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RESUMO
Os concentrados calcopiríticos são tratados majoritariamente por rotas pirometalúrgicas,
tendo em vista a refratariedade do mineral em solução de sulfato férrico – mais amplamente
aplicada industrialmente. Etapas de pré-tratamento, como a sulfidização, têm sido propostas
com o objetivo de aumentar a extração de cobre na etapa de lixiviação. Esta abordagem se
adequa particularmente aos concentrados calcopiríticos com elevados teores de elementos
deletérios a operações pirometalúrgicas, tais como flúor e arsênio. Assim, reações entre o
concentrado calcopirítico e enxofre elementar realizadas em temperaturas entre 350ºC e
450ºC foram realizadas, seguida da quantificação das fases pelo refinamento de Rietveld. Os
produtos dos ensaios de sulfidização foram então lixiviados, por soluções contendo
0,125mol/L de Fe3+ e 0,3mol/L de H2SO4. A lixiviação foi realizada em Erlenmeyers
contendo 200mL, 0,25% (m/V) de densidade de sólidos e o efeito da temperatura (32ºC, 40ºC
e 70ºC) foi investigado. A análise quantitativa de DRX, realizada pelo método de Rietveld,
revelou que o concentrado apresentou 78,6% de calcopirita, o que foi consistente com o
resultado obtido pela análise química (75,9%). As fases covelita, nukundamita, bornita e pirita
sintéticas foram produzidas pela mistura do concentrado com enxofre elementar dependendo
do parâmetro sob investigação, isto é, (i) relação mássica calcopirita/enxofre 1/1 e 1/2, (ii)
temperatura (350ºC, 400ºC e 450ºC) e (iii) tempo de reação (60min e 90min). Para o tempo de
reação de 90min e relação mássica de calcopirita/enxofre de 1/2, 36,0% de covelita sintética,
4,1% de calcopirita e 42,8% de pirita foram encontrados a 350ºC. À 400ºC, a quantificação
foi de 24,7% de nukundamita sintética, 16,1% de covelita sintética e 7,7% de bornita sintética,
38,1% de pirita sintética. E à temperatura de 450ºC, 39,8% de bornita sintética e 42,6% de
pirita sintética foram produzidos. As extrações de cobre da lixiviação química encontradas
para cada sulfeto sintético foram comparadas com a do concentrado calcopirítico original. A
extração máxima de cobre foi de 78%, alcançada após a sulfidização do concentrado a 450ºC
(bornita sintética foi o produto), frente a uma recuperação de apenas 14% para o concentrado
calcopirítico original. Diante de valores superiores de extração de cobre da bornita sintética
em relação à calcopirita, pode-se concluir que foi possível transformar a calcopirita em uma
fase mais facilmente lixiviável.

Palavras-chave: calcopirita, sulfidização, lixiviação.
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ABSTRACT
Chalcopyrite concentrates are mainly processed by pyrometallurgical routes due to the
refractoriness of the mineral in ferric sulphate solutions – the most widely applied
industrially. Pretreatment steps such as sulfurization, have been proposed aiming at increasing
the copper extraction in the leaching step. This approach is particularly suitable for
chalcopyrite concentrates with high levels of deleterious elements to pyrometallurgy
operations such as fluorine and arsenic. Thus, reactions between a chalcopyrite concentrate
and elemental sulfur were carried out at temperatures between 350ºC and 450ºC, followed by
the quantification of the phases produced by the Rietveld refining. The products of the
sulfurization tests were then leached by a solution containing 0.125 mol/L Fe3+ and 0.3 mol/L
H2SO4. Leaching was performed in Erlenmeyers flasks containing 200mL of a 0.25% (m/V)
solids pulp and the effect of temperature (32ºC, 40ºC and 70ºC) was investigated. The
quantitative analysis of the XRD spectra, carried out by the Rietveld method, revealed that the
concentrate presented 78.6% chalcopyrite, which was consistent with the result achieved by
chemical analysis (75.9%). Synthetic covellite, nukundamite, bornite and pyrite phases were
produced by mixing the concentrate with elemental sulphur depending on the parameter under
investigation i.e., (i) chalcopyrite/sulfur mass ratios of 1/1 and 1/2, (ii) temperature (350ºC,
400ºC and 450ºC) and (iii) reaction time (60min and 90min). For 90 min as the reaction time
and a chalcopyrite/sulfur mass ratio of 1/2, 36.0% synthetic covellite, 4.1% chalcopyrite and
42.8% synthetic pyrite, were found at 350ºC. At 400ºC, the quantification showed 24.7% of
synthetic nukundamite, 16.1% of synthetic covellite, 7.7% of synthetic bornite and 38.1% of
synthetic pyrite. And at the temperature of 450°C, 39.8% of synthetic bornite and 42.6% of
synthetic pyrite, were produced. Copper leaching from each synthetic sulphidede was
compared to that observed from the original chalcopyrite concentrate. A maximum copper
extraction of 78% was achieved after the sulfurization of the concentrate at 450°C (synthetic
bornite was the product), as compared to a recovery of only 14% from the original
chalcopyrite concentrate. Considering the higher copper extraction from the synthetic bornite
in relation to the chalcopyrite, it can be concluded that converting chalcopyrite into a more
easily leachable phase was feasible.

Key-words: chalcopyrite, sulfurization, leaching.
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1 INTRODUÇÃO
A calcopirita (CuFeS2) é o mineral de cobre de maior abundância no planeta sendo
encontrado em aproximadamente 70% do total dos depósitos conhecidos, sendo assim, uma
importante fonte de cobre para a produção do metal (WATLING, 2013). Embora a produção
de cobre metálico seja conduzida predominantemente utilizando a rota pirometalúrgica com
valores próximos a 80% (CÓRDOBA et al., 2008a), procura-se desenvolver uma rota
hidrometalúrgica eficaz para extrair cobre a partir de minérios e concentrados calcopiríticos
(DEVI et al., 2000).

Apesar de permitir altas recuperações de cobre, desvantagens significativas estão associadas
às rotas pirometalúrgicas para a produção de cobre. Sendo assim, uma alternativa a estas rotas
são os processos hidrometalúrgicos, aos quais requerem um menor gasto energético além de
serem, mais adequados ao tratamento de minérios de baixo teor, complexos bem como para
aqueles com alto teor de impurezas como flúor, cloro e arsênio (VELOSO et al., 2016; FARIS
et al., 2017).

As extensivas pesquisas visando à extração de cobre em meio aquoso a partir da calcopirita
devem-se ao fato desta ser um mineral altamente estável e refratário aos processamentos
hidrometalúrgicos (CARNEIRO e LEÃO, 2007). Em outras palavras, se comparada com a
dissolução de outros sulfetos de cobre como calcocita (Cu2S), bornita (Cu5FeS4) e covelita
(CuS), a calcopirita se oxida de maneira relativamente lenta e com menor extração metálica.
Desta forma, etapas de pré-tratamento de concentrados calcopiríticos a partir da reação da
calcopirita com enxofre elementar, conhecida como sulfidização, são investigadas a fim de se
promover a formação de fases mais facilmente lixiviáveis, como é o caso dos sulfetos
secundários citados acima (VELOSO, 2016). Trabalhos anteriores mostraram que a
sulfidização de concentrados calcopiríticos na faixa de temperatura de 350ºC a 520ºC
aumentou a taxa de lixiviação de cobre, bem como sua seletividade em diferentes meios
lixiviantes (PADILLA et al., 2003a; VELOSO, 2016).

Na presente dissertação, será estudada a sulfidização a fim de se produzir fases sulfetadas
lixiviáveis em meio ácido. Serão também quantificados os produtos da reação por meio de
análises de difração de raios-X seguida do refinamento Rietveld. Ensaios de lixiviação dos
12

produtos sulfidizados visando à extração de cobre também serão discutidos e comparados
com a literatura pertinente.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral

Estudar a transformação da calcopirita em uma fase mais susceptível à etapa de lixiviação por
meio da reação com enxofre elementar.

2.2 Objetivos Específicos
•

Realizar ensaios de transformação da calcopirita a outro sulfeto de cobre por meio da

reação com enxofre elementar.
•

Discutir o efeito da temperatura, do tempo e da proporção mássica enxofre/calcopirita

nos tipos de fase produzidos.
•

Investigar a lixiviação dos produtos das reações de transformação da calcopirita com

enxofre elementar.
•

Caracterizar mineralogicamente os produtos das reações de transformação e os

resíduos dos ensaios de lixiviação.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Metalurgia Extrativa do Cobre

O cobre no estado puro ou cobre nativo, é pouco encontrado na crosta terrestre. Este metal
usualmente está ligado a outros elementos em diversas formas e combinações, formando
assim variados minerais. Entretanto, existem dois grandes grupos de minerais de cobre na
natureza, os oxidados e os sulfetados (LEMOS e ARANTES, 1982).

Os principais minerais oxidados de cobre são a cuprita (Cu2O), a helaconita (CuO) e os
carbonatos, como a malaquita (CuCO3.Cu(OH)2), os quais estão localizados em camadas mais
externas da crosta. E mais comumente, o metal pode se apresentar na forma de sulfetos, tais
como calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), calcocita (Cu2S) e covelita (CuS), nas camadas
mais internas da crosta (KAPLUN et al., 2011), sendo a calcopirita o sulfeto de cobre
encontrado em maior abundância (WATLING, 2013). Tipicamente, os depósitos contêm
cerca de 0,5% de cobre em minas a céu aberto e 1% a 2% em minas subterrâneas
(DAVENPORT et al., 2002). Nos depósitos, a calcopirita pode estar associada a diferentes
minerais, tais como a pirita (FeS2), pirrotita (Fe1.0-0.8S), pentlandita ((Fe,Ni)9S8) e em menores
proporções com a bornita (Cu5FeS4), molibdenita (MoS2) e esfalerita (ZnS) (JENSEN e
BATEMAN, 1981).

Para a produção de cobre metálico, são utilizadas diferentes rotas metalúrgicas em função
tanto da mineralogia do depósito quanto do teor do metal de interesse contido no minério.
Portanto, podem ser utilizadas duas principais rotas: a pirometalúrgica e a hidrometalúrgica.
Usualmente, a extração de cobre por processos hidrometalúrgicos se dá a partir de minérios
oxidados, portadores de óxidos, carbonatos, sulfatos e também da calcocita (Cu2S), esta
última na presença de agentes oxidantes (DAVENPORT et al., 2002; MAJUSTE, 2011).

O processamento típico de minérios de cobre segundo a rota hidrometalúrgica consiste, em
resumo, nas etapas de preparação e lixiviação do minério/concentrado, no tratamento da
lixívia e, por fim a recuperação do metal. Sendo assim, após ajustadas as propriedades físicoquímicas do minério, como tamanho de partícula e teor, o mesmo segue para a etapa de
lixiviação. Esta etapa se fundamenta na dissolução seletiva dos minerais de interesse por meio
15

da interação do sólido com uma fase aquosa contendo ácidos, bases ou agentes complexantes
em condições diversas de pressão e temperatura (CIMINELLI, 2007). A dissolução dos
minérios de cobre é comumente realizada com ácido sulfúrico produzindo uma solução
aquosa impura contendo o cobre. Posteriormente, é feito o tratamento do licor rico, visando a
purificação da solução e à adequação dos níveis de metal dissolvido na solução à etapa de
recuperação. No caso dos minérios de cobre, esse tratamento é realizado principalmente por
extração por solventes, utilizando um extratante orgânico. Em seguida, há a recuperação do
metal por meio de reações de redução ou eletro-obtenção (EW), produzindo assim, catodos de
cobre de alta pureza (DAVENPORT et al., 2002).

Em relação ao processamento pirometalúrgico dos minérios de cobre, pode-se destacar a
seguinte rota: (i) concentração por flotação, (ii) fusão à matte, (iii) conversão à cobre blister e
por fim, (iv) eletrorrefino (LEMOS e ARANTES, 1982; DAVENPORT et al., 2002).

3.2 Lixiviação da calcopirita

A calcopirita é um sulfeto de fórmula química CuFeS2, com aproximadamente 34,6% de
cobre (LEMOS e ARANTES, 1982), cuja célula unitária é composta de quatro átomos de
cobre, quatro átomos de ferro e oito átomos de enxofre, resultando assim numa estrutura
tetragonal, com comprimento do parâmetro c duas vezes o comprimento do parâmetro a,
como observado na Figura 3.1 (JONES, 2006). Devido ao seu arranjo estrutural, a calcopirita
é o sulfeto de cobre mais estável, sendo geralmente refratário aos tratamentos
hidrometalúrgicos (CARNEIRO, 2005).

Figura 3.1: Célula unitária da calcopirita.

(JONES, 2006).
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A extração de cobre a partir da calcopirita, utilizando processos de lixiviação, é relativamente
limitada, visto que normalmente ocorre a passivação deste mineral. Existem incertezas sobre
as fases que se formam na superfície da calcopirita e os efeitos desta camada de passivação na
taxa de dissolução do mineral (MAJUSTE, 2011; DEBERNARDI e CARLESI, 2013;
OLVERA et al., 2016). Por exemplo, Munoz et al. (1979) e Dutrizac (1981) observaram um
rápido decréscimo da velocidade de lixiviação da calcopirita em soluções ácidas utilizando
sulfato férrico como agente oxidante. Estes autores propuseram que se formava uma camada
de enxofre elementar na superfície do minério, prejudicando as reações anódicas e catódicas,
formando assim, uma barreira de difusão para reagentes e produtos.

Mateos et al. (1987) sugeriram que a camada de enxofre que se forma na superfície da
calcopirita durante a lixiviação por sulfato férrico não é a responsável pela passivação do
mineral. Esta seria causada por uma camada de polissulfetos. Para eliminar a camada passiva,
os autores sugeriram adicionar Ag2S, HgS, As2S3, SnS e CoS no sistema para aumentar a
extração de cobre. Adicionalmente, Hackl et al. (1995) atribuíram a passivação a uma camada
de polissulfetos não-estequiométricos ou de sulfetos pobres em ferro, formados durante a
dissolução da calcopirita. Os autores analisaram a superfície do mineral por meio das técnicas
de espectroscopia de elétrons Auger e espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X.
Os resultados das análises sugeriram que a camada passiva é formada por polissulfetos de
cobre, CuSn, (n > 2), que se forma como resultados de reações no estado sólido que ocorrem
durante a lixiviação do mineral. Concluíram então que a calcopirita dissolve muito lentamente
até que a temperatura exceda 180ºC, ponto em que se torna bastante reativa, uma vez que o
CuSn começa a se decompor.

Klauber (2008) e Watling (2013) também investigaram a camada de produto da reação
formada na superfície da calcopirita que impede a difusão de reagentes e produtos. Os autores
consideraram a jarosita e o enxofre elementar como os principais agentes passivadores e
rejeitaram os polissulfetos como fases prováveis. A formação desta camada de jarosita é
altamente dependente do potencial redox da solução lixiviante (CÓRDOBA et al., 2008b). Os
autores observaram que uma elevada relação [Fe3+]/[Fe2+] (muito maior que 1) favorece a
precipitação e nucleação de ferro III, na forma de jarosita, provocando assim a passivação da
calcopirita.
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Para aumentar a taxa de lixiviação da calcopirita, Carneiro e Leão (2007) utilizaram íons Clem sistema oxigenado contendo Fe2(SO4)3 como agente oxidante, sob pressão atmosférica e a
95ºC. Segundo os autores, os íons cloreto modificaram a morfologia do depósito de enxofre
na superfície da calcopirita, tornando-o mais cristalino e poroso. Essa alteração facilitou a
difusão dos reagentes através da camada de produto melhorando a cinética de lixiviação.
Foram alcançadas extrações da ordem de 91% de cobre (utilizando íons Cl-) se comparadas
com 45% na ausência desse íon.

A reação global mais comum que descreve a oxidação da calcopirita pelo íon férrico em meio
sulfato é representada pela Equação 3.1 (MUNOZ et al., 1979). Essa reação produz enxofre
elementar, que se acumula na superfície do mineral e pode atuar como barreira à difusão da
solução lixiviante (DEBERNARDI e CARLESI, 2013).
CuFeS2(s) + 4Fe3+(aq) = Cu2+(aq) + 5Fe2+(aq) + 2S0(s)

(3.1)

A Equação 3.1 pode ser considerada como a soma das semirreações anódicas e catódicas
apresentadas nas equações 3.2 e 3.3 (MUNOZ et al., 1979; LI et al., 2015).

Semirreação anódica:

CuFeS2(s) = Cu2+(aq) + Fe2+(aq) + 2S0(s) + 4e−

(3.2)

Semirreação catódica:

4Fe3+(aq) + 4e− = 4Fe2+(aq)

(3.3)

De acordo com o diagrama de Pourbaix para o sistema CuFeS2 - H2O a 25ºC, apresentado na
Figura 3.2, valores de pH abaixo de 4 e potencial de oxidação maior que 0,4V são requeridos
para dissolver o cobre da calcopirita. Para tal, são utilizados agentes oxidantes, sendo o mais
comum o íon férrico na forma de sulfato ou cloreto (CÓRDOBA et al., 2008a; MAJUSTE,
2011). Além deste, outros oxidantes mais fortes como dicromato, clorato, permanganato e
peróxido de hidrogênio foram estudados na lixiviação da calcopirita. Porém, estes ainda não
foram economicamente explorados devido ao maior custo quando comparados aos íons
férricos (WATLING, 2013; VELOSO, 2016).
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Figura 3.2: Diagrama de Pourbaix para o sistema CuFeS2 -H2O a 25ºC, [Cu] = 0,01mol/L.

(MAJUSTE, 2011).

Além do agente oxidante, a temperatura é uma variável importante nos processos
hidrometalúrgicos já que está intimamente ligada à cinética das reações envolvidas durante a
etapa de lixiviação. Inclusive, alguns autores concordaram que ao elevar a temperatura
provoca um aumento considerável na velocidade de dissolução da calcopirita (DUTRIZAC,
1981; WATLING, 2014; VELOSO, 2016). Já os efeitos da agitação, de maneira geral, não
afetam a dissolução do mineral, ou seja, a cinética não é controlada pela transferência de
massa através da camada limite. Sendo assim, a agitação deve ser suficiente apenas para
promover a suspensão das partículas e eliminar possíveis heterogeneidades macroscópicas na
polpa (DUTRIZAC, 1981).

3.3 Efeito da temperatura no comportamento do enxofre elementar

Na presente dissertação, será estudada a conversão da calcopirita em fases lixiviáveis por
reação com enxofre elementar entre as temperaturas de 350ºC a 450ºC. Em função disto, o
comportamento do enxofre em função da temperatura será discutido a seguir.

Os principais usos do enxofre elementar são na indústria química para a produção de ácido
sulfúrico e também na vulcanização de borracha natural ou sintética (BRUNORO, 1975;
STEUDEL, 2003). Nas condições padrão de temperatura e pressão (CNTP), a forma estável
19

do enxofre é o α-enxofre, ortorrômbico, sendo cada molécula formada por 8 átomos do
elemento, com um comprimento de ligação médio de 2,05Å. Na temperatura de 95,3°C, o αenxofre converte-se ao β-enxofre monoclínico, o qual se funde na temperatura de 119,6°C
(MEYER, 1976).

Com o aumento da temperatura, para valores próximos a 159,4°C, conhecida como
temperatura λ, ocorre uma elevação repentina na viscosidade do enxofre líquido devido à
polimerização das espécies portadoras de enxofre. Essa transição foi interpretada como sendo
principalmente devido à conversão de anéis S8 em longas cadeias de polímeros. Para
temperaturas acima de 250°C, a viscosidade do enxofre diminui rapidamente e a coloração
amarela torna-se primeiramente vermelha, depois marrom e então quase negra. Além disso, a
partir dessa temperatura, o enxofre se torna extremamente reativo (MEYER, 1976; WINTER
et al., 1990; STOLZ et al., 1994).

A temperatura de ebulição do enxofre é 444,61°C, à pressão de 1atm. Na forma de vapor, o
enxofre pode ser representado por diferentes espécies moleculares em equilíbrio em função da
temperatura, tais como S2, S4 e S8. Em processos de sulfidização, para efeito de simplificação,
assume-se que a espécie principal é o S2, que é a mais estável. Adicionalmente, sabe-se que a
pressão de vapor do enxofre varia com a temperatura de forma não linear, como apresentado
na Figura 3.3 (MEYER, 1976).
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Figura 3.3: Variação da pressão de vapor do enxofre com a temperatura.

Adaptado de (MEYER, 1976).
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3.4 Sulfidização da Calcopirita

A análise termodinâmica é fundamental para a previsão das reações, definição de estabilidade
de fases, bem como para determinar as condições em que uma espécie existe. Entretanto, a
análise termodinâmica de sistemas envolvendo minerais, os quais apresentam impurezas,
requer cuidados, uma vez que a maioria dos dados termodinâmicos está disponível para as
fases puras (VAUGHAN e CRAIG, 1978).

Em seus estudos visando medir a fugacidade do enxofre gasoso em equilíbrio com minerais
sulfetados de cobre, Schneeberg (1973) propôs equações matemáticas relacionando esta
propriedade termodinâmica do enxofre com a temperatura. Diante disso, Vaughan e Craig
(1978) utilizaram as informações apresentadas por Schneeberg (1973) e propuseram as
reações de equilíbrio apresentadas nas Equações 3.4 a 3.6. A equação 3.4 mostra a reação da
calcopirita com enxofre gasoso formando bornita (Cu5FeS4) e pirita (FeS2), bem como os
dados de variação da energia livre padrão de Gibbs (ΔGº) no intervalo de temperatura de
230ºC a 500ºC.

5CuFeS2(s) + S2(g) = Cu5FeS4(s) + 4FeS2(s)

(3.4)

Já na equação (3.5), tem-se a reação da bornita com enxofre gasoso produzindo nukundamita
(Cu5,5FeS6,5) e pirita, enquanto na reação (3.6) tem-se a reação entre nukundamita e enxofre
gasoso produzindo covelita (CuS) e pirita, ambas na faixa de temperatura de 220ºC a 394ºC.
22
23

Cu5FeS4(s) + S2(g) =

20
23

2

Cu5,5FeS6,5(s) + 23 FeS2(s)

2Cu5,5FeS6,5(s) + S2(g) = 11CuS(s) + 2FeS2(s)

(3.5)

(3.6)

Mais tarde, Padilla et al. (2003a) propuseram outras duas reações da calcopirita com enxofre
elementar (3.7) e (3.8), baseadas em estudos de Parker et al. (1975) que encontraram em seus
meios reacionais covelita e nukundamita, juntamente com pirita, na faixa de temperatura de
350ºC a 520ºC.
22
9

CuFeS2(s) + S2(g) =

4
9

Cu5,5FeS6,5(s) + 2FeS2(s)

(3.7)
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2CuFeS2(s) + S2(g) = 2CuS(s) + 2FeS2(s)

(3.8)

Segundo Seal et al. (2001), a nukundamita é um sulfeto relativamente raro. Assim, o
diagrama de equilíbrio e as propriedades termodinâmicas dos sistemas contendo este mineral
não são discutidos na literatura. Além disto, existem divergências entre autores quanto à
distinção entre nukundamita e idaíta. Diante disso, no presente trabalho será usada a ideia
proposta por Rice et al. (1979) e por Seal et al., (2001), definindo a fórmula química da
nukundamita como Cu5,5FeS6,5 e da idaíta como Cu5FeS6.

3.5 Parâmetros que influenciam na sulfidização da calcopirita

A presente dissertação visa promover a transformação da calcopirita em uma fase facilmente
lixiviável para extração de cobre. Tal desenvolvimento se aplica principalmente aos
concentrados com alto teor de elementos impróprios para o processamento pirometalúrgico,
como arsênio e flúor. Uma das maneiras de realizar esta transformação é por meio da reação
da mesma com enxofre gasoso, produzindo assim bornita, covelita ou idaíta (Cu5FeS6), esse
processo é denominado sulfidização (PARKER et al., 1975; PADILLA et al., 2003a;
VELOSO, 2016).

Outros trabalhos envolvendo a reação da calcopirita com covelita também foram relatados na
literatura. Parker et al. (1975) reagiram um concentrado calcopirítico com enxofre, a 460°C e
520°C, em recipientes selados a vácuo e constataram a formação de pirita e bornita. Sob as
mesmas condições de ensaio, os autores constataram que a reação da calcopirita com a
covelita, na ausência de ar, também levou à formação de bornita e pirita. Já no trabalho de
Amcoff (1988), os experimentos foram realizados com partículas de calcopirita de 1-2 mm
sinterizadas com covelita pulverizada, razão mássica de calcopirita/covelita de 1/10,
aquecidas a vácuo no intervalo de temperatura de 350°C a 500°C. O autor observou a
formação de bornita e pirita. Adicionalmente, o autor concluiu que ao substituir covelita por
calcocita (Cu2S) em seus experimentos, também foi produzida bornita, porém neste caso não
houve formação de pirita.
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A Tabela III.1 apresenta uma visão geral de alguns estudos envolvendo a sulfidização da
calcopirita, bem como os parâmetros que influenciam na formação das fases.
As principais variáveis que afetam significativamente a sulfidização da calcopirita são:
temperatura, tempo de reação e proporção enxofre/calcopirita. A determinação dos efeitos
dessas variáveis visa estabelecer uma condição ótima para a máxima conversão da calcopirita.
Consequentemente, esperam-se altas extrações de cobre pela lixiviação dos produtos
sulfidizados (PADILLA et al., 2003a).

3.5.1 Efeito da temperatura de sulfidização nas fases formadas

Como observado nos trabalhos de Demopoulos e Distin (1983), Padilla et al. (2003a) e
Veloso et al. (2016), as fases formadas pela reação de sulfidização entre o enxofre no estado
gasoso e a calcopirita são amplamente dependentes da temperatura. Nas temperaturas de
sulfidização menores que 400ºC, Padilla et al. (2003a) e Veloso et al. (2016) observaram
resultados semelhantes com relação às fases encontradas, ou seja, covelita e pirita. Já
Demopoulos e Distin (1983), obtiveram estas mesmas fases em temperaturas inferiores a
360ºC. Porém na temperatura de 450ºC, houve divergências entre os autores com relação às
fases produzidas; isto porque Padilla et al. (2003a) encontraram idaíta (Cu5FeS6) e pirita,
enquanto Veloso et al. (2016) reportaram a presença de bornita e pirita.

23

Tabela III.1: Fases formadas pela reação de sulfidização da calcopirita em estudos anteriores.
Parâmetros da sulfidização
Referência

(PARKER et al., 1975)

Teor de calcopirita no
concentrado

70%

Tempo (h)

Proporção
calcopirita/
enxofre (m/m)

400

2

7/1

Covelita1 e pirita2

460

4
7/1

Idaíta3 e pirita

520

8

460

4
14/1

Bornita4 e pirita

520

8

320
(DEMOPOULOS e DISTIN,
1983)

97%

Fases formadas

Temperaturas de
sulfidização (ºC)

360

Covelita e pirita
4

3/1

400

Covelita, nukundamita5 e pirita
Nukundamita e pirita

375
Covelita e pirita
(PADILLA et al., 2003a)

(VELOSO et al., 2016)

90%

78,9%

400

0,5

3/1

450

Idaíta e pirita

350

Covelita, pirita e calcopirita6

400
450

1

1/1

Covelita e pirita
Bornita e pirita

1

Covelita (CuS)
Pirita (FeS)
3
Idaíta (Cu5FeS6)
4
Bornita (Cu5FeS4)
5
Nukundamita (Cu 5,5FeS6,5)
6
Calcopirita (CuFeS2)
2
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3.5.2 Efeito do tempo de reação na sulfidização da calcopirita

Em seus estudos sobre os efeitos do tempo de reação, Padilla et al. (2003a) investigaram a
sulfidização de um concentrado contendo 90% de calcopirita e enxofre elementar na faixa de
temperatura de 325ºC a 500ºC. O aparato experimental utilizado pelos autores consistia,
basicamente, de um forno tubular horizontal de vidro contendo um reator PIREX em seu
interior e equipamentos auxiliares como controlador de temperatura e sistema de injeção de
gás inerte (N2). Os autores basearam-se nos resultados de difração de raios-X para determinar
as fases produzidas. Para avaliar o efeito do tempo de reação, os pesquisadores focaram na
transformação da calcopirita em covelita até atingir a máxima fração reagida possível. Os
dados da fração reagida foram calculados a partir da razão da massa obtida do concentrado
pelo máximo de massa adquirida que é correspondente à conversão total da calcopirita em
covelita e pirita. A confirmação deste efeito pode ser observada na Figura 3.4 para diferentes
temperaturas. Observou-se que na temperatura de 350ºC, por exemplo, quando o tempo de
ensaio aumentou de 25min para 45min, houve um aumento da conversão de 55% para 90%.
Além disto, constatou-se que o aumento da temperatura de sulfidização promoveu uma
redução nos tempos de conversão.

Figura 3.4: Sulfidização de concentrado de calcopirita com enxofre elementar em função do tempo.

Adaptado de (PADILLA et al., 2003a).
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Veloso (2016) investigou a sulfidização de um concentrado calcopirítico de tamanho de
partícula (-53+45µm) com enxofre gasoso a fim de demonstrar sua conversão a fases
lixiviáveis como bornita e covelita. A reação foi conduzida em um forno tubular sob
atmosfera de N2 em temperatura variável de 300ºC a 400ºC, utilizando compartimentos
separados para os reagentes. Para determinar as fases minerais presentes nas amostras, a
autora realizou ensaios de difração de raios-X, quantificando-as pelo método Rietveld.
Portanto, para a avaliação do efeito do tempo de sulfidização, foram estudadas as
transformações ocorridas a 350ºC, na qual a calcopirita foi convertida em covelita. Desta
maneira, a conclusão obtida foi que o teor de covelita aumentou de 25,2% para 41,2% e o teor
de pirita elevou-se de 23,0% para 34,5%, quando o tempo de reação foi aumentado de 60min
para 120min. Em contrapartida, o teor de calcopirita residual foi reduzido de 31,6% para 2,1%
no mesmo período.

3.5.3 Efeito da proporção calcopirita/enxofre

Nos estudos de Parker et al. (1975), os ensaios de sulfidização foram realizados com um
concentrado calcopirítico contendo 70% de calcopirita com granulometria passante em
100µm e enxofre sublimado. A reação ocorreu em um forno tubular de vidro selado a vácuo,
em atmosfera de N2, sendo que as temperaturas de sulfidização variaram de 400ºC a 520ºC.
Os autores também variaram as proporções mássicas de calcopirita e enxofre de 7/1 até 14/1 e
perceberam que em qualquer condição ensaiada, o aumento da proporção calcopirita/enxofre
propiciou a mudança das fases obtidas de idaíta e pirita para bornita e pirita, (Tabela III-1).
Eles justificaram este aumento pela estequiometria da reação, uma vez que para formar a
bornita e pirita necessita-se de menor quantidade de enxofre do que para a formação de idaíta
e pirita.

A investigação do efeito da proporção de enxofre na mistura com a calcopirita foi realizada
também por Padilla et al. (2003a). Foram variadas as quantidades de enxofre para determinar
o valor necessário para garantir a completa sulfidização e realizados cálculos da variação da
massa do produto em relação à massa inicial do concentrado. Além disto, o enxofre não
reagido remanescente no material sulfidizado foi removido com dissulfeto de carbono (CS2)
em um aparato Sohxlet. Embora na reação de sulfidização, visando formar covelita e pirita, a
fração estequiométrica correspondente de enxofre elementar seja 0,14, os autores concluíram
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que a relação massa de enxofre/massa total igual a 0,39 seria a ideal para garantir a presença
de enxofre no sistema em quantidade suficiente para a reação. Enxofre em excesso, em
relação ao valor estequiométrico foi utilizado no aparato experimental visando compensar as
perdas por evaporação e condensação de enxofre nas regiões frias do forno.

É importante salientar que, nos estudos de Veloso (2016) e de Demopoulos e Distin (1983),
os ensaios foram realizados sem variar as proporções mássicas de calcopirita/enxofre, não
sendo este, portanto, um parâmetro avaliado por eles.

3.6 Lixiviação dos produtos

A Tabela III-2 apresenta as condições adotadas na lixiviação dos produtos sulfidizados, bem
como as extrações de cobre obtidas em cada trabalho. Os autores compararam as extrações de
cobre dos produtos com a obtida a partir da calcopirita original e observaram vantagens ao
realizar a sulfidização. Isto porque a extração de cobre, independentemente do produto da
reação de sulfidização, foi superior a 60%, enquanto da calcopirita original foi inferior a 20%.

Além disso, os autores utilizaram diferentes soluções lixiviantes, temperaturas e tempos de
ensaio, comprovando que qualquer que seja a condição de lixiviação adotada por eles foi
possível extrair cobre de forma considerável a partir do material sulfidizado.

Parker et al. (1975) compararam a reatividade dos produtos obtidos pela reação da calcopirita
com enxofre elementar, ou seja, bornita e idaíta, com amostras de covelita natural, sob as
mesmas condições de lixiviação: meio reacional de CuSO4/RCN/H2O, a 77ºC por 2h. A
reatividade relativa desses sulfetos em relação à lixiviação foi bornita > covelita > idaíta.
Além disto, destacaram que, independentemente da forma como a bornita foi produzida, seja
reagindo a calcopirita com enxofre ou com covelita, o sulfeto produzido apresentou a mesma
extração final de cobre. Os autores propuseram também que a mistura de sulfato cuproso
(CuSO4), nitrilo acidificado (CH3CN) e água foi um oxidante forte, uma vez que os sulfetos
de cobre apresentaram valores altos de extração de cobre, apresentados na Tabela III.2. Isto
porque o nitrilo em água estabilizava o íon cuproso, além de gerar um potencial padrão para o
par Cu2+/Cu+ mais positivo em comparação ao par Fe3+/Fe2+.
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Tabela III.2: Condições de lixiviação e extrações de cobre de estudos anteriores de sulfidização.
Condições da lixiviação
Referências

Extração de cobre
Meio reacional

Temperatura

Tempo
Bornita sintética: 80%

(PARKER et al., 1975)

CuSO4/RCN/H2O

77ºC

2h

Covelita natural: 70%
Idaíta sintética: 60%
Covelita sintética:
95%

(DEMOPOULOS e DISTIN,
1983)

FeCl3-HCl

85ºC

8h

Nukundamita
sintética: 90%
Calcopirita original:
20%

(PADILLA et al., 2003b)

H2SO4-NaCl-O2

100ºC

1h30min

Covelita sintética:
95%
Bornita sintética:
89,2%

(VELOSO et al., 2016)

H2SO4-NaClFe2(SO4)3

80ºC

6h

Covelita sintética:
76,0%
Calcopirita original:
14,1%

De acordo com Demopoulos e Distin (1983), a partir de estudos da sulfidização de um
concentrado calcopirítico com enxofre elementar, uma temperatura da ordem 320ºC foi
suficiente para promover a formação de covelita e pirita, enquanto nukundamita e pirita foram
formadas a 400ºC. Esses autores também detectaram um aumento na porosidade dos produtos
em relação ao concentrado calcopirítico não reagido. Observaram então que estas mudanças
mineralógicas associadas ao aumento da área superficial favoreceram positivamente a
extração de cobre a partir dos produtos sulfidizados, quando comparada à extração a partir do
concentrado original. Para isto, estudaram a lixiviação dos seus produtos sulfidizados com
uma solução 2mol/L de FeCl3 e 0,6mol/L de HCl. Os autores também realizaram
experimentos de seletividade na extração de cobre em relação ao ferro nas temperaturas de
55ºC, 70ºC, 85ºC e 100ºC. A partir da lixiviação com cloreto férrico da mistura de covelita e
pirita, foram obtidas extrações máximas de cobre de 95% com dissolução zero de ferro, desde
que a temperatura de ensaio não excedesse 70ºC. Já para a mistura nukundamita e pirita, em
qualquer temperatura, o cobre e o ferro foram lixiviados simultaneamente. Para as
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temperaturas superiores a 70ºC, seja com a mistura covelita e pirita ou nukundamita e pirita, o
ferro e o cobre eram simultaneamente extraídos.

O efeito da concentração de íons férricos na lixiviação da bornita foi estudado por Sullivan
(1931), em meios contendo 0,5% (m/V) de ácido sulfúrico e variando de 0,5%, 1% ou 2%
(m/V) a concentração de íons férricos. Em todas as situações estudadas, a extração de cobre
foi de 100%, após 12 dias, a 35ºC. Adicionalmente, Dutrizac et al. (1970) estudaram a
lixiviação de uma bornita sintética sinterizada em discos, em solução ácida de sulfato férrico.
Meios contendo 0,1mol/L de H2SO4 com concentrações variadas de íon férricos (0,001mol/L
a 1mol/L) a 70ºC foram utilizados. A conclusão dos autores foi que concentrações de íons
férricos até 0,06mol/L impactam na velocidade de dissolução da bornita, porém a partir dessa
concentração, a velocidade não é afetada. Além disto, de acordo com Pesic e Olson (1983),
experimentos realizados em meio clorídrico (0,36mol/L HCl), sob agitação de 100min-1, em
temperaturas superiores a 30ºC não mostraram influência da concentração de íons férricos na
velocidade de dissolução da bornita. Veloso et al. (2016) também estudaram o efeito da
concentração de íons férricos na extração de cobre a partir de bornita sintética. A lixiviação
foi conduzida com 2,0mol/L de NaCl, 1,0mol/L de H2SO4 a 80ºC, sob agitação de 840min-1.
Os autores relataram que, sem a adição de Fe3+, a extração de cobre foi de 51,8% enquanto
que no intervalo de 0,125mol/L a 0,5mol/L de Fe3+, a extração máxima foi a mesma,
totalizando 89,4% de cobre, ao final de 330min de ensaio.

Alguns autores relataram também que o aumento de temperatura resulta em maiores
velocidades de dissolução da bornita. Nos experimentos de lixiviação deste sulfeto com
partículas de tamanho entre 150µm e 74µm, meio contendo 0,5% de H2SO4 e 1% de Fe3+,
Sullivan (1931) avaliou os efeitos de extração de cobre em três diferentes temperaturas. E
após cinco dias de ensaio, as extrações de cobre foram de 47%, 68% e 98%, para as
temperaturas de 23°C, 35°C e 50°C, respectivamente. Dutrizac et al. (1970) também
investigaram a dissolução de bornita por soluções 0,1mol/L de Fe3+ e 0,1mol/L de H2SO4, e
observaram que a extração de cobre aumentou de 25mg/cm2 para 75mg/cm2 quando a
temperatura foi elevada de 40ºC para 94ºC. Já Pesic e Olson (1983) utilizando soluções
contendo 0,36mol/L de HCl e 0,08mol/L de FeCl3, estudaram o impacto da temperatura na
dissolução da bornita. Eles descreveram que ao final de 4 horas de lixiviação, um aumento de
temperatura de 40ºC para 90ºC proporcionou uma elevação da extração de cobre de 28% para
29

80%, respectivamente. Adicionalmente, Veloso et al. (2016) estudaram a lixiviação de bornita
sintética em um meio híbrido contendo 0,5mol/L de Fe3+, 2,0mol/L de NaCl e 1,0mol/L de
H2SO4. Os autores relataram um aumento de extração de cobre de 66,5% para 100% quando a
temperatura aumentou de 60°C para 90°C.

Em relação à covelita sintética produzida a partir da sulfidização da calcopirita, Padilla et al.
(2003b) relataram que as variáveis que mais impactaram na extração de cobre foram fluxo de
oxigênio, concentração de ácido sulfúrico, a presença de íons cloreto e a temperatura. A
lixiviação ocorreu sob as seguintes condições: 0,4mol/L de H2SO4, 0,5mol/L de NaCl,
0,37L/min de O2, 600min-1 de agitação, porcentagem de sólidos de 0,3% e tamanho de
partícula (-53µm +45µm). Em relação ao fluxo de oxigênio, que foi o agente oxidante
utilizado nos experimentos, a extração de cobre aumentou de 55% para 78%, quando o
mesmo aumentou de 0,1L/min para 0,19L/min, respectivamente. Os efeitos da adição de
ácido sulfúrico no sistema de lixiviação foram significativos até concentrações máximas de
0,2mol/L, alcançando 86% de extração de cobre. A partir desta concentração, a extração de
cobre permaneceu constante. Quanto à concentração de NaCl, valores ótimos de concentração
foram de 0,5mol/L a 1,0mol/L proporcionando extrações de cobre da ordem de 90%. A
influência da temperatura também foi significativa na dissolução do cobre a partir da covelita
sintética. Quando a temperatura do sistema aumentou de 80ºC para 100ºC, a extração de cobre
aumentou de 45% para 95%, respectivamente.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Análise granulométrica do concentrado

O concentrado calcopirítico utilizado neste trabalho foi inicialmente homogeneizado e
quarteado pelo método da pilha cônica. O material foi peneirado à úmido utilizando a série
Tyler de peneiras e o passante em 37µm foi analisado por granulometria a laser em um
granulômetro Bettersize2000. Em seguida, foi construída a curva de distribuição
granulométrica, apresentada na Figura 4.1, a partir da combinação dos resultados das duas
técnicas. As principais características de tamanho do concentrado são d10 = 2µm, d50 = 16µm
e d90 = 90µm. Outras características do concentrado serão apresentadas no capítulo dos
resultados.
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Figura 4.1: Distribuição granulométrica do concentrado calcopirítico

4.2 Ensaios preliminares de sulfidização da calcopirita com enxofre elementar fundido

Inicialmente, foram realizados experimentos com diferentes proporções de amostras do
concentrado calcopirítico e de enxofre elementar (Synth, 99,88% de pureza), em tempos
crescentes, na temperatura de 150ºC. As proporções mássicas calcopirita/enxofre elementar
estudadas foram 1/2, 1/4 e 1/6, valores superiores aos estequiométricos, calculados a partir
das reações da calcopirita com enxofre gasoso apresentadas nas equações 3.4, 3.7 e 3.8. A
homogeneização dos sólidos foi feita com auxílio de um bastão de vidro com os reagentes em
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um cadinho de teflon. A escolha do cadinho de teflon foi para facilitar a remoção do produto,
uma vez que é um material antiaderente ao enxofre fundido. Em seguida, o recipiente com a
mistura foi colocada em uma estufa Quimis, mantida na temperatura de estudo sem agitação.

Para cada relação mássica calcopirita/enxofre estudada (1/2, 1/4 e 1/6) foram variados os
tempos de experimentos em 60min, 120min, 180min, 240min, 300min e 360min. O
resfriamento das amostras foi realizado no interior do forno para, em seguida, serem
arquivadas e preparadas para posterior caracterização.

4.3 Ensaios de sulfidização da calcopirita com enxofre elementar

Nesta série de ensaios, as amostras do concentrado calcopirítico foram misturadas e
homogeneizadas com enxofre elementar em pó (Synth, 99,88% de pureza), em gral de ágata
com pistilo para em seguida serem transferidas para um cadinho de alumínio. A seguir, foram
acondicionadas no interior de um tubo de aço inoxidável instalado em um forno ChevenardT5HT, de aquecimento elétrico. As reações de sulfidização foram realizadas reagindo-se a
calcopirita contida no concentrado com o enxofre elementar, sob atmosfera de nitrogênio
(pureza 99,999%), na vazão de 100cm3/min. As temperaturas de ensaios foram 350ºC, 400ºC
e 450ºC e os tempos de reação iguais a 60min e 90min. Vale ressaltar que as amostras foram
introduzidas no forno após a estabilização das temperaturas propostas e, após findada a reação
de sulfidização, as mesmas foram resfriadas no interior do forno ainda na presença da
atmosfera de nitrogênio. Após alcançarem a temperatura ambiente, os produtos sulfidizados
foram removidos do forno e arquivados para posterior caracterização.

Foram também realizados ensaios variando-se a proporção mássica de calcopirita/enxofre nos
valores 1/1 e 1/2. Considerando-se a proporção estequiométrica das reações 3.4, 3.7 e 3.8 o
enxofre é o reagente em excesso e a calcopirita o reagente limitante. Para estudar os efeitos da
temperatura de sulfidização, fixou-se o tempo de 90min e proporção mássica
calcopirita/enxofre em 1/2. Para analisar os efeitos dos tempos de sulfidização, a temperatura
e proporção mássica calcopirita/enxofre utilizadas foram, respectivamente, 450ºC e 1/2. Já
para o estudo do efeito da proporção mássica de calcopirita/enxofre, foram realizados ensaios
na temperatura de 450ºC e no tempo de 90min.
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4.4 Ensaios de lixiviação

Os ensaios de lixiviação do concentrado calcopirítico e dos produtos de reação foram
realizados, em duplicata, em frascos Erlenmeyers de 250mL de volume contendo 200mL de
solução. Para a lixiviação, foram utilizadas soluções de íon férrico Fe3+, ácido sulfúrico e água
destilada. A concentração de íon férrico utilizada foi baseada nos estudos de Dutrizac et al.
(1970) e Veloso et al. (2016) em que comprovaram que a presença do oxidante é necessária
para se alcançar altas extrações de cobre, mas a concentração do mesmo não teve influência
nos valores de extração. Sendo assim, foram escolhidos 0,125mol/L de Fe3+ e 0,3mol/L de
ácido sulfúrico (equivalente ao pH de 1,6) para promover a lixiviação do concentrado
calcopirítico e dos produtos de reação. Foram utilizados 0,5g de amostra sólida, o que
corresponde a 0,25% (m/V) de densidade de polpa e agitação foi mantida em 130min-1. Os
ensaios foram conduzidos nas temperaturas de 32ºC, 40ºC e 70ºC, em agitadores orbitais
termostatizados New Brunswick, Innova 44, por um tempo de 270min. Amostragens de
1,5mL da solução foram realizadas regularmente e enviadas para a análise química de cobre
em ICP-OES. Ao final dos experimentos, a polpa foi filtrada e o resíduo sólido foi lavado
com água destilada, secado a uma temperatura próxima a 32ºC, armazenado sob-refrigeração,
para posterior caracterização das fases por difração de raios-X (DRX).

4.5 Técnicas analíticas e de caracterização

As fases presentes no concentrado calcopirítico e nos produtos de reação foram identificadas
usando o método do pó total por meio de um difratômetro de raios-X (DRX) (Bruker
D2PHASER) com radiação CuKα. A faixa de varredura foi de 2θ entre 11º e 80º, com um
passo de 0.02°/2θ, a cada 1s. O tubo de raios-X operou a 30kV e 10mA. O feixe incidente
atravessava uma fenda Soller de 2,5º e a seguir por uma fenda divergente de 0,6mm. Já o
feixe difratado passava por uma fenda Soller de 2,5º e após por um monocromador de níquel
para eliminar comprimentos de onda indesejados. O detector utilizado na análise foi um
modelo Lynxeye (1D) com uma abertura ativa 2θ de 5,002º.

A análise qualitativa dos difratogramas foi conduzida por comparação com banco de dados,
utilizando o software HighScore Plus (Versão 1.0) e em amostras específicas foi realizado o
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refinamento de Rietveld para a análise quantitativa das fases (AQF), por meio do software
TOPAS (Versão 5 – Bruker, 2014). Os parâmetros instrumentais refinados foram: Chebyshev
ordem 6, microabsorção e deslocamento da amostra. Em relação à amostra, foram refinados
os parâmetros de rede e o fator de escala. Porém, para algumas fases foi também necessário o
refinamento do tamanho do cristalito, calculado por meio da curva de Lorentz (GOBBO,
2009). Durante o refinamento foram determinados os indicadores numéricos Rwp e GOF. O
parâmetro Rwp que representa a diferença entre o valor observado e o calculado, é
minimizado durante o refinamento, conforme apresentado na Equação 4.1 (SILVA, 2005).

∑i w𝑖 |y𝑖 −y𝑐𝑖 |2

R𝑤𝑝 = 100 √

∑i w 𝑖 𝑦2𝑖

(4.1)

Em que yi é a intensidade observada no i-ésimo ponto, yci a intensidade calculada no i-ésimo
ponto e wi o valor ponderado das intensidades de cada fase.

Além disso, o termo GOF é dado pela razão do Rwp pelo fator R ponderado esperado (Rexp) e
valores próximos de 1 indicam bom ajuste aos dados experimentais, Equação 4.2 (SILVA,
2005).

GOF =

Rwp
Rexp

(4.2)

Onde o índice Rexp é dado pela Equação 4.3.
n−p
2
i 𝑖 𝑦𝑖

R𝑒𝑥𝑝 = 100 √∑ w

(4.3)

Em que n se refere ao número de parâmetros refinados e p indica o número de observações.

Além disto, foram determinados os teores de cobre, ferro e enxofre presentes no concentrado
de calcopirita, através de análise em espectrômetro de emissão atômica de plasma acoplado
indutivamente (ICP-OES) (Agilent, modelo 725-ES). Para isto, a amostra foi previamente
submetida ao processo de digestão ácida em uma mistura de ácido clorídrico, ácido nítrico e
ácido fluorídrico, sob aquecimento em chapa aquecedora (BioMedice). Já para os resultados
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de extração de cobre, calculados a partir da amostragem de 1,5mL, a fase líquida foi diluída
em HCl (1%) e enviada ao ICP-OES (Agilent, modelo 725-ES).

Em alguns casos, o teor de cobre determinado pela análise química foi comparado ao indicado
pela análise quantitativa por DRX, usando o método de Rietveld. Além disto, a dispersão nos
valores da proporção das fases como indicada pelo método de Rietveld foi calculada através
da análise quantitativa de três espectros de DRX do concentrado. O coeficiente de variação
(CV), calculado pela razão entre o desvio padrão e a média aritmética associada a três
medidas, foi da ordem de 2%.

As amostras sólidas também foram examinadas morfologicamente em um microscópio
eletrônico de varredura (MEV) (Tescan, Vega 3LMH). Além disto, foi feita uma análise
química pontual por EDS (espectroscopia por energia dispersiva) marca Oxford. Essas
análises foram realizadas nas amostras do concentrado calcopirítico e nos produtos de reação.
As amostras foram embutidas em resina poliéster que, após a etapa de cura, foram lixadas e
polidas até obter uma superfície espelhada, para em seguida serem recobertas com filme de
carbono antes da visualização no MEV.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Caracterização do concentrado

Além das informações sobre tamanho de partícula apresentados na seção materiais e métodos,
a análise química por ICP-OES indicou os teores de Cu (26,3±0,2%), Fe (27,2±0,1%) e S
(22,8 ±0,2%) no concentrado, e dessa forma, estimou-se a presença de 75,9% de calcopirita
neste material. Foi também conduzida a análise por difração de raios-x, Figura 5.1, e a
quantificação das fases presentes no concentrado usando o refinamento Rietveld, que indicou
o teor de 78,6% de calcopirita, o que corrobora com a análise química realizada. Além disto,
tal refinamento também sugeriu a presença de: 1,8% de magnetita, 13,5% de silicato e 6,1%
de quartzo no material.
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Figura 5.1: Difratograma de Raios-X e refinamento Rietveld para o concentrado calcopirítico não tratado.
Medida de 2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s (GOF=1,41; Rwp=2,52).

Está apresentada na Figura 5.2, uma imagem obtida pela técnica de MEV da amostra de
concentrado calcopirítico. Por meio da análise dos mapas de distribuição dos elementos
(EDS), as fases sugeridas pela DRX foram confirmadas. Assim, os pontos 1, 2 e 3 indicam
que as partículas claras são de calcopirita, enquanto as escuras são minerais de ganga, ou seja,
a partícula 4 é um grão de magnetita; as 5 e 6, silicatos e os grãos 7 e 8 são de quartzo. As
duas técnicas indicam que a calcopirita é o único sulfeto de cobre presente no concentrado.
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Figura 5.2: Mapa elementar do concentrado calcopirítico não tratado; análise por MEV-EDS (1000x). Os
pontos 1, 2 e 3 são de calcopirita, 4 é de magnetita, 5 e 6 são de silicatos e 7 e 8 de quartzo.

5.2 Ensaios preliminares de sulfidização da calcopirita com enxofre elementar fundido, a
150ºC.

Os experimentos realizados com o concentrado calcopirítico e enxofre elementar fundido, a
150ºC, não resultaram na formação de novos sulfetos, em nenhum valor de proporção mássica
calcopirita/enxofre e de tempo de reação propostos. A temperatura de 150ºC foi escolhida por
estar compreendida entre a temperatura de fusão (120ºC) e a de polimerização das cadeias de
enxofre (Tλ= 159ºC) (MEYER, 1976), já que a partir de 159ºC a viscosidade do enxofre
líquido aumenta consideravelmente impactando no contato com as partículas de calcopirita
(BACON e FANELLI, 1943). Além disso, a justificativa para investigar os efeitos da relação
calcopirita/enxofre no presente trabalho foi possibilitar o contato efetivo entre as partículas de
calcopirita e enxofre fundido. Entretanto, não foi possível realizar a agitação do sistema
devido ao aparato experimental necessário, além de ter sido inviável a separação dos produtos
de reação, após o resfriamento do sistema.

Como exemplo da não obtenção dos produtos desejados, está apresentado na Figura 5.3 o
difratograma de raios-X do produto de um experimento realizado a 150ºC, durante 360min e
utilizando proporção mássica de calcopirita/enxofre elementar igual a 1/6. Pode-se observar
no difratograma a presença da calcopirita, dos minerais de ganga magnetita, quartzo e silicato
e do enxofre elementar. Uma comparação com o difratograma da amostra original do
concentrado, Figura 5.1, permite concluir que não houve reação entre a calcopirita e o enxofre
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fundido, uma vez que nenhuma das fases minerais sulfetadas, esperadas como produto de
reação indicadas na Tabela III.1 foi observada.
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Figura 5.3: Difratograma de Raios-X do produto obtido no ensaio realizado a 150ºC, 360min, proporção
calcopirita/enxofre (1/6). Medida de 2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0.02°/2θ a cada 1s.

A princípio, a análise termodinâmica da sulfidização apresentada nos estudos de Vaughan e
Craig (1978) não permitiu justificar os resultados gerados nestes ensaios preliminares, uma
vez que os autores não apresentam dados a 150ºC, temperatura em que o enxofre está fundido.
Desta forma, as equações 5.1 e 5.2 foram construídas a partir dos dados do software H.S.C.
Chemistry (6.0). Essas expressam reações da calcopirita com enxofre líquido, formando os
produtos covelita e bornita, respectivamente. A energia livre de Gibbs padrão é negativa, a
150ºC nos dois casos indicando que as reações são termodinamicamente favoráveis. Portanto,
acredita-se que a causa da não ocorrência da reação química entre calcopirita e enxofre
fundido, possivelmente, foi cinética e em função dos resultados obtidos, esta rota
experimental foi abandonada. Como resultado, a faixa de temperatura dos experimentos foi
elevada para 350ºC a 450ºC, na qual o enxofre elementar se volatiliza, como apresentado a
seguir.

CuFeS2(s) + S(l) = CuS(s) + FeS2(s)

5CuFeS2(s) + 2S(l) = Cu5FeS4(s) + 4FeS2(s)

ΔGº = 66,9T – 26547kJ (120ºC a 200ºC) (5.1)
ΔGº = 180,5T – 82496kJ (120ºC a 200ºC) (5.2)
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5.3 Ensaios de sulfidização

5.3.1 Efeito da temperatura

As principais reações entre calcopirita e o enxofre elementar, representadas pelas reações 3.4,
3.7 e 3.8, sugerem a formação de diferentes fases sulfetadas na faixa de temperatura
considerada nesta etapa da dissertação. A formação dessas fases é amplamente dependente da
temperatura, do tempo de reação e da proporção mássica calcopirita/enxofre elementar
(PADILLA et al., 2003a). As análises de DRX dos principais produtos dos ensaios de
sulfidização e o refinamento Rietveld aplicado a estes espectros, visando possibilitar a
quantificação das fases formadas, são apresentadas e discutidas a seguir. Nesta seção, são
apresentados os efeitos da temperatura (350ºC a 450ºC) para ensaios realizados usando a
relação mássica calcopirita/enxofre igual a 1/2 e tempo de reação de 90min.

Na Figura 5.4 está apresentado o difratograma do sólido obtido no ensaio realizado a 350ºC,
com tempo de reação de 90min e proporção mássica calcopirita/enxofre de 1/2 e na Tabela
V.1 a respectiva análise quantitativa das fases. Foi observado a formação das fases covelita
(36,0%) e pirita (42,8%), porém ainda com 4,1% de calcopirita residual. Adicionalmente,
observou-se na Figura 5.4 que não havia enxofre residual, ou seja, o enxofre adicionado não
usado para promover a reação de sulfidização, foi totalmente volatilizado. Em contrapartida,
nos estudos de Veloso et al. (2016), sob a temperatura de 350ºC, tempo de reação de 60min e
relação calcopirita/enxofre de 1/1, a proporção das fases produzidas foi diferente, com 25,2%
de covelita e 23% pirita sintéticas e ainda 31,6% de calcopirita residual. Uma possível razão
para essa diferença de resultados foi a quantidade de enxofre disponível no aparato
experimental e o tempo de reação. Nos estudos de Veloso et al. (2016), a proporção
calcopirita/enxofre foi de 1/1 adicionados em compartimentos separados no forno e o tempo
de reação era de 60min. No presente trabalho, a proporção foi maior i.e. 1/2, os reagentes
dispostos em um mesmo compartimento facilitando o contato entre eles, além do tempo de
reação ser maior, 90min. A quantificação de fases produzidas durante a sulfidização foi
encontrada apenas no trabalho de Veloso et al. (2016).
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Figura 5.4: Difratograma de Raios-X e refinamento Rietveld da amostra sulfidizada a 350ºC. Medida de
2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0.02°/2θ a cada 1s (GOF=1,52; Rwp=2,97). Condições
experimentais da sulfidização: 90min, proporção calcopirita/enxofre 1/2.

Tabela V.1: Análise quantitativa dos produtos de reação obtidos em diferentes temperaturas de
sulfidização. Condições experimentais da sulfidização: 90min, proporção calcopirita/enxofre 1/2.

Fase

Temperatura

Concentrado
(%)

Calcopirita

78,6

350ºC
(%)
4,1

Bornita sintética

n.d.1

n.d.

7,7

39,8

Covelita sintética

n.d.

36,0

16,1

n.d.

n.d.

n.d.

24,7

n.d.

Pirita sintética

n.d.

42,8

38,1

42,6

Magnetita

1,8

2,0

1,7

1,1

Quartzo

6,1

8,0

3,6

4,9

Silicato

13,5

7,1

8,1

11,6

Nukundamita
sintética

400ºC
(%)
n.d.

450ºC
(%)
n.d.

1

n.d.: não detectado

Por outro lado, o ensaio de sulfidização realizado a 400ºC, Figura 5.5 e Tabela V.1,
apresentou como produtos de reação uma mistura de três sulfetos de cobre diferentes, ou seja,
16,1% de covelita, 24,7% de nukundamita, 7,7% de bornita sintéticas, além de 38,1% de pirita
sintética e não se observou calcopirita residual. A presença destas fases é sugerida pelas
reações químicas (3.4) a (3.8) e estes resultados são consistentes com os encontrados por
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Demopoulos e Distin (1983) e por Veloso (2016). Isto porque Demopoulos e Distin (1983)
em seus estudos de sulfidização, durante 4h de ensaio, a 400ºC, produziram nukundamita e
pirita sintéticas, mas as fases formadas não foram quantificadas. Em um estudo posterior,
Veloso (2016) sulfidizou um concentrado calcopirítico com enxofre elementar também a
400ºC, por 60min, obtendo 41,1% de covelita, 4,2% de bornita e 35,7% de pirita sintéticas.
As possíveis explicações para a diferença dos teores dos sulfetos de cobre encontrados no
presente trabalho e no de Veloso (2016) são os diferentes valores de tempo de reação, da
proporção mássica calcopirita/enxofre e a disposição dos reagentes no aparato experimental,
como já citado.

Observado
Calculado
Obs-Calc

Intensidade (u.a.)

3000

7
5

2000
371

4
3

1-Bornita
2- Magnetita
3- Quartzo
4- Silicato
5- Pirita
6- Covelita
7- Nukundamita

5

5
7
6

6

55
5

1

7
5

1 7
2

4

7
56

6

2

7 6 5

5
5 5

1000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2(Graus)

Figura 5.5: Difratograma de Raios-X e refinamento Rietveld da amostra sulfidizada a 400ºC. Medida de
2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s (GOF=1,20; Rwp=3,81). Condições
experimentais da sulfidização: 90min, proporção calcopirita/enxofre 1/2.

Nos ensaios realizados a 450ºC (Figura 5.6 e Tabela V.1), houve completa conversão da
calcopirita a bornita (39,8%) e pirita (42,6%) sintéticas. Considerando estes teores de bornita
e pirita, seria esperada uma composição elementar teórica do produto da sulfidização igual a
25,2% Cu, 23,4% Fe e 32,9% S. Este mesmo produto apresentou a seguinte composição
química: 25,9% de Cu, 26,8% de Fe e 30,7% de S, determinados por via úmida (ICP-OES), o
que é consistente com os valores indicados pelo método de Rietveld. A proporção de fases
observada está próxima ao encontrado por Veloso (2016) que, nesta mesma condição de
temperatura (450ºC), porém com tempo de reação de 60min e proporção calcopirita/enxofre
1/1 observou 45,3% de bornita, 31,6% de pirita e 3,5% de covelita sintéticas. No presente
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trabalho, não foi detectada a presença de covelita, possivelmente devido ao maior tempo de
reação. Adicionalmente, como mostra a Tabela V.1 os produtos dos experimentos realizados
em temperaturas superiores a 400ºC não apresentaram calcopirita residual. Isto porque a partir
dessa temperatura, há uma maior pressão de vapor de enxofre, como previsto por Meyer
(1976), e indicado na Figura 3.2.
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Figura 5.6: Difratograma de Raios-X e refinamento Rietveld da amostra sulfidizada a 450ºC. Medida de
2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s (GOF=1,62; Rwp=2,84). Condições
experimentais da sulfidização: 90min, proporção calcopirita/enxofre 1/2.

5.3.2 Efeito do tempo de sulfidização

O efeito do tempo de sulfidização (60min e 90min) foi estudado na temperatura de 450ºC e
razão mássica calcopirita/enxofre igual a 1/2, objetivando a formação de bornita sintética,
sulfeto de cobre mais facilmente lixiviável do que a calcopirita e a covelita (VELOSO et al.,
2016).

Pode-se observar na Tabela V.2 o efeito do tempo de sulfidização na proporção das fases
produzidas. Os difratogramas da calcopirita inicial e do sólido obtido a 450ºC, proporção
calcopirita/enxofre 1/2 e 90min de ensaio já foram apresentados anteriormente (Figuras 5.1 e
5.6, respectivamente). O difratograma do sólido obtido a 450ºC, proporção calcopirita/enxofre
1/2 e 60min de tempo de reação está apresentado na Figura 5.7. Por meio do método de
Rietveld, pode-se perceber que em 60min de ensaio foram produzidos 38,7% de bornita e
32,9% de pirita sintéticas, com 10,8% de calcopirita residual. Já em 90 min de ensaio, foi
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alcançada a completa conversão da calcopirita inicial em 39,8% de bornita e 42,6% de pirita
sintéticas. Foi observado também um aumento significativo no teor de pirita sintética, quando
o tempo de reação aumentou de 60min para 90min. Apesar da temperatura de sulfidização ser
diferente da utilizada por Veloso (2016), (350ºC), a tendência do sistema nos dois trabalhos
foi a mesma quanto ao comportamento da pirita sintética. Veloso (2016) observou um
aumento na porcentagem de pirita sintética de 23,0% para 35,0% quando o tempo de
sulfidização aumentou de 60min para 90min. Dados relacionados à quantificação bornita
sintética produzida pela sulfidização de calcopirita em diferentes tempos de reação não foram
encontrados na literatura, além do trabalho de Veloso (2016).

Tabela V.2: Análise quantitativa da calcopirita e dos produtos de reação obtidos em diferentes tempos de
reação de sulfidização. Condições experimentais da sulfidização: 450ºC, proporção calcopirita/enxofre 1/2.

Fases

Concentrado
(%)

Calcopirita

Tempo de reação
60min
(%)

90min
(%)

78,6

10,8

n.d.1

Bornita sintética

n.d.

38,7

39,8

Pirita sintética

n.d.

32,9

42,6

Quartzo

6,1

4,8

4,9

Magnetita

1,8

1,6

1,1

Silicato

13,5

11,2

11,6

1

n.d.: não detectado
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Figura 5.7: Difratograma de Raios-X e refinamento Rietveld da amostra sulfidizada por 60min. Medida
de 2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s (GOF=1,73; Rwp=3,01). Condições
experimentais da sulfidização: 450ºC, proporção calcopirita/ enxofre 1/2.

5.3.3 Efeito da proporção calcopirita/enxofre

A proporção relativa das fases obtidas nos ensaios de sulfidização também variou com a
relação calcopirita/enxofre elementar usadas nos experimentos

(PARKER et al., 1975;

PADILLA et al., 2003a). Visando a formação de bornita sintética, a condição de sulfidização
escolhida para estudar o efeito da proporção calcopirita/enxofre foi de 450ºC e no tempo de
reação de 90min para as relações 1/1 e 1/2.

Os dados apresentados na Tabela V.3 mostram que ao dobrar a quantidade de enxofre no
aparato experimental, alcançou-se a completa conversão da calcopirita em bornita sintética.
Embora a estequiometria da reação 3.4 sugira uma proporção mássica calcopirita/enxofre de
1/0,14, foi necessário adicionar enxofre em excesso, devido às perdas por evaporação e
condensação nas zonas frias do forno, para que toda a calcopirita fosse transformada
(PADILLA et al., 2003a). Os difratogramas de raios-X da calcopirita inicial e do sólido
obtido, a 450ºC, proporção calcopirita/enxofre 1/2 em 90min de ensaio já foram apresentados
anteriormente, Figuras 5.1 e 5.7. O difratograma do sólido obtido para proporção
calcopirita/enxofre 1/1 está apresentado na Figura 5.8 e detalha os resultados apresentados na
Tabela V.3.
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Nos estudos de Parker et al. (1975), a variação da proporção calcopirita e enxofre elementar
causou alteração no tipo de fase produzida. Na proporção mássica de calcopirita/enxofre de
7/1, a 460ºC e em 4 horas de experimento, formaram-se idaíta e pirita sintéticas, enquanto no
experimento conduzido com a razão mássica 14/1, sob as mesmas condições de temperatura e
tempo, produziram-se bornita e pirita sintética. Já na presente dissertação não houve alteração
nas fases produzidas, apenas variação do teor.

Tabela V.3: Efeito de diferentes proporções de calcopirita/enxofre na análise quantitativa das fases
produzidas. Condições experimentais da sulfidização: 450ºC, tempo de reação de 90min.

Relação Mássica Calcopirita/Enxofre
Concentrado

Fase

1/1

1/2

(%)

(%)

78,6

27,1

n.d.

Bornita sintética

n.d.

1

30,7

39,8

Pirita sintética

n.d.

32,6

42,6

Quartzo

6,1

2,7

4,9

Magnetita

1,8

1,7

1,1

Silicato

13,5

5,2

11,6

(%)

Calcopirita

1

n.d.: não detectado
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Figura 5.8: Difratograma de Raios-X e refinamento Rietveld da amostra sulfidizada por 90min. Medida
de 2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s (GOF=1,45; Rwp=2,70). Condições
experimentais da sulfidização: 450ºC, proporção mássica calcopirita/enxofre 1/1.
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5.3.4 Análise dos produtos de reação por MEV/EDS

Com o objetivo de visualizar alterações na morfologia dos sólidos e confirmar os produtos
gerados durante o processo de sulfidização, foram realizadas análises de MEV/EDS. Foram
notadas diferenças na morfologia dos grãos de calcopirita inicial e do produto sulfidizado a
450ºC, por 90min e proporção calcopirita/enxofre igual a 1/2 como mostram as Figuras 5.9(a)
e 5.10(a). Os grãos da calcopirita presentes no concentrado apresentam um aspecto maciço e
compacto (Figura 5.9(a)). Em contrapartida o produto da sulfidização, Figura 5.10(a) tem
característica porosa e irregular. Estas mesmas diferenças de aspectos foram observados por
Veloso (2016). Demopoulos e Distin (1983) também observaram a formação de espécies
porosas em seus estudos.

De acordo com a análise química pontual realizada por MEV/EDS, em dois pontos destacados
na Figura 5.9(b), tem-se uma partícula de calcopirita, devido à composição química nestes
pontos juntamente com o valor teórico esperado para este composto. Já na Figura 5.10(b), os
pontos selecionados indicam a formação de uma partícula de bornita sintética a 450ºC. Diante
disto, pode-se concluir que os pontos 1 e 2 (fase maciça) pertencem a um grão de bornita
sintética e os pontos 3 e 4 (fase porosa) são de pirita sintética. A presença da bornita e pirita
sintéticas está em concordância com a análise de difração de raios-X para esta condição de
sulfidização. As observações do presente trabalho são consistentes com o encontrado por
Veloso (2016), que também observou, por meio de MEV/EDS, partículas de bornita sintética
acopladas às de pirita sintética. Também Padilla et al. (2003a) observaram, por meio de
microscopia eletrônica de varredura, em seus produtos de sulfidização, a formação de
partículas de pirita sintética envoltas com uma camada de covelita, na temperatura de 350ºC
em 90min de ensaio. Padilla et al. (2003a) em seus estudos similarmente detectaram
partículas de pirita recobertas por idaíta sintética, quando produzidas na temperatura de
450ºC, em um tempo de 60min de ensaio. A formação de idaíta sintética não foi observada na
presente dissertação.
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28,55

38,38

Calcopirita*

34,62

34,94

30,43

*Composição

química

teórica

da

calcopirita

Figura 5.9 (a) Imagem de MEV da amostra de calcopirita original (300x); (b) de uma partícula selecionada (2000x) e (c) análise pontual de um grão selecionado.
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(a)

(b)

(c)
Ponto

Cu(%)

Fe(%)

S(%)

1

60,72

10,2

29,08

2

59,25

10,77

29,98

3

1,11

44,2

54,69

4

3,48

42,62

53,91

Bornita*

63,31

11,13

25,59

Pirita**

--

46,55

53,45

*Composição química teórica da bornita
**Composição química teórica da pirita

Figura 5.10 (a) Imagem de MEV de produto sulfidizado (800x);(b) de uma partícula selecionada (2000x) e (c) análise elementar por EDS de pontos selecionados na
amostra. Condições experimentais da sulfidização: 450ºC, tempo de reação de 90min e proporção calcopirita/enxofre 1/2.
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5.4 Análise termodinâmica

A Figura 5.11 apresenta o diagrama logpS2 em função da temperatura para as reações de
sulfidização dos sulfetos de cobre, identificados nas seções anteriores deste trabalho. Uma vez
que os experimentos de sulfidização foram realizados utilizando excesso de enxofre, pode-se
afirmar que a pressão de S2(g) no leito reacional será próxima do valor indicado pela “curva de
condensação do enxofre”. Sendo assim, as pressões de S2(g) geradas nesses experimentos são
altas o suficiente para sulfidizar toda a calcopirita à covelita ou bornita, em toda a faixa de
temperatura mostrada na Figura 5.11. O diagrama evidencia também que, entre os sulfetos de
cobre analisados e nas condições experimentais utilizadas neste trabalho, a calcopirita é o
sulfeto de cobre mais estável, isto é, para que a mesma seja sulfidizada torna-se necessária a
utilização de pressões de enxofre maiores do que aquelas necessárias para promover a
sulfidização da nukundamita e da bornita. Em outras palavras, os dados termodinâmicos
revelam que uma atmosfera de S2(g) capaz de promover a sulfidização da calcopirita será
também capaz de sulfidizar a bornita e a nukundamita. Como consequência direta do que foi
apresentado, espera-se que a sulfidização da calcopirita ocorra de acordo com as seguintes
etapas reacionais, para qualquer experimento realizado na faixa de temperatura indicada na
Figura 5.11.
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Figura 5.11: Curvas de sulfidização das espécies de cobre em função da temperatura. Dados
termodinâmicos fornecidos pelo software HSC Chemistry (6.0). Considerando atividade unitária das
espécies sólidas.
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As reações 5.3 e 5.4 são termodinamicamente favoráveis e, por isso, o produto da sulfidização
da calcopirita esperado seria uma mistura de covelita e bornita. Além disso, a quantidade de
cada uma das fases presentes no produto é determinada pela velocidade das reações 5.4 e 5.5,
i.e., a mistura de sulfetos gerada após a sulfidização da calcopirita seria mais rica naquele
sulfeto que fosse o produto da reação mais rápida.

2CuFeS2(s) + S2(g) = 2CuS(s) + 2FeS2(s)

(5.3)

5CuFeS2(s) + S2(g) = Cu5FeS4(s) + 4FeS2(s)

(5.4)

A Figura 5.12 mostra o diagrama de Ellingham para as reações 5.3 e 5.4, é possível observar
que em toda a faixa de temperatura utilizada nos ensaios a reação é termodinamicamente
favorável quando se considera os reagentes e produtos no estado padrão.
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Figura 5.12: Diagrama de Ellingham das reações de sulfidização da calcopirita. Dados termodinâmicos
fornecidos pelo software HSC Chemistry (6.0).

No entanto, a Figura 5.11 mostra que caso a pressão de S2(g) imposta no sistema seja indicada
na curva de condensação do enxofre, a bornita formada após a sulfidização da calcopirita
também será decomposta à nukundamita de acordo com a equação química apresentada em
5.5.
22

Cu5FeS4(s) + S2(g) =
23

20

2

Cu5,5FeS6,5(s) + 23 FeS2(s)
23

(5.5)
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Finalmente, a nukundamita formada a partir da reação da bornita com enxofre elementar
também será sulfidizada a covelita, de acordo com o apresentado na equação química 5.6.

2Cu5,5FeS6,5(s) + S2(g) = 11CuS(s) + 2FeS2(s)

(5.6)

Sendo assim, caso não exista nenhum impedimento cinético, os dados termodinâmicos
indicam que o produto da sulfidização da calcopirita será covelita e pirita. Esses produtos da
reação de sulfidização podem ser obtidos caso uma, ou as duas sequências reacionais
ocorram:

(i) Apenas a reação 5.3 está ocorrendo.
(ii) A reação 5.4 ocorre, seguida da reação 5.5 e finalmente a reação 5.6.

Não se pode concluir, a partir dos resultados obtidos nos experimentos feitos à temperatura de
350ºC, se as duas etapas (i) e (ii) estão ocorrendo completamente ou se apenas uma delas está
ocorrendo. Ou seja, nessa temperatura todas as reações são rápidas ou apenas uma delas é
rápida e a outra muito lenta, por isso, os produtos de reação covelita e pirita foram
encontrados.

Os resultados dos experimentos realizados à temperatura de 400ºC mostram que as fases
formadas foram bornita e nukundamita, o que indica que nessa temperatura a reação 5.6 é
lenta e, por isso, apenas as reações 5.4 e 5.5 ocorrem. À essa temperatura também houve
produção de covelita, pode-se assumir que a formação dessa fase sulfetada se deve à reação
5.3. Como não faz sentido afirmar que a etapa 5.6 é lenta à temperatura de 400ºC e é rápida à
350ºC, deve-se concluir que apenas a reação 5.3 ocorre em experimentos realizados à 350ºC e
que a reações 5.3, 5.4 e 5.5 ocorrem em experimentos realizados à 400ºC. Vale ressaltar que
nos experimentos de sulfidização foi utilizado excesso de enxofre. Sendo assim, a pressão de
S2(g) foi mantida, durante todo o experimento, no valor indicado pela curva de condensação do
enxofre, e por isso, pode-se afirmar que a decomposição das fases sulfetadas formadas não é
termodinamicamente favorável.
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Os resultados dos experimentos realizados à 450ºC mostram que nessa temperatura a
velocidade da reação 5.4 torna-se maior que a da reação 5.3, justificando a formação de
bornita e pirita. Destaca-se que a ausência de dados termodinâmicos para as reações 5.5 e 5.6
à temperatura de 450ºC impossibilita previsões quanto à formação de nukundamita em
temperaturas superiores a 450ºC. As fases sulfetadas obtidas nos experimentos de sulfidização
deste trabalho estão em conformidade com as fases encontradas nos trabalhos de Demopoulos
e Distin (1983) e de Veloso (2016).

Destaca-se que a análise termodinâmica das reações entre os diferentes sulfetos metálicos
formados não foram consideradas, uma vez que os ensaios foram realizados em baixas
temperaturas e, sendo assim, a velocidade das reações gás-sólido será maior que a das reações
sólido-sólido.

5.5 Ensaios de lixiviação

5.5.1 Comparação da lixiviação das diferentes fases obtidas durante a sulfidização
A reação de sulfidização busca produzir uma nova fase, que possua cinética de lixiviação
mais rápida e extração maior do que a da calcopirita. Para comprovar a maior reatividade dos
sulfetos produzidos durante a sulfidização, foram executados experimentos de lixiviação em
uma solução ácida de sulfato férrico a 70ºC, com tempo de ensaio de até 270min (Figura
5.13). As concentrações de íon férrico e ácido sulfúrico utilizadas foram 0,125mol/L e
0,3mol/L (equivalente ao pH de 1,6) respectivamente e foram selecionadas com base nos
estudos de Dutrizac et al. (1970) e Veloso et al. (2016). Os ensaios foram feitos com as
seguintes fases: (i) bornita sintética, (ii) covelita sintética e (iii) mistura de covelita,
nukundamita e bornita sintéticas. Cabe destacar que a pirita sintética estava presente em todos
estes produtos, bem como os outros minerais originalmente presentes no concentrado e que
não reagiram com o enxofre elementar.
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Figura 5.13: Lixiviação da calcopirita original e dos diferentes produtos sulfidizados. Condições do ensaio
de lixiviação: 0,125mol/L Fe3+, 0,3mol/L H2SO4, agitação de 130min-1, a 70ºC.

Os resultados apresentados na Figura 5.13 mostraram elevadas extrações de cobre a partir da
bornita sintética (78,7%). A mistura dos sulfetos covelita, nukundamita e bornita sintéticos
(47,3%) bem como a covelita sintética (38,1%) apresentaram extrações abaixo de 50%. A
extração de cobre do concentrado calcopirítico foi de apenas (21,7%) e desta forma, a
sulfidização apresentou efeitos positivos em termos de extração de cobre. Observou-se a
mesma tendência dos resultados reportados por Veloso (2016), ou seja, independente do
produto formado, a extração de cobre foi superior à da calcopirita original. No trabalho de
Veloso (2016), os experimentos de lixiviação foram realizados a 80ºC em um meio híbrido
contendo 0,5mol/L Fe3+, 2,0mol/L NaCl, e 1,0mol/L H2SO4, e as extrações atingiram, para
bornita sintética, 89,2%; 76%, para a covelita sintética e 14,1% para a calcopirita sem
tratamento. Padilla et al. (2003b) também mostraram elevadas dissoluções de cobre a partir de
um produto sulfidizado (covelita sintética), com extrações de cobre próximas de 95%, a
100ºC, por 60min, para solução de NaCl-H2SO4-O2.

5.5.2 Efeito da temperatura de lixiviação na dissolução dos produtos da sulfidização

Sabe-se que o aumento de temperatura dos ensaios de lixiviação apresenta efeitos positivos
nas taxas de extração de cobre. Por exemplo, a extração de cobre a partir da bornita sintética
aumentou de 65% para 98% quando a temperatura foi elevada de 60ºC para 90ºC (VELOSO
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et al., 2016). Do mesmo modo, o produto contendo bornita e pirita sintéticas do presente
trabalho, obtido nas condições de sulfidização de 450ºC, tempo de 90min de ensaio e
proporção calcopirita/enxofre 1/2, também apresentou elevação na extração de cobre com a
temperatura. Isto porque os valores de extração máximos se elevaram de 50,5% para 78,7%
quando a temperatura de lixiviação foi variada de 32ºC para 70ºC (Figuras 5.13 e 5.14).

Além do produto que continha bornita e pirita sintéticas, a fase constituída pelos três sulfetos
de cobre (covelita, nukundamita e bornita sintéticas), também teve seus valores de extração de
cobre dependentes da temperatura (Figuras 5.13 e 5.14). Sendo assim, valores máximos de
extração de cobre, da ordem de 47%, 27% e 18% foram alcançados ao final 270min de ensaio,
nos ensaios de lixiviação conduzidos nas temperaturas de 70ºC, 40ºC e 32ºC,
respectivamente. Dados de extração de cobre, em função da temperatura para misturas destes
três sulfetos de cobre não foram encontrados durante a revisão da literatura.
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Figura 5.14: Efeito da temperatura de lixiviação dos produtos da sulfidização do concentrado de
calcopirita. Condições do ensaio de lixiviação: 0,125mol/L Fe 3+, 0,3mol/L H2SO4, agitação de 130min-1,
270min. B: bornita sintética; BNC mistura de covelita, nukundamita e bornita sintéticas; C: covelita
sintética.

Adicionalmente, a lixiviação do produto que continha covelita sintética também foi impactada
pelo aumento de temperatura. Isto porque quando a temperatura do sistema aumentou de 32ºC
para 70ºC, as extrações de cobre aumentaram de aproximadamente 16% para 39% ao final de
270min de experimento (Figuras 5.13 e 5.14). Este comportamento da amostra de covelita
sintética foi observado também por Padilla et al. (2003b). Em seus sistemas de lixiviação
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contendo 0,4 mol/L de H2SO4, 0,5mol/L NaCl e 0,37 L/min de O2, a extração de cobre
aumentou de 45% para 95%, quando a temperatura variou de 80ºC para 100ºC.

5.5.3 Caracterização dos resíduos

A caracterização por meio da difração de raios-X do resíduo da lixiviação do concentrado de
calcopirita está apresentada na Figura 5.15. Pode-se observar que o resíduo apresenta
calcopirita não reagida, uma vez que apenas 21,6% de cobre proveniente da calcopirita foi
lixiviado, como apresentado na Figura 5.13. Nota-se também que os minerais de ganga,
magnetita, quartzo e silicato continuam presentes no resíduo do concentrado. Destaca-se neste
caso, a formação de enxofre elementar durante a lixiviação ou alternativamente a presença do
mesmo no produto da etapa de sulfidização (embora o mesmo não tenha sido detectado pela
DRX). Cita-se também a precipitação de ferro sob a forma de jarosita como também
encontrado por Córdoba et al. (2008b) e Carneiro e Leão (2007).
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Figura 5.15: Difratograma de Raios-X do resíduo da lixiviação da calcopirita. Medida de 2θ entre 11º e
80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s. Condições do ensaio de lixiviação: 0,125mol/L Fe3+,
0,3mol/L H2SO4,70ºC, agitação de 130min-1 e 270min.

A Figura 5.16 mostra o difratograma da amostra do resíduo da lixiviação da covelita sintética.
Os minerais de ganga magnetita, quartzo e silicato nesse sistema ainda se apresentam ao final
da lixiviação. Essa amostra apresentava 4,1% de calcopirita não-sulfidizada antes da
lixiviação, e esta fase também apareceu no resíduo, como previsto por Córdoba et al. (2008b).
Pode-se observar inclusive que ainda há presença de covelita sintética no resíduo da
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lixiviação, uma vez que a extração de cobre referente a essa amostra foi apenas de 38,1%.
Observa-se também a presença de enxofre elementar e precipitação de ferro sob a forma de
jarosita. Em conformidade com este estudo, covelita sintética remanescente foi encontrada por
Padilla et al. (2003b). Estes autores lixiviaram amostras de covelita sintética a 100ºC em um
meio contendo 0,4mol/L de H2SO4 e 0,5mol/L de NaCl e estavam presentes no resíduo sólido,
ao final de 20min de ensaio, covelita residual, pirita sintética e enxofre elementar.
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Figura 5.16: Difratograma de Raios-X do resíduo da lixiviação da covelita sintética. Medida de 2θ entre
11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s. Condições da lixiviação: 0,125mol/L Fe3+,
0,3mol/L H2SO4, 70ºC, agitação de 130min-1 e 270min.

O difratograma de raios-X do resíduo da lixiviação da mistura de sulfetos de covelita,
nukundamita e bornita sintéticas está apresentado na Figura 5.17. Os minerais de ganga
magnetita, quartzo e silicato continuam no sistema ao final da lixiviação. Observa-se a
presença de nukundamita e covelita residuais, fases menos reativas do que a bornita. Não
existem estudos descrevendo a lixiviação da nukundamita sintética, mas como esta fase foi
detectada no resíduo, assume-se que a mesma é menos reativa do que a bornita sintética. Foi
observado também a formação de enxofre elementar e precipitação de ferro sob a forma de
jarosita.
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Figura 5.17: Difratograma de Raios-X do resíduo da lixiviação da mistura de sulfetos covelita,
nukundamita e bornita sintéticas. Medida de 2θ entre 11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a
cada 1s. Condições da lixiviação: 0,125mol/L Fe3+, 0,3mol/L H2SO4, 70ºC, agitação de 130min-1 e 270min.

O difratograma de raios-X do resíduo da lixiviação da bornita sintética está apresentado na
Figura 5.18. Por meio da análise do resíduo, pode-se destacar que os minerais de ganga
quartzo, magnetita e silicato não foram lixiviadas. Além disto, não foi detectada bornita
sintética no resíduo, uma vez que 78,7% do cobre desse produto foi lixiviado, como já
apresentada na Figura 5.13. Por outro lado, ainda há pirita sintética remanescente no resíduo,
conforme encontrado por Veloso (2016), em seus estudos de lixiviação de bornita sintética,
utilizando íons cúpricos como oxidante. Adicionalmente, como esperado, enxofre elementar
está apresentado como um produto de reação. Muitos autores citaram o enxofre elementar
como um produto de lixiviação da bornita natural, particularmente durante lixiviações com
temperaturas acima de 40ºC (SULLIVAN, 1931; DUTRIZAC et al., 1970; PESIC e OLSON,
1983;VELOSO,2016).
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Figura 5.18: Difratograma de Raios-X do resíduo da lixiviação da bornita sintética. Medida de 2θ entre
11º e 80º com um tamanho de passo de 0,02°/2θ a cada 1s. Condições da lixiviação: 0,125mol/L Fe3+,
0,3mol/L H2SO4, 70ºC, agitação de 130min-1 e 270min.
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6 CONCLUSÕES
O presente estudo demonstrou que é possível transformar a calcopirita em outro sulfeto de
cobre ao reagi-la com enxofre elementar na faixa de temperatura de 350ºC a 450ºC. Porém a
reação da calcopirita com o enxofre elementar fundido a 150ºC não ocorreu, provavelmente
por fatores cinéticos. O tipo de fase sulfetada de cobre formada é dependente da temperatura
utilizada nos experimentos, ou seja, a 350ºC é obtida covelita sintética, a 400ºC, uma mistura
de covelita, nukundamita e bornita sintéticas e a 450ºC, bornita sintética. Além disto, houve a
formação da pirita sintética em todas as condições de temperatura investigadas. Variações de
tempo de sulfidização e das proporções mássicas de calcopirita e enxofre elementar
impactaram na proporção dos produtos de sulfidização.

Independentemente do tipo de sulfeto formado, a extração de cobre na etapa de lixiviação foi
consideravelmente maior do que a da calcopirita original. Os valores de extração obtidos
foram superiores a 38%, 47%, 78% para os produtos que continham covelita sintética, mistura
de covelita, nukundamita e bornita sintéticas, bem como a bornita sintética, respectivamente.
O aumento da temperatura da lixiviação apresentou efeitos positivos em termos de extração
de cobre para todos os três tipos de produtos da sulfidização. Destaca-se a amostra que
continha bornita sintética, que apresentou maior dissolução de cobre por meio da lixiviação
química (78,7%). Desta forma, visando a obtenção desta fase, as condições de sulfidização
recomendadas são: temperatura de 450ºC, tempo de reação de 90min e proporção
calcopirita/enxofre de 1/2.
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS
A partir do desenvolvimento da presente dissertação, algumas possibilidades relevantes para
estudos futuros são:

(i) Investigar reagentes alternativos ao enxofre elementar para a reação de sulfidização como
dióxido de enxofre.

(ii) Realizar um estudo cinético da reação de sulfidização da calcopirita com enxofre
elementar lançando mão do método de Rietveld. Uma vez que o método permitiu a
quantificação dos diferentes sulfetos de cobre formados após a reação.

(iii) Realizar a biolixiviação dos produtos sulfidizados e comparar os resultados de extração
com os obtidos por meio da lixiviação química.
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