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RES!J-0 

A cinética da reação de oxidação da pirita foi estudada em um reatar 
com agitação, sob pressão constante de oxigênio. Os dados expcrimen 
tais se ajustam ao ITKXlelo "stochastic" para controle quÍmico Je rea 
ção. Este JOOdelo leva em conta a he terogeneidade dos sólidos natu::: 
rais moídos supondo que k, constante cinética dos oodelos cinéticas 
tradicionais, sej a na realidade, um parâmetro que varia com a conver 
são do sólido. As hipóteses implícitas no desenvolvimento deste niJ 
dela são suportadas pela magnitude da energia <lc ativaçiío, pela de:: 
pendência da velocidade com o inverso da di âmetro dos sólidos reagen 
tes, pela independência da veloci<lade com a agitação do sistema c 
fi nalmente, pelas micrografias da pi ri ta oxidada , que oost ram pites 
criados por dissolução localizada .sob wna cama<la de óxidos que reco
bre parcialmente os sulfetos. 

AllSTRAcr 

The kinetics of pyritc oxidation in Na2lX\ so lutions has bcen invcstigated 
in a bench st irnxl reacto r, under constant pressure of oxygcn . TI1e 
experimental results fit a stochastic model for chemicall y controlled 
reactions. This oodcl takcs in accmmt the heterogerrcity o f ground 
ll'inerals by trcating k, the rote constant o f tradit iona l kinetic oodels 
as a conversion dependent variabl e. Thc as sumptions ｢ｾｨｩｮ､＠ thi s oodel 
are supported by t he magnitude of the activation cnergy, thc inve rse 
relat i onsh i p betwecn thc rate constant and the initial particle diamcter 
and finally, the micrographs of reactcd pyri te , showing pi ts crcated by 
l ocalized disso lution bencath the l ayer of aoorphous oxides tnat covcr 
partially the sulfides. 



1 - I NTRODtx;'JliJ 

A pi ri ta, FeSz , é o sul feto mais comum e disseminado na natureza. Ocorre em asso 
ciação com ouro, carvão, minerais de urânio e mais frequentemente, com os sulfe-:
tos de cobre, zinco, chw00o além de tmla série de outros minerais. Vários estudos 
têm sido fei tos com o intuito de se conhecer e controlar melhor a oxidação da pi 
ri ta decorrente do conta to com soluções aquosas aeradas nas várias etapas do be':' 
neficiamentol-17. Como a maioria desses estudos foi realizada em meio ácido. pau 
co se conhece sobre a cinética da oxidação em soluções alcalinas. -

Soluções alcalinas de Na2co 3 tem sido utilizadas na lixiviação de minérios de 
urànio no tratamento de minérios refratários de ouro e para desulfurização de 
carvãaÍ-4. No caso da lixiviação básica de urânio, a oxidação da ganga pirítica 
é indesejável, pois aumenta o consumo de reagentes. A aplicação do processo a mi 
nérivs com alto teor em sul fetos é, portanto , inviável. Por outro lado, a alta 
reati vidade das pi ri tas em soluções de carbonato de sódio levou ao recente desen 
volvimento de processos de desulfurização de carvão e de tratamento de minérios 
refratários de ouro. A presença de ouro finamente disseminado na matriz de piri
ta e arsenopirita (FeAsS) e a relativa insolubilidade desses sulfetos nas solu -
ções de cianeto tomam alguns minérios refratários ao processo convencional de ci 
anetação. O tratamento desses minérios requer a prévia decomposição dos sulfetos
cm óxidos porosos, dos quais o ouro possa ser lixi vi ado. O processo de oxidação 
em soluções alcalinas têm se mostrado uma alternativa eficiente para se aumentar 
a extração na cianetação e se evitar os sérios problemas de poluição causados pe 
la ustulação, método tradicionalmente usado para decomposição dos sulfetos . -

A falta de informações precisas sobre o mecanismo da oxidação da pirita em solu
ções alcalinas, e o recente desenvolvimento de processos para desulfurização de 
carvãc e tratamento de minérios refratários de ouro baseados nessas reações de 
oxidação motivaram a realização dos estudos tenrodinâmicos e cinéticas que serão 
apresentados a seguir. Os efeitos Ja agitação, temperatut·a, granulometria dos ｳｾ＠
lidos e pll na velocidade da reação serão discutidos. A comparação entre os resul 
tactos obtidos com diferentes reagentes bem como a análi se do modelo de reação sõ 
lido-líquido que JrClhor se ajusta aos dados experimentais serão também apresenta 
ｾ Ｎ＠ -

2 - "ÍTOIXJS ｅｘｐ ｅｒｬｾｉｅｎｔａｉｓ＠

2.1- Preparação c Caracterização das Amostras de Pirita 

A amostr,a de pirita, procedente de Huanzala, Peru, apresentava cristais cubicos 
｢ｾｭ＠ formados de até 1,5 cm de aresta e inclusões de quartzo. Após tmla fragmenta 
çao preliminar, os cristais mais puros foram escolhidos para serem moídos e clãs 
si ficados nas_ ､ｩｶ･ｲｾ｡ ｳ＠ faixas ｟ｧｲ ｾｮｵ ｬｯｭ￩ｴｲｩ ｣｡＿ Ｓ＠ Em seguida os sólidos foram ｴＺＺ｡ｴ ｾ＠
dos com soluçao de aCldo clondnco 3 I<Jool. m por :16 ｨｾｲ｡ｳＬ＠ ･ｮｸ｡ｾｵ｡､ｯｳ＠ com agua 
bt-destilada, acetona e mantidos cm tm1 dessecador ;;ob vacuo. Os solidas foram 
identifi cados como pirita cubica, através de difratometria de raios-X. A amostra 
continha O. 28 ｾ＠ de SiO, . conforme foi detectado por análise via-úmida. Os teores 
das outras impurezas ＨｬＧＢｩ ＬｚｮＬｃｵＬ ｃｯＬｃ､Ｌｾ ｨＩ＠ foram inferiores a 0,05 %. A área super 
ｦｾ｣ｩ｡Ｑ Ｑ ､｡＠ fração -270 +400 mesh Tylcr foi detennínatla pela técnica BET como 175 
m .kg . 

2. 2- Testes de Oxidação 

Os testes foram conduz idos em ｾ＠ reatar imerso em um banho com temperatura cons
ｴ｡ｮｴｾＲ＠ ｾｯｭ｟＠ O ,1 % ｳｬｾ､ｯｳＬ＠ a 80 C, agi tação de 1500 '1'm e vazão de 07 igual a 1. 08 
Ｎｾｽｏ＠ m· . h 1 _ (180 cm /min) . Alteraçoes dessas condiçoes serão mencionadas no tex
to ou nas proprias figuras. O reatar foi equipado com chicanas, t ermõmetro , tubo 
alimentador de gases. condensador e agitador mecânico. A alimentação de oxigênio 
no reatar. era ｩｮｩ｣ｩ｡ｾ｡＠ tuna hora antes do iníd o do teste, de forma a se garantir 
a saturaçao da soluçao. Antes de serem introduzidos no reatar, os gases passavam 
por co1Lu1as da DRIERITA (destm1idificador) e i\.SCARITA (remoção de co

2
) e eram bar 

bulhados em wna solução de composição igual ã do reato r. -

A determinação da conversão ou fração reagida fo i efetuada através da análise da 
pi rita não reagida ou da análise do enxofre em solução pelo método de precipita 
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ção com c lbreto de bârio18 . 

2. 3- Anâlise dos res ultados / Dados Termodinâmi cos 

Os parâmetros cinét i cas (velocidade inicial, energia de ativação e outros) for am 
determinados através do ajuste de um polinômio de 1• e z• grau aos dados exT'er i 
mentais. Aplicou-se o método ｾﾧｓ＠ mínimos quadrados , conforme apresentado no paco 
t e es tatís ti co "OJRVE FITI'ER" -

Os ｾｩ｡ｧｲ｡ｭ｡ｳ＠ de estabilidade ｴ･Ｒ｜ＧＱＲＧ［Ａｾｮ￢ｭｩ｣｡＠ apresentados neste t rabalho2soram ｣ｯｾ＠
tru1dos com dados da literatura e o programa de computador DIAGRAI>I • Tabelas 
det a lhadas com esses dados bem como a teoria envolvida na elaboracão dos diagra -
mas em altas temperaturas serão apresentados em outra publicação26. O símbolo Ú'e] 
aeresenta a concentração total de ferro dissolvido; [As], [S], [CO,J ｡ｾ Ｎ｣ｯｮ ｣･ｮｴｲ ｵ＠

çoes do arsénio, enxofre e carbonato livre (não complexado) em klliol.m 0
• O poten 

cial , Eh, em volts, tem como referênc ia o ele trodo padrão de hidrogênio. -

Em todas as figuras a concentração dos reagentes em kmol .m- 3 será representada 
ｰｯｲ ｾﾷ＠ O símbolo 4f foi usado para designar faixas granulomét ricas em mesh Tyler. 

3 - RESULTAOOS E DISCUSSJID 

3.1- Efeito da natureza do reagente I pH 

De acordo com a t ermodinâmica, a reação da pirita em soluções aquosas neutras ou 
alcalinas pode ser representada pela reação: 

FeSz(s) + 15/4 OZ(g) + 5/2 H20( l) = FeOOi (s) + 2H2s o4 (aq) (1) 

A adição de uma base como NaOH ao sistema neutraliza C' ác ido formado pel a reaçc1o 
(1) e ao mesmo tempo mantém um pi I favorável à precipitação do ferro: 

4NaCA I(aq) + ZH2So4 (aq) 2Na2so4(aq) + 4H 2o(l) (2) 

Os resultados dos t es tes de oxidação da :>i ri t a em difercnt•:< meios a! ca l i nos c 
plls es t ão mostrados nas figuras 1 é 2. Observa-se que a re;«;,io é mais l enta cm 
soluções contendo CaO, o que §o i atribuído ã precipitação Je uma camada de CaSO, 
sobr: as partículas de pirita . A adição de Na 2co3 , por outro lado, favorece j 
reaçao. 

Na busca de wna explicação para o efeito desse reagente fo ram cons truídos ､ｩ｡ｧｲ ｾ＠

mas Eh x pH para o s istema Fe-s-co
3
-!i,O (Figuras 3 ,4). A presença do íon carbonó'. 

to cria uma região de estabilidade para a siderita , Feço3. A ｦｯ［ｮｾ｡￣ｯ＠ desse co'!' 
posto oferece um camwho al ternauvo para a decon,>os1çao· da p1r1 ta, o que pode
ria justi f i car o aumen to da ve locidade de reação relativo ao sistema FcS?- NaCAI . 
Entretanto , essa hipótese não pode ainda ser confirmada desde que a análise dos 
res í duos sólidos por di fração de raios- X não detectou a presença do carbonato •de 
ferro . Comparando- se as figuras 3 e 4 observa-se que o ai.DllCnto da telllperatura 
reduz o campo de estabi lidade da siderita, pirita e í on férrico em relação' aos 
óxidos (magnetita e goetita). Feco

3 
não é es tável em me ios fortemente a l ca linos. 

A figura 2 mos tra que a oxidação da pirita em soluções de carbonato/b i carbonato 
de sódio é favorecida pela e levação do pH, t endo sido determinada uma ordem ele 
reação O ,1 em refação a concentração de OH-. Este valgr ê aproximado tendo cm 
vista que a i nstabil idade das soluções de NaHC03 a 80 C impediu a realização de 
testes em pH <lO. · 

3. 2- MJrfologia dos Sólidos Reagidos 

A reação de ox idação da pir i t a em solução de carbonato tlc sóJ io ocorre prefcren
c i.a l mente cm fendas . contornos e sal i ências do sólido e causa a forllk'1Ç iio de pi-
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tes. A camada de Ôxidos fonnada apresenta trincas e poros, e tende a se despren
der com 0 a\..UllCnto da conversão, conforme previsto pela redução do volume molar 
decorrente da reação pirita - goctita. 

As figuras 5 e 6 mi>stram pa rtículas de piTi ta com diferentes graus de ·oxidação . 
A_.:; suPerfÍcies lisas , sem macroporosidade e o contorno irregular dos sólidos não 
reagidos ( Figura Sa) são ｾｉｴ･ ｲ｡､ｯｳ＠ pela formação da cantada não uniforme do óxi
do ( Figura Sb ) . Essa cam.:tda de Ôxido cresce e então se desprende, revelando 
pontos de ataque localizado 1ue levam à formação de pites com geometria e orien
tação definida. ( Figuns 6a e 6b ) . Pites piramidais como aqueles mostrados na fi 
gura 6a são característicos da i.:terseção de des locações com planos { 001} dos 
cristais cúbicos 27. Os óxidos fm-mados pela decomposição da pirita em meio alca 
lino são amorfos à di fração de ra10s · X. 

3. 3 - Efeito da TeiiJl.':.ratura 
A figura 7 mostra as c11rvas de conversão vs. t empo para telJ1'E'raturas de 50 a 
84°C. A velocidade ir i c ia! de reação nas diferentes temperaturas foi detenninada 
a partir da derivada do polinômio de seg•mdo gr au que melhor se ajustou aos resul 
tados ･ｸｰ｣ｲ ｩｲｲｾ ＮＡ ｮｴ Ｚ ￼ｳＮ＠ A ｶ｣ｬ ｯ｣Ｎ ｩ､ ＺＮＺＭﾷｾ｣＠ ＱｮＱｾｩ＠ {, q cons tante cinética podem ser corre 
lacionadas pela expressão 28: 

V INICIAL = dx ó b k (5 (0 21 n (3) 

dt/ t=O d0 

onde X, (5 , do sao respectivamente conversão, densidade molar e diâmetro inicia l 
do sôlido reagente; t = t emperatura de r eação ; k = constante cinética ; b s coe
ficiente estequiométrico do sôlido para 1 1001 de reagente fluido , [OJ n = con 
centração de saturação do oxigénio na solução aqoosa elevada à ordem n. 

A d iminui ção da concentraç:io de saturação do oxigênio com o aumento da ｴ･ｾｲ｡ｴｵﾭ
ra foi ca l culada pela correlação proposta por Narita et alii 29 

( 1336 - 4,48 -,.-- (4) 

A part i r do gráfico de V INICIAL ( corrigida com a eq. (4) ) em função do inve rso 
da t emperatura absoluta foram obtidas energias de ativação de 13,7 a 15 kcal cor
respondentes a ordens de reação 1/2 e 1 em re l ação ao oxigênio ( Figura 8 ) . Essa 
magnitude é típica de reações sob controle químico. 

3.4 - Efeito da Agitação 
Testes prcl1m1nares mostraram que no intervalo de SOO a 2000 rpm, a velocidade de 
reação independe da agitação do sistema ( Figur a: 9 ) . A agitação de 
1500 rpm escolhida para os tes tes subsequentes foi a que conjugou melhor a suspen 
são completa dos sôlidos e es tabilidade mecânica do agitador. O fato de que a ve 
locidade da reação independe da intensidade da ag itação ( Figura 9 ) sugere que·; 
nessas condições, a reação não é limitada pelo transporte de massa na fase fluida. 

A comparação dos dados experimentais com os valores estimados do coeficiente con 
vectivo de transferência de massa suportam essa conclusão ( Figura 10 ) . Os valo 
res de k experimental foram detenninados a partir da equação (3) aplicada aos dã 
dos da figura 7, assumindo ordem-uni tãria em relação ao oxigênio , conforme é pre=
visto pelas equações de difusão. Os valores estimados de k para sólidos suspen -
sos em um tanque com agitação foram detenninados pela correlação proposta por 
Harriott 30 . Inicialmente calcula-se o coeficiente de transferência de massa mí
nimo ( k • ) a partir da ve l ocidade terminal de sedimentação do sÓlido. Sabendo
se o valor de k*, pode-se estimar o coeficiente de transferência de massa para o 
sistema em questão , levando-se em consideração as dimensões do reatar, intensida
de de agitação e granulometria do sôlido. A figura 10 oostra que esse coeficien
te é cerca de 10 vezes maior que o coeficiente calculado a partir dos dados expe
rimentais. ｾｬ｡ｩｳ＠ importante ainda é a diferença de inclinaçao das duas retas JOOS
tradas na figura 10. As reações controladas por difusão no fluido são menos afe
tadas pe l a vari ação da tef11l"ratura do que as reações sob controle químico. 
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ox .i dada cm solução O. L !:! Na 2co :\ , pi I= LI. •l o T=sooc, X= ｚｬ＾ｾ＠

Ｌ ｾ ｾｾ＠

\ " ' ｜ｬｦｊＧＺ ｾ ﾷﾷ＠
.(.';" .·.··: . .. ,,,;j.,.,-.· .. · .. •·· •··• 

ｾ＠ .··· ;( 

Figura ó - l:ot omicrog ra fi as Jc pjri t a ox iJada em ｳｯ ｬｵ ｜ ｾ ｏ＠ O. L ｾＱ＠ de 

NaC03, T = Ｘ ｾ ﾰｃ＠ (a) !'11 = 12 : 5 o X = ｾｓ Ｇ［ ［＠ (b) pll =-11. 4, 
X = 12 , ｓＧｾ Ｌ＠ apos rCIIUÇ;JO dos ox1dos COlll t!Cl 

.;#i·' 



ｾ＠
50 

- 270 + 400 Mesh Fe Sz 

45 [C03)= O.}.M / 

/ o pH 11.4 
/ ｾ＼ｴ＠

cn 40 / 

a: 
UI 
> 35 
z 
o 
u 30 

25 

20 

TEMPO (h) 

r ig11r;1 - - r; r :!r i d) conveo·s;lo ｬ ｾＩ＠ da p iri ta vs . t empo p:n·a di 
fe ,·cnt t'S Ｑ･ Ｑ ｮｰ｣ｲｾＱｴ ｵｲ｡ ｳ＠

.... Ｒ Ｎ ｾ＠

ｾ＠
u 

-270 + 400 MESH F• S2 z 
> 2 .0 [co3]• o.l.!!_ 

E PH • 11 .. .... 

ＱＮｾ＠

1 .0 

. :I 

o 

291 



292 

f! 
o 10.0 

IC 

"' g: 
w 
> • 
ｾ＠ a. o 
u 

6.0 

4.0 

!100 

• ... 

1000 

.. 

ＭＱｾＰＫＲＷＰ＠ 11t Ft Sz 

(C03} • 0.1 !. 

PH • 11.4 

T a Ｗｾ＠ -c 

,00 2000 

AGITAÇÃO IMIN-11 

Figura 9 - Gráfico conversão (\) da pi ri ta após 5 horas em 
f unção da intensidade de agi taç3b. 

-; 
.... 
e 
ｾ＠

2 10-1 

10-2 

.._--...-

< 
/ 

>' 

I I 

ｾｯ＠ 60 

_a & 

/. 
/ 

..........-· 

& ESTIMAOA 

• EXPERIMENTAL 

70 80 
T t-a 

figura lO - Gráfico dos coeficientes de trans ferência de massa 
es t imado e experimental em diferentes ｴ ･ ｾ Ｑ･ｲ｡ ｴ ｵｲ｡ｳＮ＠



3.5 - Efeito da ranulometria dos sólidos 
A figura 11 roostra os resulta os os testes realizados com diversas faixas granu
lométricas de pirita. A velocidade inicial determinada para cada uma das curvas 
é inversamente proporcional ao diâmetro inicial dos sólidos, considerado coroo a 
média aritmética das aberturas das peneiras correspondentes a cada faixa (Figura 
12). Essa dependência é outra indicação do controle químico de reação. ' 

ｾ Ｎ＠ 6 - 11?de!os ｃＱｮ￩ｴｩｾｯｳ＠ de Reacão ｓｬｩ､ｯＯｌￍｧｹｾ､ｯ＠
Diversos modelos cineticos de reação sólido/liquido foram testados com os dados 
experimentais das figuras 7 e 11 : o modelo topoquímico para controle quimico, con 
trole por difusão na camada de produtg sólido e controle por d1fusão na solução ; 
roodelo misto considerando controle químico e por difusao no sÕlldo 28 e finalmen
te, modelo "stochastic" para controle quÍmico 31. 

O que melhor se ajustou aos resultados experimentais foi o modelo "stochastic" 
representado pela seguinte equação: 

F(X) = (1 - X)- 213 - l = ko t (5) 

onde X = conversão fracional do sôlido, k0 = constante cinética "verdadeira" e t= 

tempo de reação. Os modelos tradicionais para reaçóes S/L consideram que os sóli.
dos são completamente homogêneos, de forma que sua reaüvidade pode ser descnta 
por um único parâmetro i. e. k. As superfícies dos minerais natura1s moÍdos são, 
na realidade, altamente heterogêneas devido ã presença de impurezas local i zadas , 
defeitos dos cristais [deslocações, fendas e contornos irregulares) e regiões de 
deformação e tensão criadas durante «s operações de cominuição . essa heterogenei
dade pode levar à dissolução preferencial. As figuras 5 e 6 ilustram claramente 
este fenômeno, também observado na d1ssolução de outros sulfetos e óxidos31, 32, 

O modelo "stochastic" leva em conta a heterogeneidade do sÓlido considerando que 
a constante de velocidade varia com o tempo (ou com a conversão J segundo uma @da 
distribuição. Aos resultados mostrados nas figuras 7 e 11 foi aplicado o modelo da 
distribuição retangular da constante de velocidade, ou seja, 

Para O"' X< l 

\,ãximo <:; k < 0 

k = zk0 (l - XJ para k 0 = \,ãxima/ 2 

onde k = constante cinêtlca, ko = constante cinética "ve rdadeira". A forma integra 
da d<l equação c1nética (eq. [5)J aplicada aos dados experimentais ê mostrada nas
figuras 13 e 14. Coeficientes de correlaçao superiores a 0.99 foram obtidos em ' to 
dos os casos. O ajuste da eq. (5) aos resultados experimenta is é mais uma ind1ca ::
ção do controle quÍmico da reação. Alán d1sso, as hipÓteses implícitas no aesen -
volvimento deste modelo i.e. heterogeneidade de sÓlido e r eação preferencial ·es 
tão coerentes com o que foi observado pelas microgrcfL; :: dos sólidos reagidos. 

A comparação dos resultados obtidos neste trabalho com a literatura ê difÍcil pe
la não coincidência das condições experimentais usadas nos vários estudos. 

Burkin!Jpor exemplo, estudou a oxidação de duas amostras de pirita em solução 0.5 
kmol.m-3 de NaOH, temperaturas de 60 a 150°C e pressão de oxigêni o igual a 2. 7atm 
E:lnbora a detenninação de parâmetros cinéticos não tenha sido o principal objetivo 
do trabalho, os resultados indicam controle quÍmico no estágio inicial da r eação, 
caracterizado por energias de ativação iguais a 8. 7 e 9.3 kcal para as duas amos
tras. 

Stenhouse e Armstron!l!);ugerem que a oxidação da pi ri ta em solução 1. 5 kmol.m-3 de 
hidrÓxido de sódio e Paz = l3 atm seja controlada pela difusão de Íons pos1 ti vos 
de enxofre através d<l camada de Óxido produzi@ peJa reação. Entretanto os auto
res não Qferecem evidências experimentais que justifiquem a formação de uma cama
da protetora de hematita (não esperada devido a contração do voll.Blle molar relati
va à reação pirita .... hematita) e a difusão no estado sÓlido em tão ｢｡ｩｸ｡ｳｴ･ｭｰ￩ｲｾ＠
turas (100 - 130 C). 
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O trabalho de Chuang et alii com piritS associada a carvão (solução O.Z l<mül.m-3 
de Na2C03, POz = 4-14 atm, r • 120-180 C) indica que a reação ｳ ｾｧｵ･＠ o modelo toPQ 
químico can d1fusão de oxigênio molecular através da camada de óxidos como etapã 
controladora. 

A comparação dos trabalhos anteriores e do presente trabalho i ndica a necessidade 
de li1l estudo detalhado e abran.&ente da ｯｾｩ､｡￣ｯ＠ da pui ta em 5oluçõe_:; alcalinas_, 
em li1l amplo wtervalo de pressao de oXIgemo e temperatura, v1sando a confumaçao 
dos resultados jâ obtidos bem como a analise das aparentes contradições encontra
das na literatura. 

4- ｃｘｊｎｃｌｕｓｾ＠

A oxidação da pirita em solução de carbonato de sÓdio obedece ao modelo ''stochas
tic" para controle químico de reação . A hipÓtese de controle químico é suportada
da pela magnitude da energia de ati vação, pela dependência da velocidade com o in 
verso do diâmetro dos sólidos e pelo fato da velocidade não ser afetada pelo au':" 
mento da agitação. A reação é localizada e leva ã formação de pites. 
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