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RESUMO 
O presente traba lho tem como objctivo avaliar preliminarmente o comportamento de um concentrado sul fc tado de molibdê
nio, quando submetido a uma atmosfera oxidante em elevadas temperaturas (ustulação oxidante). Foi reali zada uma caracteri
zação química c granulométrica do material, seguida de uma ava liação termodinâmica do sistema reacional. com a finalidade 
de determinar as condições experimentais a serem empregadas durante a rea lização dos ensaios. Foram investi gados os efeitos 
da temperatura c do tempo de rcação, sobre a remoção do enxofre contido no concentrado. Para este estudo foi empregado um 
reator tubular horizontal fixo, de bancada, aquecido por resistências elétricas, empregando-se ar atmosférico como agente oxi
dante. Os ensaios de ustulação oxidante fixam rea lizados nas temperaturas de 600, 650 e 700 °C para tempos de rcação pré-de
terminados. O teor residual de enxofre. contido no produto sólido da reaçào de ustu lação, foi analisado após o término de cada 
ensa io. Uma remoção de 99,94% do enxofre contido no minéri o (teor residual de enxofre de 0,06% no produto oxidado) foi al
cançada cm um dos ensaios realizados. Análises por difração de raios-X foram realizadas para determinar os compostos conti
dos na amostra que apresentou o maior grau de conversão de sul feto para óx ido c, cm um material condensado na saída do tubo 
do sistema reacional, resultan te da vola tilização de participantes da reaçào ocorrida, sob certas condições experimentais, du
rante o processo de ustulação. Finalmente, a matéria prima c os produtos resultantes das reaçõcs de ustulaçào foram caracteri
zados através de microscopia clctrônica de varredura. 

PALAVRAS-CHAVE: Ustulação, molibdcnita, ustulação oxidante, sul fe to de molibdênio, óxido de molibdênio. 

ABSTRACT 
This work aims to appreciatc the oxidizing roasting of thc molybdcnum sulphidc conccntrate ( molibdenite). lnitially a com
prehensivc charactcrization of thc concentratc has becn carried out by means of chemical analysis, MEV/EDS and X-ray di
ffraction. A thcrmodynamic apprcciation of thc desircd reaction was conductcd through different approach types. Thc tempe
raturc and rcacti on time cffccts on thc sulphur remova! wcrc studicd. The roasting experimcnts carricd out at 600 and 650 "C, 
cvcn at long rcaction time ( 180 minutes), did not remove thc whole sulphur content in the conccntrate. However at 700 "C most 
ofthc sulphur is rcmovcd in óO minutes. Both, MEV/ EDS and X-ray diffrac tion, indicated that a very good quality molybdc
num oxide (MoO , ) was obtaincd. Also, a material collccted on the inncr wall ofthc ceramic reactor tube was characterizcd, 
thc results indi cati ng thc prcscncc of an cxtrcmcly purc molybdcnum oxide ( Mo0

1
) crystals. 

K EY WORDS: Roasting, molibdcnitc. oxidizing roasting, molybdcnum sulphidc. molybdcnum oxide. 
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L INTRODUÇÃO 

O molibdenio é um metal raro, utilizado em diversas aplicações, sendo que existe um especial interesse na pro
dução de ligas, uma vez que ao ser adicionado confere certas propriedades especiais às mesmas (Lepora, 2007). 
Em particular, no ramo siderúrgico, pequenas adições de Mo são responsáveis pela melhora da resistência mecâni
ca assim como da resistência à corrosão em altas temperaturas. O molibdênio é encontrado na natureza combina
do com outros elementos, sendo o dissulfeto de molibdênio o composto mais comum (Smirnov, 1982). Esse com
posto forma o mineral conhecido como molibdenita que apresenta estrutura cristalina do tipo hexagonal e apare
ce, em geral, associada a impurezas, como, por exemplo, silicatos. Todavia, a rota siderúrgica processa o compos
to de molibdenio quando este se encontra na forma oxidada. 

A forma usual de transformação do sulfeto de molibdenio para óxido é através do processo de ustulação, que 
envolve reações exotérmicas onde, inicialmente, átomos de oxigênio ocupam os espaços liberados pelo enxofre, 
formando novas espécies oxidadas. No prosseguimento do processo, novos átomos de oxigênio se agregam, for
mando o composto mais estável, o trióxido de molibdênio. Poucos são os trabalhos divulgados na literatura que 
abordam este tema (Blanco e outros, 2007) assim como sobre a redução do trióxido de molibdênio (Majumdar c 
outros, 2008). O objetivo deste trabalho é contribuir na caracterização dos materiais gerados nos diferentes está
gios da transformação de um concentrado sulfetado de molibdênio, MoS

2 
(Molibdcnita), quando submetido a uma 

atmosfera oxidante em altas temperaturas (ustulação oxidante) . Para tal, realizou-se uma avaliação química e gra
nulométrica do minério, seguida de um estudo termodinâmico do sistema rcacional, com a finalidade de se deter
minar as condições experimentais a serem adotadas neste estudo. Assim, visando caracterizar, tanto química quan
to morfologicamente, os produtos oriundos de diferentes etapas da transformação do sulfeto em óxido, foram rea
lizadas análises por dífração de raios-x c por microscopia eletrônica de varredura, empregando-se recursos de mi
croanálises por EDS (Energy Dispersivc Spcctroscopy). 

2. CARACTERIZAÇÃO DO CONCENTRADO 

A fim de obter informações mais detalhadas sobre as características químicas c físicas da amostra do concen
trado, uma caracterização química c granulométrica foi realizada previamente. Tal iniciativa também contribuiu 
para a elaboração de uma análise termodinâmica do sistema rcacional cm questão (Sulfeto ==>Óxido), etapa esta 
importante no processo de entendimento das rcações. As técnicas utilizadas foram: espectrometria de fluorescência 
de raios-x , análise do teor de enxofre total , espectroscopia de emissão ótica por indução de plasma acoplado (ICP
OES), análise qualitativa por difração de raios-x, análise por microscopia clctrônica de varredura c análise granu
lométrica por espalhamento de luz de laser. 

Os resultados da análise qualitativa por espectrometria de fluorescência de raios-x apontaram a presença de S, 
Mo, Si, P, K, Ca c Fe, como elementos constituintes da amostra. O teor de enxofre total contido foi detenninado 
pelo método de titulação automática do produto da combustão, cm forma de SO, (g). Na Tabela I estão apresenta
dos os resultados da análise. 

Tabela I. Resultado da análise do teor de enxofre total contido no minério. 

I" Análise 1" Anúlisc JL Anúlisc Média 

Teor de enxofre total (% ) 33,6 33,4 33,5 33.5 

A quantificação dos demais elementos constituintes da amostra foi realizada com o emprego de um equipa
mento de espectroscopia de emissão ótica por indução de plasma acoplado (ICP-OES). A Tabela 11 mostra ore
sultado da análise. 

Tabela 11. Resultado da análise quantitativa por ICP-OES. 

Elemento Mo Si p K C a Fc 

Concentração cm Peso(% ) 4R,O 2.0 < O. I 0.41 O, I X 0.45 
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A identificação dos compostos presentes na amostra do minério foi realizada por intermédio de uma análise 
qualitativa por difração de raios-x. Foram detectados picos marcantes do MoS

2 
e ainda a presença de constituintes 

sob a fonna de compostos oxidados com Fe, P, K e Si. 
Em função da finura do material, a análise de distribuição granulométrica foi realizada utilizando um equipa

mento que emprega a técnica de espalhamento de luz de laser em meio etileno glicol. Os resultados, apresentados 
na Tabela III, confirmaram tratar-se de um concentrado com grande superficie específica e, assim, propenso a re
ações do tipo gás-sólido. 

Tabela UI. Distribuição &rranulométrica dos tamanhos de partículas do minério. 

Diâmetro A I 00/o A 50% A90% Médio 

Média de Duas Medidas (jilll) 6,381 39.621 117,731 S2.SS7 

A análise por microscopia eletrônica de varredura confirmou que a amostra do sulfeto de molibdênio apresen
ta partículas heterogêncas, quanto à forma c ao tamanho, e, quando analisadas por EDS, apresentaram composi
ções distintas. Todavia, a amostra do concentrado de molibdenita é constituída, predominantemente, por particulas 
de sulfeto e, também, por partículas de silicatos, ambas associadas a impurezas. As partículas de sul feto não pare
cem estar combinadas com outros compostos, mas apresentam depósitos sobre a superficie de morfologia plana e 
lisa. Nas partículas de silicato, o oxigênio aparece sempre associado a diferentes espécies, o que indica a partici
pação de diferentes óxidos na composição das partículas de silicatos. A Figura 1 mostra uma imagem caracteristi
ca do minério e o espectro correspondente à anáüse por EDS. 

Figura 1. Imagem por MEV de uma região da amostra do concentrado de molibdcnita. Observa-se a heterogeneidade 
morfológica e dimensional das partlculas. A análise por EDS detectou grandes concentrações de S, Mo, Si e Fe. 

O difratograma relcrente à anáüse da amostra do concentrado, por difração por raios-x, confirmou a presen
ça do sulfeto de molibdénio como a fase predominante, não aparecendo os picos significativos e associados com a 
identificação dos constituintes minerais silicatados. 
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3. ANÁLISE TERMODINÂMICA 

Com base nos resultados obtidos a partir das análises por difração de raios-x e da composição química da 
amostra do minério, pode-se perceber que se trata de um concentrado de rnolibdenita, onde a fase presente cm 
maior quantidade é o MoS

2 
(cerca de 85%). Desta forma, é possível fazer uma análise termodinâmica do sistema 

reacional molibdênio- oxigénio- enxofre, com a finalidade de identificar as condicionantes operacionais a serem 
empregadas no programa experime~tal para avaliação preliminar da conversão Sulfeto ~ Óxido, em temperatu
ras elevadas. A avaliação termodinâmica, do sistema reacional molibdênio- oxigêruo- enxofre, foi rea lizada com 
o emprego dos diagramas de variação de energia livre de Gibbs de formação dos compostos, diagramas de pre
dominância de fases e diagramas de equilíbrio termodinâmico. A Figura 2 apresenta as variações de energia livre 
(óG) para os sistemas reacionais Mo/02 e Mo/S2• Pode ser observado neste diagrama que a oxidação da molibde
nita (MoS2), até a temperatura de aproximadamente 780 °C, tende a favorecer a formação do Mo03 sólido como 
composto mais estável. Acima desta temperatura, tem-se a fonnação do Mo0

3 
líquido. Observa-se ainda a exis

tência de compostos de molibdénio com menor grau de oxidação, que poderiam ser formados ao longo do proces
so ou quando a disponibilidade de oxigénio for insuficiente para a completa fonnaçào do Mo03, c a existência de 
compostos que ocorrem na forma gasosa (Mop6 e Mop

9 
). A Figura 3 ilustra o diagrama de predominância de fa

ses para o sistema Mo-O-S em função da pressão parcial de 0 2 (g) e S0
2 

(g), para a temperatura de 600 oc. Uma 
avaliação deste diagrama confirma a existência de diferentes espécies oxidadas de molibdénio, fato este que pode 
auxiliar na identificação de um mecanismo para a reaçào de oxidação. Dentro das condições operacionais espera
das, a fase mais estável é o Mo03. A Figura 4 mostra o diagrama de distribuição de espécies (composição) no equi
librio em função da temperatura, para tun sistema fechado. Pode ser observado neste diagrama, onde foi utilizado 
um excesso de 50% da quantidade estequiométrica de oxigénio necessária para a completa oxidação do MoS2 para 
Mo0

3
, que o principal produto final da reação, para temperaturas entre 200 oc e 850 °C, é o Mo03 • 
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Figuras 2 a 4. I. Diagrama de variações de energia livre (óG) para os sistemas Mo/0 2 e Mo/S~. 2. Diagrama de Predominân
cia de F'ases para o sistema Mo -0 - S, T= 600 °C. 3. Diagrama de composiç1io de equilíbrio em função da temperatura. 
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A apreciação conjunta dos diagramas indica que a trans fo rmação do MoS~ em MoO, é viável. Todavia, deve 

ser realçado que a rcação desejada pode envol ver a formação de outros compostos de molibdênio, muitos dos quais 
com alta pressão de vapor, indicando que a ustulação pode ocorrer com possíveis perdas de molibdênio. Os ensaios 
de ustul ação foram realizados com o intuito primordial de se obter uma apreciação cinética do processo, com base 

no enxofre removido da amostra sólida alocada no rcator, c, portanto, com a implementação de um sistema de co
Jcta de eventuais tàses gasosas voltado apenas para uma identificação qualitativa do(s) produto(s) condensado(s). 

4. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA CONVERSÃO DE SULFETO PARA ÓXIDO 

Com a finalidade de avaliar o comportamento do concentrado, quando submetido a uma atmosfera oxidante 
cm elevadas temperaturas, um conjunto de ensaios experimentais foi rea lizado. 

Os ensa ios foram executados empregando uma linha experimental equipada com um forno tubular horizon
tal fixo, de bancada, aquecido por resistências elétricas, possuindo um painel de controle da vazão dos gases nitro
gênio e de ar comprimido dotado de rotâmctros c válvulas. Na saída do tubo reator do sistema, foi conectado um 
condensador com a finalidade de colctar voláteis que viessem a ser formados durante os ensa ios. A linha também 
foi equipada com uma coluna contendo peróxido de hidrogêni o a 40 % para absorver o soe (g) produzido pelare
ação de oxidação da molibdcnita c passantes pelo condensador. 

Para cada ensaio foi pesada uma amostra de três gramas do concentrado e carregada em uma navíc ula de alta 
a lumina. Antes do início de cada ensaio, um fluxo de nitrogênio era alimentado no reator, pré-aquecido a tempera
tura desejada, para purgar todo ox igênio do s istema. A navícula contendo a amostra era então introduzida no tubo 
reatar. sendo mantida durante 5 minutos cm atmosfera de nitrogêni o para o seu pré-aquecimento até a temperatu
ra de realização do ensaio. Após este tempo, o fluxo de nitrogênio era então interrompido c ar atmosféri co prove
ni ente de um compressor era a limentado no sistema. No fin al de cada ensa io, a navícula com a amostra era retira
da do reatar c resfriada rapidamente na ausência de oxigênio, e então a navícula era pesada novamente para ava
li ar a perda de peso da amostra, ocorrida durante o ensaio. Finalmente, uma alíquota da amostra era retirada para 
analisar o teor de enxofre no resíduo. As temperaturas de reali zação dos ensaios foram escolhidas com base na 
análi se termodinâmica reali zada. cm informações da literatura e ainda levando-se cm consideração a exotermici
dadc da rcação de oxidação da molibdcnita, conforme a equação de forma a tentar evitar possíveis perdas de ma
terial por vo latilização. 

L'. H
2
, x K = - 253,884 kca l/mol de MoS

2 
(I) 

Os ensaios foram reali zados nas temperaturas de 600, 650 c 700°C, empregando-se uma vazão de I Llmin de 
ar atmosférico, para tempos de ensaio pré-dctem1inados (30, 60, 90, 120, 150 c 180 min) . Para as menores tempe
raturas. os resultados indicaram que para se alcançar teores de enxofre inferiores a O, I% no resíduo seriam neces
sários tempos de rcaçào muito longos. 

A Tabela I V mostra os resultados obtidos nos ensaios reali zados a temperatura de 700 o e, mantendo-se as de
mais condições experimentais. Nesta condição experimental fo i a lcançada uma remoção do enxofre ac ima de 84 
%, acompanhada pela deposição de uma pequena quantidade de cristais em partes mais frias do tubo reator. O apa
rec imento destes cristais está relac io nado à fórmação de compostos vo láteis que, possivelmente, se formam em 
função de um mecanismo de rcação que evo lui através de rcações consecutivas. Este fato pode ser favorec ido pela 
elevação da temperatura reac ional, cm decorrência da cxotcnnicidade da reação. 

Tabela IV. Resultados dos ensaios à temperatura de 700 oc 

Massa Massa Rcdu~ào Redução Teor de enxofre 

Ensa io 
Temro 

Inicia l Final de Massa de Massa No Resíduo 
(min) 

(g) (g) (g) ('X.) (%) 

1\ 30 24.'-))X 24.626 0.32X 10.93 6.640 

B (,() 24.%X 24.(> 12 OJ 52 14JO 0,063 
,• 

Uma comparação entre os teores de enxofre nos resíduos obtidos nas três temperaturas empregadas na execu
ção dos ensaios é apresentada na Figura 5. Pode ser observado que cerca de 72% do enxofre contido no minério é 
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removido em até 1 hora de ensaio para as temperaturas de 600 e 650 °C, e que após este tempo de reação os teo
res de enxofre no resíduo apresentam um decréscimo pouco acentuado ao longo do tempo. Esta observação está de 
acordo com a possibilidade da ocorrência de um aquecimento in-situ, provocado pela exotermicidade da reação de 
oxidação, o que seria, então, responsável por um acréscimo da taxa de reação. Por sua vez, com a redução do teor 
de enxofre disponível na amostra, o calor liberado durante a evolução da reação diminui e a mesma passa ser con
duzida, de fato, na temperatura estabelecida. 

Tmrpode ~ {hcrrr;) 

Figura 5. Gráfico comparativo entre os teores de enxofre nos reslduos em função do tempo de reaç!Io 
para cada temperatura empregada nos ensaios realizados. 

O resultado da análise por difração de raios-x da amostra obtida com menor teor de enxofre no resíduo indi
cou que todas as fases passíveis de identificação são constituídas por óxidos. Tais resultados estão de acordo com 
os valores de enxofre determinados por métodos químicos (Tabela IV, Figura 5). 

A formação de um material condensado na parede intema do tubo reacional, nos ensaios realizados a 700 °C, 
indica que a hipótese de aquecimento in-situ no estágio inicial da reação apresenta fundamento. Isto porque, o dia
grama de distribuição de espécies em equilíbrio em função da temperatura, apresentado na Figura 4, mostra que a 
formação de Mo

3
0

9 
, composto com alta pressão de vapor, tende a ocorrer em temperaturas mais elevadas. Uma 

amostra dos cristais recolhidos foi encaminhada para análise por difração de raios-x, a qual indicou a presença da 
fase trióxido de molibdênio, praticamente puro. 

S. ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNJCA DE VARREDURA 

A análise das amostras com teor de enxofre superior ao desejado (<0,1%) indicou a presença de partículas 
com alto grau de heterogeneidade morfológica c composicional. Com relação à distribuição de fom1a e tamanho, 
o resíduo apresenta óxido disperso sob a forma de ripas com tamanhos variados e grande fração volumétrica de 
particulas de silicatos que, assim como no concentrado de molibdcnita, apresentam uma superfície lisa, com as
pecto plano e estão sempre associadas a impurezas contendo Mg, K e Fc. A Figura 6 mostra uma imagem por elé
trons retrocspalbados, onde observam-se diferentes gradações tonais de cinza, o que sugere a presença de partí
culas com composições químicas distintas. A análise por EDS da área compreendida dentro do retângulo mostrou 
que, além das impurezas acima citadas, o Mo e o Si aparecem com altos teores. A presença de impurezas como o 
Si na amostra fo i confirmada através da medida da relação atômica entre o molibdênio e o oxigênio em diferen
tes campos, que se mantém cm 15/75, ou seja, uma relação maior do que aquela exibida pelo Mo0

3
• Tal fato indi

ca que os átomos de oxigênio estão combinados a outras espécies químicas, além do Mo, na amostra em estudo. A 
resolução do pico de enxofre na análise por EDS não foi possível em nenhum dos espectros resultantes, possivel
mente cm função de seu peso atôrnico ser semelhante ao do molibdênio, fazendo com que as raias'principais des
ses elementos se confundam. Por outro lado, a amostra do resíduo com baixo teor de enxofre ( <0, 1 %) (Figura 7) 
apresentou-se mais unifonnc do que aquela acima discutida. A análise por EDS de uma áren compreendida dentro 
do retângulo visto na Figura 7 indicou pequenas concentrações de impurezas, como o Si e o Fe. A relação atômi
ca de massa predominante entre o Mo e o O é de l :4, sugerindo que o oxigênio ainda deve estar associado a ou
tras espécies químicas. Esta constatação está de acordo com os resultados obtidos através da análise por difração 
de raios-x, os quais indicaram q11e o material ustulado é constituído, primordialmente, por Mo0

3
, tendo como im

purezas, os óxidos de silício e de ferro. 
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Figura 6. Imagem do material ustulado contendo alto teor de enxofre. A área ass inalada foi analisada por EDS, indicando a 
presença de grandes concentrações de silício e de molibdênio c a presença de impurezas como: Mg, Fe, Ca, K e Mg. 
Figura 7. Imagem do material ustulado contendo baixo teor de enxofre. A análise por EDS indica a predominância 

de Mo e O e, ainda. a presença de impurezas (Si e Fe). 

Uma amostra do material condensando na parede interna do tubo reacional foi também analisada por micros
copia elctrônica de varredura. A estrutura da amostra é unifonne c constituída por cristais facetados, sob a forma 
de bastões que aparecem com di mesões variadas (Figura 8). A correspondente análise por EDS está cm plena con
formidade com os picos obtidos na anál ise por difração de raios-X, ambas indicando tratar-se de um composto uni
camente constituído por trióxido de molibdênio com alto grau de pureza. 

~ 

o 

UI '" til '" ue 

Figura 8. Imagem por MEV dos cristais depositados na parede interna do tubo reacional e o respectivo resultado da análise 
por EDS realizada na área vista na figura. Trata-se do trióxído de molibdênio com alto grau de pureza. 
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6. CONCLUSÕES 

A principal matéria-prima portadora de Mo é o sulfcto de molibdênio (molibdenita) c a sua transformação 
em óxido (ustulação) é uma prática requerida, tendo cm vista os principais métodos de obtenção e utilização 
deste metal. 

O estudo termodinâmico indica, claramente, que a ustulação oxidante da molibdenita é um processo viável 
mas que incorpora alguma complexidade, particularmente cm função da geração de compostos intermediários de 
alta pressão de vapor. Fato este que pode ser agravado cm função da grande cxotcm1icidade da reação. 

A ustulação da molibdenita na faixa de 600 a 700 "C permitiu uma redução considerável do teor de enxofre do 
material. Em todos os ensaios a perda majoritária de enxofre ocorre na primeira hora de rcação. Todavia , nos tes
tes à 600 e 650 °C, o seu teor permaneceu relativamente alto, mesmo após 180 minutos de reação. 

A ustulação levada à efeito na temperatura de 700 oc por tempos superiores a 60 minutos permitiu a obtenção 
de um material contendo níveis de enxofre menores do que 0,063 %. Este material foi caracterizado como sendo 
Mo0

3 
impurificado pela discreta presença de silício e ferro. 

Compostos de alta pressão de vapor contendo Mo foram responsáveis pela deposição de cristais condensados 
em partes da parede intema do tubo cerâmico reacional. As análises deste material indicaram tratar-se de óxido de 
molibdênio (Mo0

1
) com alto nível de pureza. 
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