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RESUMO
Es te trabalho visa dar continuidade a um estudo relacionado com a ustul ação de um co ncentrado sulfetado de cobre, agora procurando ide ntifi car as condições operacionai s apropriadas para a formação simultânea do sulfato de cobre c do óx ido de ferro.
Para tal , foi conduzido, inicia lmente, um estudo teórico baseado cm aspectos term odi nâmicos c estequi ométricos da rcação da
calcopirita com ox igéni o. Tais estudos indicaram a viabilidade da reaçào, dentro da selctividade desejada. O estudo complementar foi cond uz ido experimentalmente através da reali zação de testes de ustulação cm atmosferas de ar, ox igénio e ox igêni o
enriquec ido com S0 2, este oriundo da própria ust ulaçào. O est udo ci nét ico indicou que as melh ores condi ções para formação
das espécies desejadas estão associadas com a temperatura de 650 "C c uma atmosfera enriquecida com SO,.
PALAVRAS-C HAVE: ustulaçào, ca lcopirita, sulfa to de cobre, óx ido de feno

ABSTRACT
Thi s work is rclatcd wi th thc chalcopyritc roasting aimcd to selcctvc ly o btain a mixture of coppcr sulphate and iro n oxide. At
first, it h as bcen conducted a thcnn odyna mic study which was followed by a set of experimental tcsts. Thi s onc was canicd out
undcr diffcrcnt temperaturcs and furn acc atmosphcrc such as air, oxygcn and oxygcn plus S0 2 . The resu lts indicated that it is
possiblc to obta in thc dcsircd spccics and thc best experimental conditions are thosc assoc iated to 650"C anda reactor atmospherc cnri ched w ith S0 2 .
KEY WORDS: roasting. chalcopyritc, coppcr su lphatc, iron oxide
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L INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda o comportamento de um concentrado de calcopirita frente a uma atmosfera gasosa. Envolve uma complementação tanto das considerações teóricas apresentadas anteriormente como das interpretações
dos resultados experimentais (Brocchi e outros, 2009). Estes estudos anteriores indicaram que, dependendo das
condições operacionais implementaqas no reator durante a ustulação, é possível a obtenção não apenas de óxidos
mas, também, sulfatos ou até da manutenção de parte do material na forma de sul feto. A partir desta premissa, este
trabalho foi desenvolvido priorizando uma abordagem que identificasse o estabelecimento de condições operacionais que previlcgie a obtenção, concomitante, do sultàto de cobre e do óxido de ferro . Outros trabalhos também
aparecem na literatura especializada apresentando alternativas de processamento químico de concentrados de calcopirita, tanto através de rotas pirometalúrgicas (Brocchi e Jena, 1992) como a partir de processos utili zando sistemas aquosos (Colak e outros, 1987).
Os ensaios de ustulação foram realizados com amostras do mesmo concentrado de calcopirita utili zado, c devidamente caracterizado, no trabalho citado e na parte dois deste. Assim sendo, é válido realçar aqui , apenas, que a
matéria-prima é constituída por, aproximadamente, 83% de calcopirita c 17% de quartzo. Os teores de cobre, ferro e enxofre encontram-se próximos entre si pois oscilam na faixa ente 18 'Yo c 23 '%. No que diz respeito a granulometria, em tomo de 50% do concentrado se encontra abaixo de I 00 mcsh. Desta forma, os testes foram realizados com amostras cominuidas até -150 mesh.
No estudo anterior, foi confirmado que os sultàtos de ferro c cobre se dissociam a partir de, aproximadamente,
500°C c 700°C, respectivamente. Então, ensaios cm altas temperaturas estão associados com a formação dos óxido de cobre e de ferro. Assim sendo, percebe-se que a temperatura é uma variável importante c que a mesma não
deve ser elevada, caso o interesse seja uma maior formação do sulfato de cobre. O comportamento da ustulação de
sul fetos é apreciada por Rao ( 1985) e Davenport ( 1987).
Dentro deste contexto, os principais objetivos deste trabalho são: ampliar a abordagem termodinâmica, indentificando os possíveis produtos gerados durante a rcação de oxidação da calcopirita; conduzir um estudo cinético, identificando as condições operacionais mais favoráveis para que ocorram, simultâneamente, as transformações desejadas e caracterizar os materiais envolvidos com o processo. O conteúdo associado com estas caracterizações constitui a parte dois do trabalho , onde é feita uma abordagem sobre os materiais envolvidos, ou
seja, matéria-prima, material ustulado c material filtrado após testes de solubilização, do ustulado, cm agua ligeiramente aquecida.
Por outro lado, na parte um , além de um estudo teórico, estão descritos os resultados de testes experimentais
de ustulação realizados nas temperaturas de 600, 650, 700 e 750°C. Foram também estudados os efeitos da atmosfera reinante no rcator, tanto a partir do uso de oxigênio puro como através da reciclagem para o interior do forno
doSO, (gerado na própria ustulação da calcopirita); sobre os níveis de conversão, medidos inicialmente pelavariação mássica das amostras ao longo do tempo .

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
Com base nos dados obtidos no estudo inicail, foi realizada uma avaliação termodinâmica complementar no
que diz respeito ao comportamento do sistema experimental de interesse.
Inicialmente, foi realizada uma apreciação comparativa entre as formações dos sult~ttos ou óxidos de cobre e
ferro, a partir da ustulação da calcopirita com oxigênio, utilizando a variação da energia livre padrão de Gibbs e
as respectivas relações estequiométricas. Em seguida foi reali zada uma análise relacionada com as dissociações
do sulfato de cobre c do sulfato de ferro fora das condições de equilíbrio. Finalmente, foi levantado o diagrama de
distribuição de espécies (composição de equilíbrio em função da temperatura) cm um sistema com a presença de
so2 como reagente, que simula a reutilização de parte do so2 gerado na própria rcação.
2.1 Ustulação Gerando dois Sulfatos
A Figura I apresenta a variação da energia livre padrão de Gibbs para a seguinte reação:

Percebe-se que trata-se de uma reação exotérmica onde o aumento da temperatura diminui a constante de equilíbrio da mesma, ou seja, desfavorece a formação dos sulfatos, a qual é caracterizada por um ganho de massa, confonne observado na Tabela I. Isto implica que, caso ocorresse, unicamente, a formação simultânea dos sulfatos de
cobre e ferro a partir da calcopirita pura (CuFeS), a rcação seria acompanhada por um ganho de massa de aproximadamente 70%, quando comparada com a amostra inicial.
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Tabela I -Alteração da massa da amostra
para a formação de dois sultàtos

ª

Composto

Massa molar (g/mol)

CuFcS 2

183.51

CuS0 4

159.60

FeS0 4

151.91

0;(, de ganho

69.75

-SOO
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~-+--

CuFeS2 + 402(g)

= Cu$04

+ Fe$04

Figura I - Ustu lação gerando dois sulfatos

2.2 Ustu lação Gerando dois Óxidos
Um estudo semelhante foi realizado para a apreciação da reaçào de ustulaçào da seguinte reaçào:

A Figura 2 apresenta a variação da energia livre padrão de Gibbs para a reação citada.
Verifica-se que a reaçào gerando dois óxidos possui uma maior tendência termodinâmica cm comparação com
a reaçào que produz dois sulfatos. Diferentemente da primeira análise, percebe-se que, estequiometricamentc, a
fonnação de dois óxidos a partir da ustulação da calcopirita é caracterizada por uma perda de massa de aproximadamente 26% (Tabelai!).
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Tabela 11- Alteração da massa da amostra
para a formação de dois óxidos
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Figura 2- Ustu lação gerando dois óxidos

2.3 Ustulação Gerando um Óxido c um Sulfato
Em primeiro lugar, será analisada a formação do óxido de cobre c do sulfato de ferro, como descrito a seguir:
CuFcS 2 +3.50 2(g) ...... CuO + FeS04 + S0 2(g)
A Figura 3 descreve o comportamento da variação da energia livre padrão de Gibbs conforme se aumenta a
temperatura do sistema. Verifica-se, novamente, a ocorréncia de uma rcação exoténnica, ou seja, o aumento da
temperatura é responsável por uma queda da tendência reacional. No que se refere à variação de massa, observa-se
que a formação destes produtos seria acompanhada por um ganho da ordem de 26% (Tabela III).
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Tabela III - Alteração da massa da amostra
para a formação sclctiva do CuO c do FcSC\
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Figura III- Ustulaçào gerando óxido
de cobre e sul fato de ferro

A Figura 4, por sua vez. representa a variação da energia li vre padrão de Gibbs para a formação do su lfato de
cobre e do óxido de ferro, conforme a reação a seguir: 2CuFeS 2 + 7.50 2 (g) <-> 2CuS0 4 + Fep , + 2S0 2 (g)
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Tabela IV Altcraçào da massa da amostra
para a formação sclctiva do CuSO. c do Fc ,O.
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Figura 4 - Ustulaçào gerando sulf'ato
de cobre c óxido de ferro

Pode-se perceber que esta reação é aquela que, além de apresentar uma maior exotcrmicidade. se caracteriza pelos va lores mais negativos de variação de energia li vre, até aproximadamente 950 oC. Por sua vez, esta formação do sulfato de cobre junto com o óxido de ferro . a partir da caleopirita, está associada a um ganho de massa próximo de 30% (Tabela IV).

2.4 Tabela Consolidada sobre as Variações de Massa
A Tabela V ilustra, de forma consolidada, os resultados descritos nos itens anteriores. É interessante observar
que a variação mássica oscila entre uma perda de 26% até um ganho da ordem de 70%. Verifica-se que o aumento de massa mais significativo está relacionado à formação dos dois su lfatos e que a oxidação completa é caracteri zada por uma perda de peso. Constata-se, também, que a reação que gera a sclctividade desejada é caracteri zada
por um ganho teórico de cerca de 30%.
Tabela V - Variação mússica teórica
cm função dos produtos da ustulaçào da
ca lcopirita
Espécies t(mnadas

Variação Mússi.:a

CuS04 .,. F..:S04

69.75

CuO + Fc203

-26.29

CuO ' FcS04

26.1 2

CuS04

t

1-..:203

.10.4X

Tais fàtos são referênci as relevantes e podem ser utilizadas no acompanhamento de ustulaçõcs levadas a efeito
cm reatores de batelada. Por exemplo, perda de peso indica que, possivelmente, os óxidos estão sendo formados,
ao passo que um ganho de peso que se aproxime de 30'% deve estar associado com a conversão desejada .
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2.5 Análise das Dissociações do Sulfato de Cobre e do Sulfato de Ferro Fora
das Condições de Equilíbrio
A maneira clássica de se apreciar a tendência de um a reação é através da vari ação da energia livre padrão de
Gibbs, ou seja, a partir de uma apreciação das respectivas constantes de equilibrio. Todavia, através destas pode-se,
também, identificar condições fora do equilíbrio. a partir da qual se imponha o sentido desejado de uma determinada rcação. É interessante apreciar este fato no que di z respeito as dissociações dos sulfatos de cobre c ferro pois a
presença adicional de so ~ pode levar a formação de uma atmosfera reacional capaz de permitir a seletividade destas dissoci ações . Os valores das constantes de equilíbrio para as duas reações, cm função da temperatura, estão fornecidas na Tabela VI. Observa-se que a partir de 550°C a dissociação do sulfato de ferro é mais favorá vel termodinâmicamcntc do que a dissociação do sulfato de cobre embora ambas comecem a ocorrer a partir de temperaturas
inferiores a 650 c 750°C, respectivamente, onde as constantes de equilíbrio se aproximam da unidade.

Tabela VI

Constantes de equilíbrio das dissociações do

C uSO~

e FeS0 4

T ("C )

o

100

200

.\00

400

soo

600

700

K (CuSO.J

2.04x I 0-X<J

6.79x I 0-5 7

3.(17 X10-.\X

S. O'!x I 0-26

1. 55x l0- 17

2.74x l0- ll

1.65x 10-06

9.60x 10-03

K u-- ~so, )

5.41 x I 0-120

X.56 x I 0-75

9.4Xx I 0-49

7.50x I 0-.12

4.97xl0-2 0

2.61 x l0-ll

1.2Xx I 0-04

2.56x I 0+0 I

T( " C)

xoo
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1000

1100

1200

1300

1400

1500

K (C uSO)

10.5

.U Ox i Ot O.I

4.04x 10+05

2 ..\6x I O; 07

7. 70x I O+OR

2.2Ax I () 4 I O

4.93x l0+ 11

7.47x10 t 12

K tFcSO)

4.'!Xx 10+05

l.t.l>x l0 t 09

1.4.\ Ex I 0 4 12

4. 32x lO + 14

5.66x l0 t 16

3.7Xx iO+ I X

1.4Ax 10 120

3.57x l 0+2 1

Teoricamente é possível idcntitkar. para cada temperatura , um quociente rcacional (valor intennediário entre
as constantes de equilíbrio) que viabilize a selctividade desejada. Na prática, este valor pode oscilar ente I 0-3 e I O,
o que ocorre na faixa de te mperatura entre 600 c ROO oc. A Figura 7 apresenta a variação da energia livre de Gibbs
(delta G) utilizando um quociente rcacional duas ordens de grandez a acima da constante de equilíbrio da dissociação do sulfato de cobre (delta G = RT ln Kcq + RT ln Q), ou seja, impedindo a ocorrência desta dissociação .

2 OOE+ OS l
1 SOE +OS

i

1.00E+ 05 1
S.OOE+ 04

i -~ :::: ~
,

r'

•--c"" ·,.,<>" ,•""':

eo""

-1 OOE+OS ,

~"" "'""

<fP

,p"' ",<>" """'& ",.,<S> ",<S> "'.,<S>

-.:

-1 50E -+OS :

-2 00E+05 1
-2 SOE+ OS

T ("C)
---+-- 2CuS04

Figura 7

= 2Cu0
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4FeS04 = 2Fe203 + 4S02(g) + 02(g)

Energia li vre de (iibbs para as dua s reaçiies de dccomposiçào (t.G = RT ln Keq + RT lnQ)

Observa-se que fora das condições de equilíbrio é possível deslocar a dissociação do sulfato de cobre para a
esquerda, ou seja, a formação do óxido de cobre passa a não ser a espécie tcrmodinamicamcnte mais estável. . Em
linhas gerais pode-se dizer. então, que é possível a implementação de uma atmosfera reacional, um pouco mais rica
cm SO ~, que impeça a dissociação do sult~1to de cobre, sem comprometer a do sulfato de ferro.
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2.6 Diagrama de Distribuição de Espécies (composição de equilíbrio)análise da reutilização do sol.
Sabendo que a estabilidade das espécies de um sistema rcacional é determinada pela sensibilidade à temperatura e pela quantidade dos reagentes envolvidos, é possível gerar um diagrama no qual estejam dispostas as composições de equilíbrio cm função da temperatura. Neste caso, optamos pela montagem de um diagrama que permitisse identificar o efeito da presença de S0 2 como reagente, simulando o reciclo de parte do S0 2 (g) produzido
pela reaçào de ustulação da calcopirita. A Figura 8 apresenta o o diagrama de distribuição de espécies sólidas geradas nessas condições.
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Figura 8- Composição de equilíbrio das espécies sólidas avaliando o reciclo do S0 2(g)

Observa-se que a dissociação do sultàto de cobre atinge altas conversões cm temperaturas acima de soooe,
confirmando o fato de que é possível a implementação de uma condição operacional que não prejudique a dissociação do sultàto de ferro mas, ao mesmo tempo, impeça a dissociação do sulfato de cobre.

3. ESTUDO EXPERIMENTAL
3.1 Metodologia Experimental
Os ensaios foram realizados em forno horizontal a partir de amostras de um concentrado de calcopirita acomodadas cm recipientes cerâmicos do tipo barqucte. Nesta linha experimental (Brocchi c outros, 2009) foi adaptado
um sistema que permitiu que também fosse avaliado o efeito do reciclo de parte do SO,(g) produzido pela rcação.
Em todos os ensaios foi utilizado um fluxo gasoso de cerca de 0,3Limin . As amostras foram inicialmente avaliadas
em relação a variação de massa obtida ao se alterar a temperatura c o tempo dos ensaios.

3.2 Metodologia Analítica
Os materiais recolhidos após os ensaios eram pesados c com os valores relativos ú variação do peso percentual das amostras foram construídas as curvas cinéticas representativas dos ensaios. Os materiais oriundos de ensaios selccionados em função da melhor variação de massa foram submetidos a anúlises por microscopia eletrônica de varredura / EDS, difração de Raios-X e testes de solubilidade em úgua quente.

3.3 Resultados Experimentais
Ustulação com ar: A Figura li apresenta os resultados experimentais para quatro temperaturas: 600, 650, 700,
750°C. Em todos os testes foi fixado um tempo de 20 min. Observa-se que o aumento da temperatura é responsável por uma diminuição no ganho de massa obtido cm cada ensaio.
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Figura II ·· Us tulação com ar comprimido

Estima-se que esta diminuição está associada com uma maior dissociação do sulfato de cobre cm temperaturas mai s altas. Observa-se que a 750°C já se manifesta uma perda de massa, sugerindo, inclusive, a ocorrência de
uma decomposição significativa do CuS O 4 .
Ustulacão com oxigênio: Na Figura 12 é apresentada os resultados da ustulação na presença de oxigénio para
as mesmas temperaturas estudadas no tópico anterior. Embora perceba-se que o comportamento reacional do sistema tem a mesma tendência, nota-se que o enriquecimento da atmosfera, com oxigénio, fez com que o aumento
de massa da amostra, obtido no ensaio a 600°C, seja superior quando comparado com o ensaio realizado com arealizada com ar comprimido.
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Figura 12- Ustulação com oxigênio

Ustulação com oxigênio e retorno doSO, : Confonne identificado na análise teórica, uma outra possibilidade
de incrementar a formação das espécies dcsc]adas é a implementação de um sistema que aumente a presença de
S0 2(g) na atmosfera do forno, deslocando a reação de dissociação do CuS0 4 para a esquerda sem alterar marcadamente a do FeS0 4 • A Figura 13 apresenta os resultados experimentais obtidos nas mesmas condições estudadas
anteriorncnte mas, agora, com o reciclo de parte do so2gerado na própria ustulação .
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Fig ura 13 - Ustulação com oxigênio c reciclo de S02(g)

Além de um aumento associado ao ganho de massa, observa-se que o sistema reacional responde satisfatoriamente a um incremento de temperatura até 650°C, confirmando tratar-se de uma das condição operacionais mais
favoráveis para a formação do sulfato de cobre e da hematita.
Estudo Cinético: O estudo cinético foi realizado utilizando o reciclo de parte do S0 2(g) gerado na ustulação
uma vez que nestas condições obteve-se, para temperaturas estabe lecidas, as maiores percentagens de ganho de
peso. Os ensaios foram conduzidos cm diferentes tempos até um tempo total de 60 minutos. A Figura 14 apresenta as curvas cinéticas obt idas para 600, 650 e 700°C.
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Figura 15 Variação percentual da massa
contida no rcator após 50 minutos

Observa-se que níveis próximos da conversão teórica desejada são obtidos, nas três temperaturas, em torno de
30 minutos. Todavia, o ensaio que produz os índices mais elevados está associada com a temperatura de 650°C.
Nota-se, também, que tempos longos de reação tomam-se responsáveis por diminuições no ganho de massa, possivelmente em função de um início da dissociação do sulfato de cobre. A Figura 15 ilustra, claramente, que a temperatura de 650"C é aquela que proporciona o maior ganho de massa para um tempo rcacional de 50 minutos. Isso
porque, ela viabiliza a dissociação do sulfato de ferro, ao passo que o decréscimo do ganho de massa com o aumento da temperatura está associado com a dissociação do sulfato de cobre, que passa a ocorrer cm temperaturas
próximas ou superiores a 700"C.

6. CONCLUSÕES
O concentrado sulfetado de cobre c ferro é bastante sensível a ustulação com ar c sua transformação em sulfatos ou óxidos pode ser obtida a partir da implementação de condições operacionais específicas. Um estudo teórico indica a viabilidade termodinâmica de formação simultânea do sulfatos de cobre c do óxido de ferro. Os sulfatos de Cu e Fc perdem estabilidade com o aumento da temperaturas e as suas dissociações tem inicio em temperaturas em torno de 600°C e 700°C, respectivamente.
A implementação de uma atmosfera reacional contendo uma pressão parcial de SO~, que esteja entre aquelas
associadas com as constantes de equilíbrio das dissociações dos sulfatos de cobre c ferro, viabiliza a estabilidade
do CuS0 4 sem comprometer a dissociação do FeS0 4 . Esta condição operacional foi simulada a partir do reciclo de
parte do S02 gerado durante a própria ustulação da ca lcopirita. Como previsto teoricamente, os resultados obtidos
foram aprimorados no que diz respeito à formação seletiva do sulfato de cobre junto com o óxido de fcn·o.
Observou-se que para se atingir este objetivo as ustulações devem ser conduzidas acima de 600°C, de fonna
a favorecer a dissociação do sulfato de ferro. Todavi a, quando a mesma é implementada muito próximo ou acima
de 700°C, nota-se a oconência de uma perda de peso, indicativa da formação de óxido de cobre, deconente da dissociação do respectivo sulfato. O estudo cinético realizado nas temperaturas de 600, 650 c 700°C mostrou a existência de um ganho de massa, típico das transfonnações desejadas, até 30 minutos de rcaçào. A partir daí o sistema reacional não apresentou ganhos significativo, indicando até mesmo uma queda de produtividade no que diz
respeito às formações desejadas.
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