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RESUMO 
 
O carvão brasileiro está associado a minerais indesejáveis, como óxidos, silicatos, 
carbonatos e sulfetos. A presença de pirita em depósitos de rejeitos pode causar 
danos ambientais, pois oxida e dá origem à drenagem ácida de minas (DAM). Uma 
possível maneira de se evitar tal problema é separá-la e destiná-la para algum fim. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma nova rota para produzir cristais 
de magnetita, a qual envolve a lixiviação da pirita, precipitação seletiva do ferro na 
forma de sulfato ferroso heptahidratado (melanterita), dissolução dos cristais de 
melanterita e síntese de nano e micro cristais de magnetita. Utilizou-se, em escala 
piloto, uma planta de lixiviação com 300 kg de um concentrado com 73,2% de pirita. 
Realizou-se uma etapa de lixiviação, em circuito fechado, em condições aeróbias, 
com o intuito de se obter um extrato aquoso rico em íons férricos. Mudanças no 
sistema de forma a estabelecer uma condição anaeróbia e redutora ao meio foram 
realizadas, a fim de se obter íons ferrosos. O lixiviado, rico em íons Fe2+ e SO4

2-, foi 

misturado a etanol para promover a precipitação destes íons na forma de 
melanterita, processo que se mostrou seletivo. Os cristais de melanterita foram 
dissolvidos em água e o meio alcalinizado com NaOH, sob agitação, até pH 10,5 
para a cristalização do ferro na forma de óxido (magnetita). A magnetita foi separada 
por centrifugação, lavada com água deionizada e caracterizada em relação à 
composição cristalina, elementar e granulométrica. O procedimento empregado 
resultou na obtenção de cristais de magnetita na faixa granulométrica entre 0,1 e 10 
µm. Deve-se ressaltar que nano e micro cristais de magnetita encontram aplicações 
como pigmentos, em suspensões de meio denso, suporte magnético, agente de 
contraste em medicina e como material adsorvente em tratamento de efluentes. 
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ABSTRACT 
 
The Brazilian coal is associated with undesirable minerals such as oxides, silicates, 
carbonates and sulfides. The presence of pyrite in tailings deposits can cause 
environmental damage, because it oxidizes and gives rise to acid mine drainage 
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(AMD). One possible way to avoid this problem is to separate the pyrite and use the 
concentrate for some useful purpose. The aim of this study was to develop a new 
route to produce magnetite crystals. The route comprises pyrite leaching, selective 
precipitation of iron and sulfate as heptahydrate ferrous sulfate crystals (melanterite), 
melanterite dissolution and synthesis of nano/micro crystals of magnetite. The 
experimental work was conducted in a pilot scale leaching plant with 300 kg of a 
pyrite concentrate (73.2% pyrite). The leaching process was carried out in a close 
circuit under aerobic conditions, in order to obtain an aqueous extract rich in ferric 
ions. Following this step, the system was changed to establish an anaerobic 
condition and promote a reductive environment in order to convert the ferric to 
ferrous ions. The leachate, reach in Fe2+ and SO4

2- ions, was mixed up with ethanol 
to promote the precipitation of these ions as melanterite. This process proved to be 
selective. Melanterite crystals were dissolved in water and the pH was raised with 
NaOH under stirring to pH 10.5 for crystallization as iron oxide (magnetite). The 
magnetite grains were separated by centrifugation, washed with deionized water and 
characterized with respect to the crystalline composition, elementary composition 
and particle size distribution. It can be concluded that the procedure used resulted in 
the acquisition of magnetite crystals in the particle size range between 0.1 and 10 
micrometers. Fine magnetite crystals can be used as pigments, in dense medium 
suspensions, as support for magnetic recordings, contrast agent in medicine and 
adsorbent material for environmental purposes. 
 
KEYWORDS: hydrometallurgy; pyrite; melanterite; magnetite.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O carvão brasileiro está associado a minerais indesejáveis, como óxidos, silicatos, 
carbonatos e sulfetos, sendo esse último predominantemente na forma de dissulfeto 
de ferro (FeS2) cristalizado na forma de pirita. Devido à associação com a matéria 
mineral, o carvão necessita passar por processos de beneficiamento, gerando 
rejeitos com teores de enxofre que chegam à ordem de 15%. Durante o processo de 
beneficiamento, cerca de 30 a 70% do material minerado é refugado, gerando 
grandes volumes dispostos em áreas próximas ao local de mineração e 
considerados sem valor comercial. A massa de rejeitos é atualmente estimada em 
mais de 300 milhões de toneladas; parte em passivos ambientais expostos na Bacia 
Carbonífera de Santa Catarina, acarretando na contaminação de cursos d´água 
pertencentes principalmente às bacias hidrográficas dos rios Araranguá, Tubarão e 
Urussanga (Amaral Filho et al, 2013).  
 
Esses rejeitos contêm níveis variados de pirita que se oxida na presença de oxigênio 
e água, gerando um efluente com baixo pH, altas concentrações de sulfatos (SO4

2-) 
e ferro (nas formas Fe2+ e Fe3+) bem como de outros metais presentes na matéria 
mineral, como alumínio, manganês, zinco, entre outros. Esse fluxo aquoso é 
considerado um problema grave pela sua natureza, amplitude e dificuldade de 
resolução (Simate e Ndlovu, 2014). Esta é uma questão que vem requerendo 
estudos no sentido de encontrar soluções que venham minimizar os danos causados 
ao meio ambiente, pois um passivo ambiental foi deixado e a geração da DAM ainda 
não cessou. 
 
Assim, é necessário desenvolver novas tecnologias que visem o reaproveitamento 
dos resíduos sólidos e líquidos gerados na extração do carvão. Nos lixiviados dos 
rejeitos de carvão estão dissolvidos o sulfato férrico, o sulfato ferroso e o ácido 
sulfúrico, que poderiam ser recuperados. A partir dos lixiviados, podem ser 
produzidos materiais com valor agregado como, por exemplo, o sulfato férrico 
(Menezes, 2009; Colling, 2011), o sulfato ferroso (Vigânico, 2014), partículas de 
óxido de ferro (Wei e Viadeiro, 2007) e pigmentos inorgânicos (Silva, 2010).  
 
A magnetita, por suas propriedades magnéticas, é de especial interesse, pois 
encontra aplicações na produção de ferrofluidos (Love et al., 2005), como suporte 
magnético (Chakraborty, 1999), agente de contraste em medicina (Kim et al., 2003) 
e como material adsorvente no tratamento de efluentes líquidos (Hu et al., 2004). O 
método de síntese da magnetita mais utilizado é o da coprecipitação de sais de Fe2+ 
e Fe3+ em pH alcalino devido à simplicidade e eficiência da técnica (Laurent et al., 
2008). Contudo, na presença de outros metais, podem formar-se ferritas 
magnéticas, de forma que a síntese geralmente é conduzida a partir de materiais 
puros (Nikolic et al, 2014).  
 
Recentemente uma rota foi proposta para a obtenção de cristais de sulfato ferroso a 
partir de um concentrado de pirita. Técnicas hidrometalúrgicas foram utilizadas na 
obtenção de uma solução concentrada de sulfato férrico a partir da lixiviação de um 
concentrado de pirita obtido a partir de rejeito de carvão em escala piloto. Por um 
processo de redução anaeróbica, o ferro trivalente foi reduzido a ferro bivalente, e 
posteriormente adicionado a etanol, explorando assim os fatores que afetam a 
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solubilidade dos sais, para a obtenção de cristais de melanterita com grau de pureza 
bastante elevado (Vigânico, 2014). 
 
Assim, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma nova rota para produzir 
cristais de magnetita (Fe3O4). A rota consiste na lixiviação de um concentrado de 
pirita, precipitação seletiva do ferro na forma de sulfato ferroso heptahidratado, 
dissolução dos cristais de melanterita e síntese de nano e micro cristais de 
magnetita.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A matéria-prima utilizada neste trabalho foi uma amostra de concentrado de pirita 
fornecida por uma empresa situada no município de Figueira, Paraná. A pirita foi 
concentrada por jigagem a partir do refugo do beneficiamento gravimétrico de 
grossos. A granulometria do material é de 100% abaixo de 50 mm e especificação 
de no mínimo 50% de FeS2. O material foi quarteado e utilizado no processo de 
lixiviação na mesma granulometria fornecida pela empresa. A técnica para a 
caracterização química e mineralógica incluiu, análise imediata, difração de Raios-X 
(DRX), análises das diferentes formas de enxofre (pirítico, sulfático e orgânico) e 
fotografia.  
 
A oxidação da pirita foi realizada em um reator de leito empacotado com 
recirculação do lixiviado conforme proposto por Vigânico (2014). A unidade piloto é 
composta por dois reservatórios de polietileno de capacidade de 500 litros, 
denominados de reservatório superior e inferior (Figura 1). O reservatório superior foi 
devidamente preenchido com a amostra do concentrado de pirita e o reservatório 
inferior teve a função de armazenar e permitir o bombeamento da água de lixiviação. 
Empregou-se 300 kg de concentrado de pirita e 300 litros de água de abastecimento 
público. Um terceiro reservatório, com 150 litros, situado abaixo do reservatório 
superior, foi mantido para fins de segurança.  
 

 
Figura 1. Representação esquemática da planta piloto de lixiviação utilizada nos processos de 

oxidação e redução (adaptado de Vigânico, 2014). 

 
O funcionamento da planta piloto de lixiviação ocorreu por meio da recirculação 
direta da solução do reservatório inferior para o reservatório superior. Para a 
recirculação, empregou-se, no reservatório inferior, uma moto bomba submersa de 
recirculação resistente à acidez. Nesta etapa, o processo de lixiviação foi mantido 
por 9 semanas com monitoramento de pH, Eh, temperatura, Fe2+, Fe3+, Fetotal e 
volume. O lixiviado foi conduzido pelo leito de forma a proporcionar a oxidação da 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

pirita em circuito fechado, sob condições aeróbias, com o intuito de se obter um 
extrato aquoso rico em íons férricos (reações 1 e 2). 
 
                       2FeS2(s) + 4Fe2+ + O2(aq) + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O + 4SO4

2-                  (1) 
                                    

7O2 + 2H2O → 2 Fe2+ + 4H+                                                                (2) 
 

Na etapa seguinte, 60 L do lixiviado oxidado foram bombeados para caixa superior, 
o sistema de circulação foi desligado e o recipiente foi selado. As mudanças no 
sistema estabeleceram uma condição anaeróbia e redutora ao meio, condição 
necessária para a transformação quase total dos íons férricos a íons ferrosos. A 
cada semana as proporções de Fe2+ no lixiviado aumentaram, o ambiente tornou-se 
desfavorável para a atividade metabólica dos microrganismos e os valores de Eh, 
em termos termodinâmicos, favoráveis a formação dos íons ferrosos. A etapa de 
redução durou 6 semanas com monitoramento de pH, Eh, temperatura, Fe2+, Fe3+ e 
Fetotal (reação 3).  
 

FeS2(s) + 14Fe3+
(aq) + 8H2O(l) → 15Fe2+

(aq)
 + 2SO4

2-
(aq) + 16H+

(aq)            (3) 

 
Ao lixiviado reduzido, agora rico em íons Fe2+ e SO4

2-, foi adicionado etanol absoluto 

99,5% na proporção de 1:1 a fim de proporcionar a precipitação destes íons na 
forma de sulfato ferroso heptahidratado (melanterita). Este processo mostrou-se 
extremante seletivo, pois o sulfato ferroso é insolúvel em etanol. Os cristais de 
melanterita foram analisados por DRX e fotografados. 
 
Na continuidade do estudo, foram dissolvidos 70 g de melanterita em 1 L de água 
deionizada e o pH foi elevado até 10,5 pela adição de NaOH 4M sob agitação 
durante 24 h para a cristalização do ferro na forma de magnetita (reação 4). 
 

         2Fe3+ + Fe2+ + 8OH‾   →   Fe3O4 + 4H2O                                  (4) 
 
Os cristais foram separados por centrifugação e lavados duas vezes com água 
deionizada ajustada ao mesmo pH com NaOH. A magnetita foi caracterizada em 
relação à composição cristalina por difração de Raios-X (DRX), composição 
elementar por fluorescência de Raios-X (FRX), distribuição de granulométrica por 
difração de raios laser e fotografia.  
 
As análises de DRX, FRX, granulometria e fotografias foram realizadas, 
respectivamente, com os seguintes equipamentos: difratômetro de Raios-X Siemens 
modelo D5000, espectrômetro de fluorescência de Raios-X PANanalytical modelo 
MiniPal 4, granulômetro Cilas 1064 e câmera digital Sony DSC-W630. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A composição do concentrado de pirita em termos de análise imediata é de 66,4% 
de cinzas, 8,5% de carbono fixo e 25,1% de matéria volátil. Em relação ao enxofre, a 
concentração de Stotal é de 39,9%, sendo 39,1% de Spirítico e 0,8% Ssulfático. Assim, o 
teor de pirita calculado para esta amostra é de 73,2%, sendo este o composto 
cristalino majoritário. A análise mineralógica realizada por difração de Raios-X 
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demonstrou a presença predominante das fases cristalinas pirita (FeS2) 
(predominante), quartzo (SiO2) e calcita (CaCO3) (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Imagem do concentrado de pirita (a) e difratograma (b). 

 
A Tabela 1 apresenta as concentrações dos diferentes elementos metálicos 
presentes nos 152 L do lixiviado férrico obtido após as 9 semanas de lixiviação 
(etapa aeróbia). A concentração de ferro na lixívia foi de 56,1 g/L, bem superior em 
relação aos outros elementos analisados. Os demais metais são provenientes da 
matéria mineral que está associada ao concentrado piritoso e foram dissolvidos em 
função da acidez do meio. Em ordem decrescente de concentração, os principais 
contaminantes são: Ca, Al, Mg, As, Mn e Zn. 
 

Tabela 1. Análise elementar do lixiviado obtido na etapa de oxidação. 

Parâmetro Lixiviado Férrico (mg/L) 

Al 620,2 
As 435,2 
Ca 718,4 
Cd 0,2 
Co 81,4 
Cr 0,3 
Cu 0,2 
Fe 56150,5 
Hg 0,001 
Mg 504,7 
Mn 130,5 
Ni 6,2 
Pb 0,7 
Si 99,7 
Zn 106,0 

 
Ao final de 15 semanas foram produzidos 55 L de solução de sulfato ferroso, 
resultando em 17,05 kg de melanterita precipitados, representando um rendimento 
de 84,7% de recuperação de sulfato ferroso produzido na etapa de redução. O 
precipitado é formado por cristais monoclínicos, de superfície lisa, cor verde clara e 
dimensão de aproximadamente 1 mm (Figura 3a). Com a finalidade de caracterizar e 
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identificar o grau de hidratação do sulfato ferroso precipitado realizou-se uma análise 
de difração de Raios-X. A Figura 3b apresenta o difratograma do sulfato ferroso 
precipitado. Observa-se que o composto cristalino obtido foi a melanterita, sulfato 
ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O). 
 

 
Figura 3. Imagem dos cristais de melanterita (a) e difratograma (b). 

 
A síntese da magnetita a partir da dissolução da melanterita produziu grãos 
aciculares na faixa granulométrica entre 0,1 e 10 µm. O sólido de cor preta (Figura 
4a) e forte magnetização foi submetido a uma análise de difração de Raios-X a fim 
de comprovar sua cristalinidade. A Figura 4b apresenta o difratograma do óxido de 
ferro sintetizado e a magnetita foi a única fase cristalina identificada.  
 

 
Figura 4. Imagem dos cristais de magnetita (a) e difratograma (b). 
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Ao final, a amostra foi analisada por fluorescência de Raios-X. A concentração de 
ferro foi de 71,5%, que, segundo a estequiometria, corresponde a aproximadamente 
99% de magnetita (Fe3O4). 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A rota hidrometalúrgica empregada no presente trabalho foi efetiva para a síntese de 
nano e micro cristais puros de magnetita a partir de um concentrado de pirita obtido 
a partir de um rejeito de carvão. O ciclo completo ocorreu em aproximadamente 16 
semanas, incluindo as etapas de oxidação da pirita e redução do ferro em meio 
aquoso, precipitação seletiva do ferro na forma de sulfato ferroso heptahidratado, 
dissolução dos cristais de melanterita e síntese dos cristais de magnetita. O 
processo, como um todo, apresentou um rendimento de 38% em relação ao ferro, ou 
seja, foi possível produzir aproximadamente 130 kg de Fe3O4 por tonelada de 
concentrado de pirita (73,2% FeS2). 
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