailey and Pcter, 
1976; Moses et a/. 1987; Mishra and Osseo-Asarc, 1988; Crundwcll, 1988; Ciminclli and Ossco-Asare. 1995a.b; 

Holmcs and Crundwell, 2000) . A oxidaç,ào de pirita é descrita por um mecanismo clctroquímico, sendo represen

tada por duas semi-rcações. A rcação anódica de oxidação da pirita resulta na formação de íons ferrosos c tiosul
fato; enquanto o oxidante (p.ex . oxigênio dissolvido ou íon lcrric) é reduzido no sítio catódico. i\ principal dife

rença entre a oxidação de pirita cm meio ácido c meio alcalino é a hidrólise c a precipitação de íons ferrosos/ter

ricos à medida que o pH aumenta . A natureza c as propriedades deste produto sólido são determinadas pelas con

dições (pH , reagente, temperatura c outras) da reaçào. A formação de uma camada de óxidos pode reduzir a taxa 

de oxidação de pirita, dificultando ou impedindo o acesso do oxidante ú superfície da pirita (Caldeira et o/., 2003: 

Nicholson et ai., 1990). 
Muitas técnicas de análises de supcrfkie tem sido empregadas para caracterização de compostos de óxihi

droxidos de ferro formados em processos de corrosão de ferro/aço, bem como de oxidação de pirita (Oblonsky 

e Dcvinc, 1997; Evangelou, 1995; Bonnisscl-Gissingcr et a/., 1998: Legrand et o/., 2000: Descostcs et a/., 2000, 

200 I). Dentre as principais técnicas, tem-se a espectroscopia Müssbaucr. a espectroscopia de fotoclétron de raios 

X (XPS), e espectroscopias de infravermelho e Raman. A técnica XPS fornece a energia de ligação dos compos

tos formados, tais como Fe-0, Fc-S, Fe-OH, S-0. No entanto. a identificação das l~tses formadas não é conclusi

va, devido à proximidade das energias de ligação de Fc-O nos oxihidróxidos de ferro. O uso de espectroscopia in

fravermelho para identificação de produtos de oxidação é limitado devido à sobreposição das bandas quando se 
tem misturas de oxihidróxidos de ferro. No caso da oxidação incipiente de pirita, a espectroscopia Raman acopla

da ao microscópio ótico possibilita a análise de diferentes áreas sclccionadas, permitindo assim a identificação de 

misturas complexas. 
O presente trabalho tem como objetivo a caracterização dos produtos de oxidação de pirita na presença de oxi

gênio, cm soluções de NaOH c Na/'0
1

. A camada de produto oxidado foi analisada por difraçào de raios X (DRX) 
e espectroscopia Raman. Uma discussão de como a formação de complexos aquosos de krro c o aumento do pH 

afetam a natureza dos produtos de oxidação de pirita é apresentada. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

As amostras de pirita natural são provenientes de Huanzala, Peru, c foram fornecidas pela iYard\- Natural 
Science Estahlishment, lnc. , Rochester, N.Y. , USA. As análises por espectroscopia de absorção atômica e por com
bustão de enxofre (LECO model CS-244) indicaram que a amostra contém 98.3'% FcS,. c outros elementos mino

ritariamentc (Si. As, Zn e outros). Para remoção dos silicatos c óxidos, as amostras foram lixiviadas cm ácido fluo

rídrico concentrado durante 02 dias, cm temperatura ambiente. Após flltração , o sólido foi lixiviado com ácido clo
rídrico (3 moi/L) à quente durante 30 minutos, c mantido nesta solução por 4Xh cm temperatura ambiente. Após 

o tratamento ácido, a amostra foi filtrada, lavada com água dcionizada c acetona. As amostras foram estocadas cm 

dissecador sob vácuo. Os ensaios de oxidação de pirita foram conduzidos cm rcator com agitação contínua, imer

so em um banho com controle de temperatura a 80°C, em diferentes condições de pH (X,5; I O: 12,5) c concentra

ção de reagentes. As soluções de hidróxido de sódio e carbonato/bicarbonato de sódio foram preparadas a partir de 
reagentes de alto grau de pureza (NaOH 99,99°/.,, Na,CO, 99.5'Yc, c NaHCO, 99.7% Aldrich). Cada solução (I li
tro) foi colocada no reato r c após atingida a temperatura, adicionou-se I ,O g de pirita com granulomctria < 38J.!Ill. 

Durante o ensaio, oxigênio (99,99% de pureza) foi borbulhado continuamente. Ao tim do ensaio, a polpa foi filtra

da c o sólido lavado com água deionizada c acetona. Os resíduos foram mantidos em dcssccador. i\ concentração 
total de meta is, cm solução ou sólido, foi determinada por espectroscopia de absorção atómica ( Pcrkin Elmcr i\a

nalyst 300). A análise de silício em solução foi reali zada por espectrometria de massas com fonte de plasma indu

tivamcnte acoplado (ICP-MS) (Perkin Elmer Elan 9000). 
A análise de difração de raios X das amostras de pirita não-reagida c oxidadas foram obtidas no equipamento 

Philips modelo PW1710, com tubo de Cu (À=I.5418 A, 40 kV c 20 mA , padrão de Si). passo de 0.02°, 5 segun

dos/passo. A análise por espectroscopia Raman foi realizada no equipamento lloriba .lobin Yvon Li\BRAM-HR 
800, equipado com laser HeNc, 20m W de potência, acoplado ao microscópio Olympus HX41 ( objctiva de I OOx ). 
A detecção é feita por CCD (charge couple devicc), resfriada a nitrogênio líquido. i\ resolução é de aproximada

mente 2 cm·1
• Para calibração foi usado uma amostra de silício, que apresenta linha intensa Raman em 520,5 cm·1

• 

As amostras foram distribuídas uniformemente e ligeiramente prensadas com cspútula sob uma lümina de vidro. 
Para evitar aquecimento local da amostra, que pode resultar na transformação de l ~tse , a potência do laser foi man

tida abaixo de 0,12 m W. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Identificação dos produtos de oxidação da pirita cm sistema alcalino 

Os difratogramas obtidos para as amostras de pirita não-reagida c oxidada em diferentes condições de pH (8,5 

e 12) e concentração de reagente (carbonato/bicarbonato de sódio e hidróxido de sódio) estão apresentados na Fi

gura I. A presença dos picos intensos c bem definidos da pirita indica que a oxidação foi incompleta (Fig. I a). Os 

produtos de oxidação se caracterizam por picos bem menos intensos c alargados quando comparados com a pirita 

não-reagida. Diante disso , optou-se por ampliar a base dos difratogramas, possibilitanto, assim. identificar as alte

rações que foram atribuídas aos produtos de oxidação. Para os ensaios em pH 8,5 em sistemas hidróxido e carbo

nato, os diti·atogramas sugerem a presença de diferentes produtos de oxidação. O mesmo comportamento foi ob

servado para os ensaios cm pH I O c para 12 horas de reação (não apresentados). A hcmatita foi identificada como 

a principal fase formada cm sistema hidróxido, conforme mostra a comparação dos picos com o padrão (Fig. I b ). 

A maior intensidade do pico cm I ,69 A comparada o padrão de hcmatita, sugere a presença de traços de 3-FeOOH 

(fcroxihita). A formação de hcmatita é prevista pela termodinâmica, conforme relatado anteri01mente (Caldeira et 
a/., 2003 c 2004). 

Em sistema carbonato c pH X,5 (Fig. ld). observa-se a presença de um pico largo em tomo de 2,5 A, típico 

de oxihidróxidos de ferro amorfo ou de baixa cristalinidade. O mesmo comportamento foi observado para os en

saios em pH I O c para 12 horas de rcação (não apresentados). Os picos da amostra oxidada se aproximam daque

les exibidos pelo padrão de ferridrita 6-linhas. A formação de ferridrita 6-linhas é favorecida em condições de tem

peratura acima da temperatura ambiente (como no presente trabalho) comparada com a ferridrita 2-linhas (Jambor 

and Dutrizac, 199X). Em pH 12,5 c ambos os sistemas, os difratogramas também sugerem a formação de fcrridrita 

como produto de oxidação (Fig. I c c I c). Nenhuma tàsc contendo carbonato foi identificada nos produtos de oxi

dação de pirita. Visando esclarecer as incertezas dos resultados de difração de raios X, as amostras foram analisa

das por espectroscopia Raman. 

11 I li I l ! I i 
(a) Pirita não 

reagida 

(b) Pirita oxidada 

I I 
hidróxido pH 8.5 

I . I I I ' ii '. 

li J I i li 'I jl IIII r (c}P(oit~ o,(d•d• 

~~ ~rv~~~~~w.u. hodro»doplll2.5 

~ ~ ll i ~u~ +J ~ ~ ~l/1 1~+ 
.......... 1 ... , ) I ~V W I ' / ~~ l .. (dl Pirita oxidada ~ ~ ~ IWi carbonato pH 8,5 

.

J li 11 +/I 11 .:1 1lJ.1 !1. (o)P(o(tao,(d•d• 

~~,-~.~~-~/~ lt'UlJu.J i~~ carbonato pH 12.5 

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 

distância (À) 

Figura I- Difratogramas de pirita não-reagida (a). oxidada t:m sistema hidróxido ([CO;'·]T=O mol /L) pH 8,5 (b) e 12,5 (d); 
oxidada cm sistema carbonato ((fCO/ ] T-O, I moi/L) pH X,5 (c) c 12,5 (e). Condições: Temperatura 80"C, I h. Linhas ver
ticais (padrões): Pirita ( ICDD 06-071 0) (a), Hcmatita (ICDD 33-0664) (b), Fcrridrita (ICDD 29-0712) em (c), (d) e (e). *, + 

destacam os picos que representam as diferenças entre hcmatita e ferrhidrita , respectivamente. 
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A espectroscopia Raman acoplada com microscópio ótimo ltli utili1ada para identificar os produtos de oxida

ção fónnados durante a oxidação aquosa de pirita cm sistema neutro-alcalino. Esta técnica permite a análise de áre

as sclecionadas a partir da imagem obtida por microscópio ótico. aumentando, assim, o sinal Raman de constituin

tes traços em misturas complexas. De acordo com a imagem obtida por microscópio útico, as partículas de pirita 

não-reagida mostram superfícies brilhantes c lisas, com tonalidade amarelo-ouro. Já as partículas oxidadas, apre

sentam-se coloridas c hetcrogêneas. As características distintas de regiões de oxidação indicam diferentes níveis 

de oxidação para uma mesma amostra ou partícula. Quundo a oxidação é parcial. observa-se a presença de uma ca

mada fina c aderente à supcrllcic da pirita. Em regiões mais oxidadas, observa-se a ll.mnução de uma camada mais 

grossa c pouco aderente à superfície do mineral. 

A Figura 2 apresenta os espectros Raman para as amostras de pirita não-reagida c oxidada cm diferentes sis

temas. A identificação dos compostos foi realizada através da comparação dos espectros obtidos com amostras pa

drões ou dados da literatura. A dcconvolução do espectro da pirita não reagida indicou as seguintes principais ban

das: 343 , 3 79, 430 cm·' . que são características do mineral pirita como relatado por Vogt e1 a/. ( 19X3) ( Fig.2a). Par<.~ 

evitar a transformação térmica de pirita para hcmatita ou identificações equivocadas de l~tscs, a potência do laser 

foi mantida abaixo de 0.12 m W. Os espectros Raman foram obtidos cm regiões parcial c totalmente oxidadas cm 

diferentes sistemas. Em sistema hidróxido cm condições de oxidação parcial da pirita, as principais bandas iden

tificadas, além das bandas residuais de pirita, foram cm 225, 295. 409, 493, ôOX c (164 cm 1
, que correspondem üs 

bandas típicas de hematita (Masscy cf a/., 1990). Em regiões mais oxidadas. apenas bandas de hcmatita fl.mtm en

contradas (Fig. 2b). Ressalta-se que a presença de bandas incipientes de hcmatita hli observada mesmo cm partí

culas que se assemelhavam à partícula não reagida. A presença de bandas largas pode indicar a presença de l~tscs 

com desordem estrutural (fases amorfas ou de cristalinidade baixa) ou microcristalinas. De acordo com a dccon

volução dos espectros Fig. 2b, além das bandas da hcmatita, observa-se também a presença de bandas largas c cen

tradas cm 320, 39R, 660, 714 cnY 1
• 1\ presença das bandas largas, bem como da banda cm 660 cm 1

, mais intensa 

do que usualmente ocorre cm hcmatita, sugerem a formação de outras fases. /\s bandas cm torno de 400 cnr 1 (lar

ga) c 6XO cm _, podem ser atribuídas à fcrnxihita. 1\ banda cm 660 cnr 1
• proibida no Raman, torna-se ativa devido 

à desordem estrutural ou a formação de sólidos micro ou nanocristalinos ( Wang era/. , 2000: Masscy c r a/., 1990). 

Assim, além da hematita. já identificada pela DRX, a espectroscopia Raman indica a formação de fcroxihita. 

Para as amostras oxidadas cm sistema carbonato. os espectros Raman apresentam perfis semelhantes c carac

terizam-se por bandas mais largas (Fig. 2c). As diferenças observadas se devem ú variaçüo nas intensidades, o que 

implica na extensão da oxidação da pirita. A dcconvolução dos espectros mostra as bandas largas centradas cm tor

no de 369, 51 O, 6X9 c 720 cnr 1 (forte) (Fig. 2c )_ Em regiões parcialmente oxidadas, observam-se também as bandas 

residuais da pirita. Ambas as l~1scs de fcrridrita- 2 linhas c 6 linhas exibem espectros Raman bastante semelhan

tes com bandas largas cm - 370, - 51 O, - 720 cm 1 (forte). No entanto, a maior intensidade da banda cm - 3 70 cnr1 

c uma ligeira assimetria da banda cm 720 cm·'. cm decorrência da redução de intensidade da banda cm 6X9 cnr 1
, 

mostrados no presente espectro (Fig. 2c), sugerem a formação da l:tsc fcrridrita 6-linhas (Mazzctti and Thistlc

thwaitc, 2002). Este resultado corrobora os resultados obtidos por di lhtçào de raios X. 

Em pH 12,5 (Fig. 3 ), a fcrridrita é a principal Ütsc ll.mnada na presença c ausência de carbonato. /\lém disso, 

observa-se que o aumento da concentração de carbonato/bicarbonato implica no aumento da intensidade c do alar

gamento das bandas, devido a maior quantidade de produtos de oxidação. 

4. DISCUSSÃO 

4.1. Efeito da solubilidade do ferro (pH) na natureza do produto de oxidação de pirita cm meio alcalino 

Em sistema hidróxido c para valores de pH Xj c I O, o presente trabalho idcntilicou hcmatita, majoritaria

mente, c fcrox ihita como produtos de oxidação da pirita. Em pH 12,5, apenas l'crridrita ll.li identificada. Por ou

tro lado, a lcrridrita I(Ji a principal fase formada cm sistema carbonato cm toda a l~tixa de pi I investigada (pll X.5 

- 12,5). Na Figura 4 apresenta-se um esquema explicativo do eleito do reagente c do pH nos produtos de oxida

ção de pirita c duas rotas de precipitação dos oxihidróxidos de l'crro são propostas. hn meio alcalino, propôc-sc 

que o íon ferroso liberado da pirita complexa-se com OH c IICO,/CO/ . A presença de carbonato leva ú forma

ção de complexos solúveis de Fc(II)/ Fe(III)-CO,. De acordo com diagrama Eh-pH (Caldeira et a/., 2004, Caldei

ra et ai , 200R), os complexos Fc-carbonato sào formados na 1 ~-tixa de pH entre 6-12. coexistindo com a pirita. Em 

ambos os sistemas, os hidroxocomplcxos de t'crro Fc(OH), , c Fc(011)
1 

predominam acima de pH 12 c 11. rcs-
_(;Jq) . 

pcctivamcntc. A Tabela I mostra o aumento marcante do t'crro solúvel com o aumento da conccntraçüo de carbo-

nato na tàixa de pH 8.5 c I O. 
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Figura 2 Espectros Raman obtidos para pirita-não reagida (a), oxidada cm sistema hidróxido (lCO,']T=O moi/L) -região 

parcial c totalmente oxidada (h): oxidada cm sistema carbonato ([CC\' ]T ~o. I moi/L)- região parcial c totalmente oxidada 
(c). Condições: Temperatura XO"C. I h, pi! I O. A dcconvolução dos espectros também está mostrada. P- pirita, H- hcmatita, 

Fx l'croxihita, c Fh fcrridrita. 
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Figura 3 - Espectros Raman obtidos para amostras de pirita oxidada cm pH 12.5 c di fcrcntcs concentrações de carhonato/hi

carhonato. Condições: T XO o e, I hora. Sistema hidróxido corresponde O moi/ L [CO 
1 
'],. 
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Tabela I - Concentração de Fc c Si cm solu<,:iio proveniente da oxida<,:iio da pirila 

pll 
Concentração tempo 8.5 lO 12.5 

ICO/h (h) Concentração (mg/L) 
(moi/L) Fc !o!al Si Fc !o!al Si h· !n!al Si 

O (sistema Na I HI) 0.05 2.42 0.6:1 3.'12 0.05 IO.J 

12 U5 12.12 

0.1 mol/1. I 0. 1'1 X.:19 !UI '1.2X 11.41 5X. J 

12 0.71 2:1.8 

0.4 mnl/1. 1.57 11.7'1 352 10.6X 0.45 -11.5'1 

12 11.2 2-l.OX 

I mol/1. 2R.O 20.4 5X .. 1 12.03 1.2.1 .JX..J I 

A fase hematita foi a principal tàsc formada durante a oxidação de pirita cm sistema hidróxido para os va lo
res de pH 8,5 e I O; e fcrridrita, cm pH 12,5, conforme mostrado pelos resultados de DRX c espectroscopia Raman. 
O efeito marcante do pH na natureza do produto de oxidação pode ser relacionado à so lubilidade do ferro. Desse 
modo, propõe-se a seguinte rota de precipitação em pH 8,5 c lO c sistema hidróxido: o íon Fc(ll) (cg. Fc(OH)') é 
rapidamente oxidado, levando à formação de fcroxihita , que se transforma h1cilmcntc cm hcmatita , devido à seme
lhança estrutural dessas fàscs (Corncll c Schwcrtmann ( 1996) . Essa rota é favoreci da cm condições de baixa solu
bilidade de ferro . A solubilidade do ferro tem um mínimo cm pH 7-8; c múximos para valores cm pH mais ácido 
ou alcalino. A segunda rota de precipitação proposta estú associada a maior solubilidade de ferro cm pH alcalino, 
devido à formação de complexos solúveis de ferro , o que tàvorccc a formação de fcrridrita . Fcrridrita é considera
da a primeira fase a se formar a partir da oxidação do íon Fc(ll ). No presente trabalho nas condiçôcs de pH 12,5. 
cm ambos os sistemas, ocorreu a formação de fcrridrita à partir da espécie Fc(OH)~. 

Na presença de íons carbonato c bicarbonato c pH entre 6-12, ocorre a formação dos complexos de Fc( 11)-car
bonato, o que implica no aumento da solubilidade do ferro (Tabe la 1) . Após complcxação. ocorre a oxidação do 
íon Fc(ll) e a formação de uma fase intermediária c instável designada como '"grccn rust"-carbonato (G R 1-CO) 
(Fc/ 11 Fc~11111(0H) 1 ~C0,.2Hp). Esta fase c outra contendo carbonato (Hidróxidocarbonato férrico) ti.lram identifi
cadas como produtos intermediários nos processos de oxidação de ferro metálico cm condições semelhantes a do 
presente trabalho (Blcngino et a/. , 1995; Bonin et a/. , 2000; Lcgrand et a/., 2000; Savoyc et o/., 200 I). Em con
dições ligeiramente oxidantes, o GR I CO, é transformado cm gocthita, de acordo com diagr<.~ma Eh-pH (Drissi ct 
ai, 1995; Caldeira et a/. , 2008). Entretanto, a fcrridrita foi identificada como produto intermediário da oxidação de 
GR I C0

1 
(Benali et a/., 200 I) . Ressalta-se que, no presente trabalho, nenhuma fase sólida contendo carbonato foi 

identificada provavelmente devido a sua instabilidade. Assim, propôc-sc que, cm sistema bicarbonato/carbonato, 
a transformação de fcrridrita ---+ hcmatita é impedida devido à formação de complexos solúveis de Fc( II) c Fc(lll) 
- carbonato, o que implica na maior solubilidade de ferro comparada com a mesma cm sistema hidróxido parava
lores de pH S,5 c I O (Tab. 1). Desse modo, a formação de fcrridrita cm sistema carbonato segue a segunda rota de 
precipitação proposta no presente trabalho. 

Uma vez formada, a fcrridrita pode ser transformada cm outras l~1scs mais cstúvcis tais como hcmatita ou go
cthita (Corncll c Schwcrtmann, 1996). A hcmatita pode ser formada a partir de uma rcação cm estado sólido, en
volvendo processos de desidratação e rearranjo estrutural, o que é t~1vorccido pela semelhança estrutural entre fcr
ridrita c hcmatita. Já a formação da goethita a partir da fcrridrita, cm sistemas úcido c alcalino. envolve a dissolu
ção da fcrridrita seguido pela nuclcação c crescimento da gocthita. Apesar da formação de gocthita ser favorecida 
cm processo envolvendo dissolução, esta fase não foi identificada como produto de oxidaç:lo de pirita no presen
te trabalho. Esse fato é atribuído à presença de anions contendo silício, provenientes da dissolução da vidraria uti
lizada nos ensaios, que podem impedir ou retardar a transformação de fcrridrita cm gocthita (Corncll c Schwert
mann, 1996). No presente trabalho, a concentração de Si aumenta com a concentração de bicarbonato/carbonato c 
com o pH (Tabela 1). Em pH 12,5, a dissolução de Si é bastante elevada. 

Os resultados observados têm várias implicações práticas, por exemplo, cm processos hidromctalúrgicos que 
envolvem a oxidação de sulfctos, na drenagem ácida de rochas (DAR) c na oxidação/precipitação de ferro para 
tratamento de efluentes. Na presença de carbonato, a oxidação de pirita é làvorccida pela maior disponibilidade 
de Fc(lll), oxidante mais eficaz para oxidação de pirita . O aumento da velocidade de oxidação é uma vantagem, 
por exemplo, na pré-oxidação de sul fetos para a cxtração de ouro a partir de minério rcfratário, mas indcscjúvcl 
no contexto da drenagem ácida de minas. Os processos de remoção de arsênio de efluentes via precipitação. ge
ralmente, são conduzidos na presença de excesso de ferro c formação de oxih id róx idos deste metal. Os óxidos de 
ferro fornecem uma protcção adicional para a fixação do arsênio via adsorção. A formação preferencial de fcrri
drita, favorecida pela presença de carbonato, é desejável cm vista de sua elevada úrea supcrt1cial. c consequente
mente, maior capacidade adsortiva. 
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Sistema Hidróxido 
pH 8.5 e lO 

o\idac.;lio/ 
pn.:<:ipitaç~n 

Fe(Of-1)·, ,,.11 

pH 12,5 
pH 12,5 

Sistema carbonato 
(pH 8.5- lO) 

Complexos 
1-'e( li )/Fc( III )-0 l ,1.,.1> 

pn:<:ipitaçào 

I GR-CO] 

Oxidação/ I 
dccomrosiçüo t 

~ Si ---+ I Ferrihidrita 

Figura 4 - Esquema representativo das duas rotas de precipitação de oxihidróxidos de ferro. 

4. CONCLUSÕES 

A combinação das técnicas de difração de raios X c espectroscopia Raman possibilitou uma identificação mais 
precisa dos oxihidróxidos de ferro formados durante a oxidação alcalina de pirita, mesmo cm tempos curtos de re
ação. Os resultados mostraram que os produtos de oxidação dependem da natureza do reagente e do pH, uma vez 
que estes afctam a solubilidade do ferro c, consequentemente, as etapas de hidrólise c precipitação dos oxihidró
xidos de ferro. A hcmatita (Fc,O,), como fase majoritária, e a fcroxihita (o-FcOOH) foram as fases formadas du
rante a oxidação da pirita cm sistema hidróxido, pH R.5 c I O. Já cm pH 12,5 ou cm sistema bicarbonato/carbona
to. apenas fcrridrita foi identificada como produto de oxidação da pirita. A formação de hcmatita é atribuída a me
nor solubilidade de ferro cm 7< pH< li , na ausência de íons carbonato. A formação da fcrridrita é explicada pelo 
aumento da solubilidade de ferro devido à complcxação desse metal com íons carbonato ou hidróxido. O aumen
to da concentração de ferro com o pH (até 12) c com a concentração de carbonato é o resultado do aumento da so
lubilidade de ferro cm sistema bicarbonato/carbonato. A transformação de ferridrita em fases mais estáveis (p.ex. 
hcmatita ou gocthita) é impedida devido à presença de ânions derivados da dissociação do ácido silícico, prove
niente da dissolução da vidraria utilizada no ensaio. 
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