
UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

 

 

 

 

 

 

 Dissertação de Mestrado 

 

   

 

 

"Quantificação de espécies de enxofre em materiais 

sólidos usados em sistemas hidrometalúrgicos" 

 

 

 

 

 

 

Autor: Angélica Cristina Martins Silva 

Orientador: Prof. Dr. Versiane Albis Leão 

 

 

 

Novembro de 2018



 

 

UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

  

 

 

 

Angélica Cristina Martins Silva 

 

 

 

 

"Quantificação de espécies de enxofre em materiais 

sólidos usados em sistemas hidrometalúrgicos" 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais da 

REDEMAT como parte integrante dos requisitos 

para obtenção do título de Mestra em Engenharia de 

Materiais. 

 

Área de concentração: Processos de Fabricação  

Orientador: Prof. Dr. Versiane Albis Leão 

 

 

 Ouro Preto, 29 de novembro 2018



Catalogação: www.sisbin.ufop.br

S586q Silva, Angélica Cristina Martins.
     Quantificação de espécies de enxofre em materiais sólidos usados em sistemas
hidrometalúrgicos [manuscrito]  /  Angélica Cristina Martins Silva. - 2018.
     82f.: il.: grafs; tabs. 

     Orientador: Prof. Dr. Versiane Albis Leão.

     Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação. REDEMAT. Programa de Pós-Graduação em Engenharia
de Materiais. 
     Área de Concentração: Processos de Fabricação.

     1. Enxofre sulfeto. 2. Enxofre sulfato. 3. Enxofre elementar. 4. Enxofre
total. 5. Especiação do enxofre. I. Leão, Versiane Albis. II. Universidade Federal
de Ouro Preto. III. Titulo.

                                                                                                      CDU: 62-5





ii 

 

 AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por guiar meus passos e jamais me desamparar. À minha 

família e sobretudo aos meus pais Geraldo Magela da Siva e Maria Antônia Martins Silva, 

pelo apoio e por seus esforços para que eu pudesse continuar correndo atrás dos meus sonhos. 

 

Ao Prof. Dr. Versiane Albis Leão pelos ensinamentos, por sua orientação e confiança 

depositada em mim. 

 

Aos companheiros do laboratório de Bio&Hidrometalurgia em especial às amigas que me 

acompanharam desde o início de tudo Letícia Cheloni e Gisele Cândido, e que contribuíram 

muito com todo carinho e conhecimento em cada momento no decorrer do mestrado. À 

Renata Pires, Gabriela Sampaio, Flávio Martins, Alessandra Ferreira, Matheus Costa, Andréia 

Resende, Luciana Faria, Romeu Giardini, Leandro Moreira, Arthur Faria, Otávio Souza, 

Rafaela Morais, Lucas Sanches, Felipe Avelino, Michael Rodrigues, Liliane Carvalho, 

Suzimara Reis, Flávio Luciano, Flávia Donária, Isabel Braga, Natália Barbosa, Guilherme 

Patto, Nayara Quites e Sérgio Chaves por todo conhecimento compartilhado, pelo 

companheirismo e pelos momentos de descontração. 

 

Aos amigos que o mestrado me presenteou Katerine Silva, Ana Luísa Moreira e Kelly Pires, e 

à todos os meus amigos que vêm me acompanhando ao longo desses anos, Marina de Sousa, 

Carolina Gonçalves, Pollyana Queiroz e Lucas Caetano... enfim, velhos ou novos, de perto ou 

de longe, muito obrigada.  

 

Ao Prof
o
 Victor de Alvarenga e aos seus alunos Tasso Machado e Matheus Simplício pela 

colaboração nas análises químicas e térmicas, e pelo empréstimo de equipamentos do 

Laboratório de Pirometalurgia.  

 

A todos do laboratório NanoLab, em especial ao Henrique Carvalho pela colaboração nas 

análises de DRX e também por compartilhar seus conhecimentos. Aos técnicos Graciliano, 

Paulo e Anísio pela colaboração em diversas ocasiões que precisei. Aos departamentos de 

Engenharia Geológica da UFOP e de Engenharia Metalúrgica da UFMG pela concessão das 

amostras. 



 

 

iii 

 

À Rede Temática em Engenharia de Materiais – REDEMAT  

 

À CAPES, FAPEMIG, CNPq e FINEP, pela concessão da bolsa de estudo e pelo 

financiamento do projeto. 



 

 

iv 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 11 

2. OBJETIVO ..................................................................................................................... 15 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 15 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 16 

3.1. O ENXOFRE ............................................................................................................ 16 

3.1.1 Sulfetos e sulfatos ............................................................................................... 19 

3.2. MINERAIS CONTENDO ENXOFRE IMPORTANTES PARA A ÁREA DE 

BIOHIDROMETALURGIA DOS SULFETOS METÁLICOS PORTADORES DE OURO

 20 

3.2.1. Pirita .................................................................................................................... 20 

3.2.2. Jarosita ................................................................................................................ 23 

3.2.3. Arsenopirita ........................................................................................................ 24 

3.3. TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA ANÁLISE DE ENXOFRE ............................... 24 

3.4. DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE SULFATO E ENXOFRE SULFETO ............. 28 

3.5. DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE ELEMENTAR ............................................... 31 

3.6. DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE TOTAL ........................................................... 31 

4. MATERIAIS E MÉTODOS .......................................................................................... 37 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS .............................................................. 37 

4.1.1 Preparação da amostra de jarosita ................................................................... 38 

4.2. AVALIAÇÃO DA SELETIVIDADE DAS ETAPAS DE EXTRAÇÃO ................. 39 

4.3.1 Abertura das amostras e quantificação do enxofre total. ............................... 40 

4.3.2 Extração de enxofre elementar com solvente orgânico. .................................. 41 

4.3.3 Remoção de enxofre sulfeto por pirólise à 550ºC, seguida por extração do 

enxofre sulfato com HCl 4mol.L
-1

. ................................................................................ 42 

4.3.4 Remoção de enxofre elementar por pirólise à 250ºC, seguida por extração do 

enxofre sulfeto com uma solução 3:1 (HNO3:HCl). .................................................... 42 

4.3. MÉTODOS DE SEPARAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE 

ENXOFRE EM AMOSTRAS DE SISTEMAS HIDROMETALÚRGICOS. ...................... 43 

4.4.1 Separação de enxofre sulfeto e enxofre sulfato. ............................................... 43 

4.4.2 Separação de enxofre sulfeto e enxofre elementar. ......................................... 45 



 

 

v 

 

4.4.3 Separação de enxofre sulfeto, enxofre sulfato e enxofre elementar ............... 46 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................... 50 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS .............................................................. 50 

5.2. AVALIAÇÃO DA SELETIVIDADE DAS ETAPAS DE EXTRAÇÃO ................. 52 

5.2.1 Quantificação do enxofre total .......................................................................... 53 

5.2.2 Extração de enxofre elementar com solvente orgânico ................................... 53 

5.2.3 Remoção de enxofre sulfeto por pirólise, seguida por dissolução das outras 

formas de enxofre em soluções ácidas .......................................................................... 55 

5.2.3.1 Comportamento das amostras durante o processo de pirólise ............................ 55 

5.2.3.2 Pirólise à 550ºC, seguida por extração de enxofre sulfato com HCl, 4mol.L
-1

 ... 62 

5.2.3.3 Pirólise à 250ºC, seguida por extração do enxofre sulfeto por uma solução 3:1 

(HNO3:HCl) ..................................................................................................................... 63 

5.3. MÉTODOS DE SEPARAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE 

ENXOFRE EM AMOSTRAS DE SISTEMAS HIDROMETALÚRGICOS ....................... 63 

5.3.1 Separação de enxofre sulfeto e enxofre sulfato. ............................................... 64 

5.3.2 Separação de enxofre sulfeto e enxofre elementar .......................................... 66 

5.3.3 Separação de enxofre sulfeto, enxofre sulfato e enxofre elementar ............... 68 

6. CONCLUSÕES .............................................................................................................. 72 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ........................................................ 74 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 75 

APÊNDICE I .......................................................................................................................... 80 

 

  



 

 

vi 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 3.1. Diagrama Eh-pH mostrando as regiões de predominância das várias espécies 

aquosas contendo enxofre. ....................................................................................................... 18 

Figura 4.1. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 1 para a separação das espécies enxofre sulfeto e enxofre sulfato, visando a 

quantificação dessas formas de enxofre por ICP-AES. ............................................................ 44 

Figura 4.2. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 2 para a separação das espécies enxofre sulfeto e enxofre sulfato, visando a 

quantificação dessas formas de enxofre por ICP-AES. ............................................................ 45 

Figura 4.3. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 3 para a separação das espécies enxofre sulfeto e enxofre elementar, visando a 

quantificação do enxofre sulfeto por ICP-AES. ....................................................................... 46 

Figura 4.4. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 4 para a separação das espécies enxofre elementar, sulfeto e sulfato, visando a 

remoção do enxofre sulfeto e quantificação das outras espécies de enxofre por ICP-AES. .... 47 

Figura 4.5. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 5 para a separação das espécies enxofre elementar, sulfeto e sulfato, visando a 

quantificação das três espécies de enxofre por ICP-AES. ....................................................... 48 

Figura 4.6. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 6 para a separação das espécies enxofre elementar, sulfeto e sulfato, visando a 

remoção do enxofre elementar e quantificação das outras espécies de enxofre por ICP-AES. 49 

Figura 5.1. Difratograma de raios-X da amostra de pirita. ..................................................... 51 

Figura 5.2. Difratograma de raios-X da amostra de jarosita ................................................... 51 

Figura 5.3. Difratograma de raios-X da amostra de enxofre. .................................................. 52 

Figura 5.4. Difratograma de raios-X da amostra de arsenopirita. ........................................... 52 

Figura 5.5. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de enxofre, em atmosfera de 

ar sintético. ............................................................................................................................... 56 

Figura 5.6. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de pirita, em atmosfera de ar 

sintético. ................................................................................................................................... 56 

Figura 5.7. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de arsenopirita, em 

atmosfera de ar sintético. .......................................................................................................... 57 



 

 

vii 

 

Figura 5.8. Difratograma de raios-X da amostra de arsenopirita após ser submetida ao 

processo de pirólise à 550ºC, por uma hora. ............................................................................ 58 

Figura 5.9. Difratograma de raios-X da amostra de pirita após ser submetida ao processo de 

pirólise à 550ºC, por uma hora. ................................................................................................ 59 

Figura 5.10. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de jarosita, em atmosfera 

de ar sintético. .......................................................................................................................... 59 

Figura 5.11. Difratograma de raios-X da amostra de jarosita após ser submetida ao processo 

de pirólise à 550ºC por uma hora. ............................................................................................ 60 

Figura 5.12. Difratograma de raios-X da amostra de jarosita após ser submetida ao processo 

de pirólise à 250º, por uma hora. .............................................................................................. 61 

Figura 5.13. Difratograma de raios-X da amostra de pirita após ser submetida ao processo de 

pirólise à 250º, por uma hora.................................................................................................... 62 

Figura 5.14. Recuperação das espécies de enxofre através do método 1 (remoção de enxofre 

sulfeto por pirólise à 550ºC, seguida por extração de enxofre sulfato em solução de HCl 

4mol.L
-1

) e pelo método 2 (extração de enxofre sulfato com HCl 4mol.L
-1

 seguida por 

extração de enxofre sulfeto com a solução 3:1 (HNO3:HCl)). ................................................. 65 

Figura 5.15. Recuperação das diferentes espécies de enxofre através de uma sequência de 

extrações aplicadas ao sistema 5 (14,4% de arsenopirita, 69,5% de jarosita, 11,1% de pirita e 

5,0% de enxofre em pó), utilizando-se os seguintes métodos: método 4 - extração de enxofre 

elementar utilizando-se benzeno como solvente, seguida por remoção de enxofre sulfeto por 

pirólise à 550ºC e extração de enxofre sulfato com HCl, 4mol.L
-1

; método 5 - extração de 

enxofre elementar utilizando-se benzeno como solvente, seguida por extração de enxofre 

sulfato por HCl 4mol.L
-1

 e determinação do enxofre sulfeto remanescente, por digestão em 

solução 3:1 (HNO3:HCl). ......................................................................................................... 69 

Figura 5.16. Difratograma de raios-X de uma mistura das amostras de jarosita e enxofre em 

pó nas proporções 1:1, após esta ser submetida ao processo de pirólise à 550ºC por uma hora.

 .................................................................................................................................................. 71 

 

  



 

 

viii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela III.1. Solubilidade do enxofre elementar em solventes mais específicos, em diferentes 

temperaturas (em g/100g). ........................................................................................................ 17 

Tabela IV.1. Condições de análise do ICP-AES. .................................................................... 37 

Tabela V.1. Resultados das análises químicas das amostras dos materiais pirita, arsenopirita, 

jarosita e enxofre. ..................................................................................................................... 50 

Tabela V.2. Verificação da seletividade das etapas de extração para determinação dos teores 

de enxofre nas amostras de jarosita, pirita, arsenopirita e enxofre em pó. Tais etapas se 

dividem em: extração do enxofre total pela solução 3:1 (HNO3:HCl) por 30 min, à 85ºC; 

extração do enxofre elementar por digestão com o solvente orgânico (benzeno); remoção do 

enxofre sulfeto por pirólise à 550ºC, seguida por dissolução do enxofre sulfato em HCl 

4mol.L
-1

; extração do enxofre sulfato por digestão em HCl 4mol.L
-1

; e remoção do enxofre 

elementar por pirólise à 250ºC, por 1h, seguida por dissolução do enxofre sulfeto em solução 

3:1 (HNO3:HCl) até total dissolução das amostras. ................................................................. 54 

Tabela V.3. Valores médios de recuperação das espécies de enxofre e do ferro obtidos a partir 

do sistema 4 (95,2% de pirita e 4,8% de enxofre elementar), usando o método 3; e do sistema 

5 (14,4% arsenopirita, 69,5% jarosita, 11,1% pirita e 5,0% enxofre em pó), pelos métodos 5 e 

6. Método 3 – remoção de enxofre elementar por pirólise à 250ºC e extração de enxofre 

sulfeto por digestão com solução 3:1 (HNO3:HCl); método 5 - extração de enxofre elementar 

utilizando-se benzeno como solvente, seguida por extração de enxofre sulfato com solução de 

HCl 4mol.L
-1

 e determinação do enxofre sulfeto remanescente por digestão com solução 3:1 

(HNO3:HCl); método 6 – extração de enxofre sulfato utilizando-se solução de HCl 4mol.L
-1

, 

seguida pela remoção do enxofre elementar por pirólise da amostra à 250ºC e dissolução do 

enxofre sulfeto em solução 3:1 (HNO3:HCl). .......................................................................... 67 

  



 

 

ix 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro III.1. Formas inorgânicas mais comuns de enxofre. ................................................. 18 

Quadro III.2. Etapas de extração e as espécies de enxofre que se espera remover em cada 

etapa. ........................................................................................................................................ 33 

Quadro III.3. Resumo dos principais estudos apresentados, envolvendo a separação e 

quantificação de diferentes espécies de enxofre. ..................................................................... 34 

Quadro IV.1. Metodologias para quantificação do enxofre total. .......................................... 40 

Quadro IV.2. Metodologias para quantificação do enxofre elementar. .................................. 41 

 

  



 

 

x 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado investigou a quantificação de espécies de enxofre 

relevantes para o processamento hidrometalúrgico de minérios de ouro refratários. Compostos 

como pirita, arsenopirita, jarosita e/ou enxofre elementar são normalmente encontrados nos 

diferentes estágios de oxidação desses minérios. Uma sequência de etapas de extração foi 

realizada para separar as espécies de enxofre (enxofre sulfeto, enxofre sulfato e enxofre 

elementar) por ICP-AES. Assim, as amostras sólidas foram submetidas a processos de pirólise 

para volatilizar as espécies enxofre elementar e enxofre sulfeto, seguida de extração úmida e 

quantificação das espécies dissolvidas por ICP-AES. O procedimento recomendado para 

analisar os teores de sulfeto, sulfato e enxofre elementar compreendeu a digestão das amostras 

sólidas com soluções de ácido nítrico e ácido clorídrico (3:1, v/v) até a total dissolução dos 

sólidos. Esse procedimento permite recuperações de enxofre em torno de 100% (desvio 

padrão menor que 0,9%). A remoção do enxofre sulfeto por pirólise a 550 ° C seguida da 

determinação do enxofre sulfato, após a digestão em ácido clorídrico diluído resultou em 

recuperações entre 100% e 102% e desvio padrão inferiores a 0,8%. Assim, este 

procedimento demonstrou-se seletivo e mais indicado quando apenas essas formas de enxofre 

estão presentes. A remoção do enxofre elementar por pirólise à 250ºC foi a técnica que 

resultou nas maiores recuperações das outras formas de enxofre quando esta estava presente 

(recuperações de enxofre sulfeto maior que 88% e desvios padrão entre 1% e 5% foram 

observados). Os resultados deste método podem ser melhorados, se também for realizada uma 

determinação quantitativa do ferro, para que recuperações maiores (superiores a 94%) com 

desvios padrão variando entre 1% e 2% possam ser obtidas. A extração do enxofre elementar 

pelo benzeno não foi eficiente com recuperações inferiores a 60 % 

 

Palavras-chave: enxofre sulfeto, enxofre sulfato, enxofre elementar, enxofre total, materiais 

sólidos, especiação do enxofre. 
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ABSTRACT 

 

The current master thesis investigated the quantification of sulphur species relevant to to the 

hydrometallurgical processing of refractory gold ores. Compounds such as pyrite, 

arsenopyrite, jarosite and/or elemental sulphur are usually encountered in the different oxidation 

stages of these ores. A sequence of extraction steps was carried out in order to separate quantify 

these species (sulphide-sulphur, sulphate-sulphur, elemental sulphur) by ICP-AES. Thus, the 

solid samples were submitted to pyrolysis processes to volatilize elemental sulphur and 

sulphide species followed by wet extraction and quantification of the dissolved species in the 

ICP-AES. The recommended procedure to analyse the sulphide, sulphate and elemental 

sulphur contents comprised digestion of the solid samples with a nitric-hydrochloric acid 

solutions (3:1, v/v) until total dissolution of the solids. This procedure enables recoveries of 

sulphur at around 100% along with precise and accurate determinations (standard deviations 

less than 0.9%). Removal of sulphide sulphur by pyrolysis at 550°C followed by 

determination of sulphate, after digestion in dilute hydrochloric acid resulted in recoveries 

between 100% and 102% and standard deviations less than 0,8%. Thus this higilghy selective 

procedure is indicated when only these forms of sulphur are present. Removal of elemental 

sulphur by pyrolysis at 250ºC was the technique that resulted in the highest recoveries of the 

other forms of sulphur when the former was present (recoveries of sulphide sulphur greater 

than 88% and standard deviations between 1% and 5% were observed, provided that the 

sulphate sulphur is dissolved in dilute hydrochloric acid and the remaining sulphur can then 

be extracted after burning in the acid solution (3:1, HNO3:HCl) until complete dissolution of 

the solid. The results of the latter method can be improved, if a quantitative determination of 

the iron is also carried out, so that higher recoveries (higher than 94%) with standard 

deviations varying between 1% and 2% can be achieved. Extraction of elemental sulphur by 

benzene was not efficient with recoveries lower than 60% . 

 

Keywords: sulphide-sulphur, sulphate-sulphur, elemental sulphur, total sulphur, sulphur 

speciation, biooxidation, gold ores. 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na natureza, o enxofre pode ser encontrado combinado com diversos metais, entre eles o 

ferro, em minerais sulfatados como a melanterita (FeSO4.7H2O) e a jarosita 
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(K2Fe6(OH)12(SO4)4), ou ainda em minerais sulfetados como a pirita (FeS2) e a pirrotita (FeS). 

Além do ferro, outros elementos também podem ser encontrados associados ao enxofre como 

o cobre e o arsênio, como ocorre, por exemplo, na calcopirita (CuFeS2) e na arsenopirita 

(FeAsS). De acordo com Dold (2003), os processos de oxidação de sulfetos presentes em 

resíduos e rejeitos provenientes da mineração são bastante estudados. Esses resíduos 

juntamente com efluentes ricos em sulfato e metais são gerados por indústrias de mineração 

que processam principalmente minerais sulfetados e carvão.  

 

A extração do ouro é um exemplo de processo muito estudado em hidrometalurgia. Quando o 

ouro está associado a sulfetos de ferro, o minério pode ser refratário (a extração direta do ouro 

pelo cianeto é menor do que 90%), sendo necessária por consequência a realização de uma 

etapa inicial de oxidação desses sulfetos de forma a produzir uma nova fase oxidada e porosa 

portadora do ouro. Com isto, o agente lixiviante (normalmente o íon cianeto) consegue, em 

etapa posterior, acessar e dissolver as partículas de ouro. Durante a etapa de oxidação dos 

sulfetos podem ser utilizados processos de ustulação, oxidação sob pressão e bioxidação 

(CIMINELLI, 2007). Especificamente na etapa de bioxidação de minérios refratários de ouro, 

ocorre a formação de enxofre elementar (S
0
) e/ou outros compostos férricos como a jarosita 

(K2Fe6(OH)12(SO4)4) que poderão agir como uma barreira, impedindo que o agente oxidante 

atinja a superfície do mineral sulfetado, interferindo assim, em sua oxidação (este efeito é 

conhecido como passivação) (JAMBOR et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2010; LIANG et al., 

2012). Neste e em outros contextos de bioxidação (ou biolixiviação) de sulfetos e também 

geração de drenagem ácida de mina, a quantificação da oxidação de sulfetos de ferro como a 

pirita e a arsenopirita é difícil, pois os produtos da oxidação destes minerais (ferro e sulfato) 

não são solúveis, ou seja, eles se precipitam. Os mecanismos de oxidação dos minerais 

arsenopirita e pirita, bem como de formação da jarosita, estão representados nas Equações 1.1 

a 1.7: 

 

2FeAsS(s) + 10H
+

(aq) + 
 

 
O2(g) ⇌ 2As

3+
(aq) + 2S

0
(aq) + 2Fe

2+
(aq) + 5H2O(l) (química) (1.1) 

 

FeS2(s) + 
 

 
O2(g) + H2O(l) ⇌ Fe

2+
(aq)

 
+ 2SO4

2-
(aq)

 
+ 2H

+
(aq) (química) (1.2) 
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4Fe
2+

(aq)
 
+ O2(g) + 4H

+
(aq) ⇌ 4Fe

3+
(aq) + 2H2O(l) (biológica) (1.3) 

FeAsS(s) + 5Fe
3+

(aq) ⇌ As
3+

(aq) + 6Fe
2+

(aq) + S
0

(s) (química) (1.4) 

FeS2(s) + 14Fe
3+

(aq) + 8H2O(l) ⇌ 15Fe
2+

(aq)
 
+ 2SO4

2-
(aq)

 
+ 16H

+
(aq) (1.5) 

2S
0

(aq) + 3O2(g) + 2H2O(l) ⇌ 2SO4
2-

(aq)
 
+ 4H

+
(aq)

 
(biológica) (1.6) 

3Fe
3+

(aq) + 2SO4
2-

(aq) + 6H2O(l) + M
+

(aq) ⇌ MFe3(OH)6(SO4)2(s) + 6H
+

(aq) (química) (1.7) 

 

Na Equação 1.7, M representa cátions monovalentes tais como K
+
, Na

+
, NH4

+
, H3O

+
, entre 

outros. Além do enxofre e do ferro solubilizados se precipitarem na forma de jarosita 

(Equação 1.7), há a co-precipitação do arsênio dissolvido quando este sólido é formado. Cabe 

ressaltar ainda que na bioxidação de minérios refratários de ouro, as formas não oxidadas de 

enxofre (S
0 

e S
2-

) irão afetar o consumo de cianeto na etapa seguinte de lixiviação do metal 

precioso. Dessa forma, a determinação dos teores de enxofre sulfato (oxidado) e enxofre não 

oxidado, é relevante para o entendimento dos fenômenos de bioxidação e cianetação desses 

minérios. 

 

Uma alternativa para avaliar a eficiência da oxidação dos sulfetos de ferro e arsênio, seria 

determinar quantitativamente o enxofre na forma elementar (S
0
), sulfatada (SO4

2-
) e sulfetada 

(S
2-

) presente na amostra antes e depois de submetê-la ao processo de oxidação. A análise por 

espectroscopia de absorção de raios X (XANES) de um material pirítico, após passar pelo 

processo de bioxidação, durante 20 dias, indicou 69,9% do sulfeto, 15,2% de enxofre 

elementar, 10,6% de jarosita, e 4,3% de tiossulfato (XIA et al., 2010). Um resíduo da 

biolixiviação da calcopirita também foi quantificado pela análise de XANES e apresentou 

67,5% de jarosita, 25,4% de enxofre elementar e 7,1% de calcopirita residual (LIANG et al., 

2012). Já para a arsenopirita, a análise quantitativa do enxofre elementar (formado na 

superfície do mineral após o processo de bioxidação) por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) demonstrou que esta forma de enxofre correspondeu a mais de 50% de 

todo o enxofre reagido (MCGUIRE et al., 2001).  
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Segundo Leinz et al. (2000) e Dold (2003), para se fazer a especiação química de metais em 

amostras sólidas, é comum a utilização de processos que envolvam sequências de extrações e 

posterior identificação do elemento, sendo esses processos influenciados pela diferença na 

composição mineralógica. Tais análises, normalmente visam a recuperação completa do 

analito e uma alta sensibilidade, de modo a determinar quantitativamente um elemento 

específico contido numa amostra (ZHANG e ZHANG, 2003). No caso do enxofre, de acordo 

com Price (2009), as análises e cálculos para estimar a concentração das diferentes espécies 

existentes normalmente incluem: (i) procedimentos de volatização (pirólise ou calcinação); 

(ii) extração química por via úmida e (iii) análise elementar da fase sólida. Sendo assim, deve-

se atentar para a escolha de um método de análise adequado, o que é de fundamental 

importância para o controle de qualidade da análise. Price (2009) sugere ainda que métodos 

de digestão ácida por via úmida, como os que envolvem os “quatro ácidos” (ácido fluorídrico 

(HF), perclórico (HClO4), clorídrico (HCl) e nítrico (HNO3)) e a água régia (ácido clorídrico e 

ácido nítrico nas proporções 3:1, respectivamente), seguidos por análise com espectrômetro 

de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-AES) são os mais utilizados, 

devido a sua capacidade de fornecer níveis necessários de precisão e de exatidão e, também 

devido ao baixo custo envolvido. 

 

Além dos métodos citados por Price (2009), os espectrômetros de emissão atômica são 

amplamente utilizados em laboratórios de hidrometalurgia devido a sua versatilidade, 

principalmente para as análises de metais. Por outro lado, os equipamentos de combustão 

(como os fabricados pela LECO) embora mais indicados, são bem menos versáteis e por isto 

podem não ser considerados prioritários para aquisição pelos laboratórios citados. Como os 

ICP-AES’s também são capazes de analisar enxofre, justifica-se o desenvolvimento de 

técnicas analíticas utilizando tais equipamentos. Neste sentido, a presente dissertação visava 

estudar métodos analíticos que permitam a separação e a quantificação das principais espécies 

de enxofre (elementar, sulfato e sulfeto) em amostras sólidas (jarosita, pirita, arsenopirita e 

enxofre elementar) relevantes para estudos na área de oxidação química e biológica de 

sulfetos de ferro. A determinação das formas de enxofre será feita utilizando-se a técnica de 

espectroscopia de emissão atômica, devido a sua versatilidade e sensibilidade, visando a 

obtenção de um procedimento rápido que ofereça resultados com níveis satisfatórios de 

exatidão e precisão.   
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2. OBJETIVO 

 

O foco da presente dissertação é o desenvolvimento de um método analítico para a 

determinação de diferentes formas de enxofre em amostras que são de interesse para a área 

hidrometalúrgica, utilizando-se ICP-AES.  

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar a extração de enxofre sulfeto, enxofre sulfato e enxofre elementar, 

utilizando-se como solvente uma solução de ácido nítrico e ácido clorídrico.  

 Avaliar a separação do enxofre elementar, utilizando-se os solventes orgânicos 

benzeno e acetona. 

 Avaliar a separação do enxofre sulfato, utilizando-se ácido clorídrico diluído como 

solvente. 

 Avaliar a remoção de enxofre sulfeto e enxofre elementar após submeter as amostras 

ao processo de pirólise à 550ºC, seguida pela extração do enxofre sulfato com ácido 

clorídrico diluído. 

 Avaliar a remoção de enxofre elementar após submeter as amostras ao processo de 

pirólise à 250ºC, seguida pela extração de enxofre sulfeto com a solução de ácido 

nítrico e ácido clorídrico.  

 Avaliar a decomposição térmica de todas as amostras (jarosita, pirita, arsenopirita e 

enxofre elementar).  

 Propor uma rota analítica com o objetivo de separar e de diferenciar as espécies de 

enxofre em sistemas hidrometalúrgicos utilizando um ICP-AES.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.  O ENXOFRE 

 

Moléculas de várias formas alotrópicas podem ser formadas a partir do enxofre, as quais se 

diferem pela atomicidade (enxofre octo-atômico (S8), hexa-atômico (S6), tetra-atômico (S4) e 

diatômico (S2)). Este elemento faz parte também da constituição de numerosos compostos 

naturais e artificiais, tais como os minerais sulfetados pirrotita (FeS), marcassita (FeS2) e 

calcopirita (CuFeS2) e os sulfatados, como a barita (BaSO4) a epsomita (MgSO4.7H2O) e a 

gipsita (CaSO4.2H2O).  

 

O enxofre elementar comercial, normalmente contém moléculas de S8 com traços de S7, 

podendo ser encontradas também as formas S6, S9, S12 e enxofre polimérico (S∞) (STEUDEL 

et al., 1989). A molécula de S8 é apolar e possui uma estrutura cíclica não planar na forma de 

uma coroa, com elétrons π distribuídos pelos oito átomos de enxofre. Segundo Ren et al. 

(2011), espera-se que esta característica de circularidade apolar em conjunto com a ligação 

C=C das moléculas do solvente, facilite a dissolução do enxofre em solventes orgânicos. 

Assim, solventes orgânicos como o tolueno e o p-xileno, apolares, são bons solventes para o 

enxofre elementar (REN et al., 2011). Existem ainda outros bons solventes tais como o 

bissulfeto de carbono, o tetracloreto de carbono e a quinolina. Entretanto, em processos 

industriais, os solventes escolhidos não devem ser tóxicos e devem ser fáceis de manusear, 

tais como a acetona (REN et al., 2011). Na Tabela III.1 são apresentados alguns solventes 

mais comuns para o enxofre elementar.  

 

O enxofre atua como redutor do oxigênio devido à sua grande afinidade com este elemento, 

sendo comum sua reação, com formação de dióxido de enxofre gasoso (SO2(g)). Além disso, 

entre as reações importantes envolvendo o enxofre destacam-se aquelas que normalmente 

ocorrem com esse elemento em sua forma sulfetada, são elas: a reação de formação de gás 

sulfídrico (H2S(g)); sua combustão com o carbono formando dissulfeto de carbono (CS2) e, ao 

reagir com metais, serão formados os respectivos sulfetos (AMARAL, 1939). As Equações 

3.1 e 3.2 mostram a formação do dióxido de enxofre, mais comumente conhecido como 

anidrido sulfuroso ao reagir o enxofre sólido com os ácidos sulfúrico e nítrico. 
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S(s) + 2H2SO4(aq) ⇌ 3SO2(g) + 2H2O(l) (3.1) 

S(s) + 4HNO3(aq) ⇌ SO2(g) + 4NO2(g) + 2H2O(l)      (3.2) 

 

Tabela III.1. Solubilidade do enxofre elementar em solventes mais específicos, em diferentes 

temperaturas (em g/100g). 

Solvente 20ºC 40ºC 

Dissulfeto de carbono (CS2) 25 43 

Benzeno (C6H6) 1,7 3,2 

Tolueno (C7H8) 1,7 3,2 

Tetracloroetileno (C2Cl4) 1,4 1,5 

Tricloroetano (C2H3Cl3) 1,2 1,4 

Tricloroetileno (C2HCl3) 0,9 1,5 

Clorofórmio (CHCl3) 0,9 n.d.
(1)

 

Tetracloreto de carbono (CCl4) 0,6 1,3 

Hexano (C6H14) 0,3 0,5 

Heptano (C7H16) 0,3 0,5 

(1)
 não determinado. 

Fonte: adaptado de Brunoro (1975). 

 

O Quadro III.1 apresenta as formas de enxofre que são estáveis em soluções aquosas. 

Segundo Vaughan e Craig (1978), apenas HSO4
-
(aq), SO4

2-
(aq), H2S(aq), HS

-
(aq) e S

2-
(aq) possuem 

significativa solubilidade em sistemas aquosos como pode ser visto no diagrama Eh-pH da 

Figura 3.1. 

 

Outra característica importante do enxofre elementar diz respeito ao seu comportamento em 

relação ao aumento de temperatura. Este elemento funde-se à temperatura de 115ºC, 

tornando-se viscoso à temperatura de 200ºC e entrando em ebulição a 444,5ºC. Ao se fazer 

uma análise térmica do enxofre elementar, deve-se levar em consideração a pressão de vapor 

do enxofre, sendo possível provocar sua total sublimação sem que a temperatura esperada 

para que isso ocorra seja atingida (HE et al., 2008).  
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Quadro III.1. Formas inorgânicas mais comuns de enxofre. 

Valência do 

enxofre 

Espécies 

gasosas 

Aquosas 

Moléculas Íons 

+6 
SO3 

(trióxido) 

H2SO4 

(ácido sulfúrico) 

HSO4
-
 

(bissulfato) 

SO4
2-

 

(sulfato) 

+4 
SO2 

(dióxido) 

H2SO3 

(ácido sulfuroso) 

HSO3
-
 

(bissulfito) 

SO3
2-

 

(sulfito) 

+2 
SO 

(monóxido) 
- 

HS2O3
-
 

(bitiossulfato) 

S2O3
2-

 

(tiossulfato) 

0 
S, S2, S4, S6, 

S8 (enxofre) 
- - - 

-2/x - 

H2Sx 

(polissulfeto de 

hidrogênio) 

HSx
-
 

(bipolissulfeto) 

Sx
2-

 

(polissulfeto) 

-2 

H2S 

(sulfeto de 

hidrogênio) 

H2S 

(sulfeto de hidrogênio) 

HS
-
 

(bissulfeto) 

S
2-

 

(sulfeto) 

Fonte: adaptado de Vaughan e Craig (1978). 

 
Figura 3.1. Diagrama Eh-pH mostrando as regiões de predominância das várias espécies 

aquosas contendo enxofre. 
Fonte: adaptado de Vaughan e Craig (1978). 
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3.1.1 Sulfetos e sulfatos 

 

Os minerais sulfatados podem ser classificados como ácidos ou bases altamente solúveis; 

bases moderadamente solúveis; ácidos de baixa solubilidade e ácidos extremamente 

insolúveis, uma vez que a solubilidade de um mineral é extremamente importante para a 

escolha de métodos analíticos utilizados em sua determinação (PRICE, 2009). Segundo Vogel 

(1981), os sulfatos de bário, de estrôncio, de chumbo, de cálcio e de mercúrio(II) são pouco 

solúveis em água, enquanto a maioria dos outros sulfatos metálicos se dissolve em meio 

aquoso, como a melanterita (FeSO4.7H2O), a epsomita (MgSO4.7H2O) e a gipsita 

(CaSO4.2H2O). Já os sulfatos básicos de mercúrio (Hg2SO4), de bismuto (BiSO4(OH)), de 

cromo (Cr2(SO4)3.12H2O), entre outros, são considerados pouco solúveis em água, mas 

solúveis em ácido clorídrico (HCl) ou ácido nítrico (HNO3) diluído. De acordo com Vogel 

(2002), alguns sulfatos têm sua solubilidade aumentada em meio ácido, devido à formação do 

íon bissulfato, o que reduz a concentração do íon sulfato, como mostrado pela Equação 3.3. A 

jarosita é um exemplo de mineral sulfatado solúvel em ácido clorídrico.  

 

SO4
2-

(aq) + H
+

(aq) ⇌ HSO4
-
(aq) (3.3) 

 

Em se tratando dos minerais sulfetados, pode-se classificá-los em: (i) solúveis em água (como 

os sulfetos dos metais alcalinos e alcalinos-terrosos); (ii) pouco solúveis em água, mas 

solúveis em ácidos (sulfetos de zinco, de alumínio, de ferro, de cobalto, de níquel, de cromo e 

de manganês); (iii) pouco solúveis em água, em  ácidos e em  sulfeto de amônio (sulfetos de 

cádmio, de chumbo, de mercúrio, de cobre e de bismuto) e (iv) sulfetos pouco solúveis em 

água e em ácidos, mas solúveis em soluções de sulfeto de amônio, na forma S(NH4)2 (sulfetos 

de arsênio, de antimônio, de estanho, de ouro e de platina) (AMARAL, 1939). 

 

Ainda de acordo com Vogel (1981), os sulfetos de ferro, de manganês, de zinco e de metais 

alcalinos ao reagirem com ácido clorídrico diluído são decompostos com formação de sulfeto 

de hidrogênio. Já os sulfetos a base de chumbo, de cádmio, de níquel, de cobalto, de 

antimônio e de estanho(IV) necessitam de ácido clorídrico concentrado para a sua 

decomposição. Além dos mencionados anteriormente, os sulfetos de mercúrio(II) pouco se 

dissolvem em ácido clorídrico concentrado, mas são solúveis em água régia. A solubilidade 

dos sulfetos em ácidos fortes pode ser explicada pelo fato de que, ao adicionar-se um ácido 
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(H
+
) a uma solução contendo um sal pouco solúvel (MA) proveniente de um ácido fraco, o 

ácido adicionado irá agir como um solvente. Diante disso, haverá a formação de uma fase 

não-dissociada (HA) e o íon metálico (M
+
) será então liberado em solução. A Equação 3.4 

demonstra como o sistema se comporta nestes casos (VOGEL, 2002): 

 

MA + H
+
 ⇌ HA + M

+
 (3.4) 

  

Muitos oxidantes podem ser empregados para promover reações de oxidação de sulfetos de 

ferro, como por exemplo o peróxido de hidrogênio (H2O2) e os íons nitrato (NO3
-
), mas os 

oxidantes mais importantes e disponíveis na natureza são o oxigênio gasoso (O2) e os íons 

férricos (Fe
3+

) (FOWLER et al., 2001). Em escala laboratorial, de acordo com Hall et al. 

(1988), a pirita normalmente é decomposta pelo ataque oxidativo utilizando-se uma solução 

de ácido nitríco.  

 

3.2. MINERAIS CONTENDO ENXOFRE IMPORTANTES PARA A ÁREA DE 

BIOHIDROMETALURGIA DOS SULFETOS METÁLICOS PORTADORES DE OURO 

 

3.2.1. Pirita  

 

A pirita é o mineral sulfetado de ferro mais comum encontrado na natureza (FOWLER et al., 

2001). Weber et al. (2004) afirmaram que este mineral pode ser oxidado na presença de 

oxigênio em quaisquer valores de pH. Ao ser oxidada pelo oxigênio, a pirita além de liberar 

íons H
+
 no meio, também produz íons sulfato dissolvidos, como foi mostrado na Equação 1.2. 

O ferro em solução poderá apresentar-se na forma de hidróxido férrico (Equação 3.5), embora 

também possa haver a formação de espécies aquosas intermediárias como Fe(OH)
2+

(aq) 

(LAPAKKO, 2002), ou ainda, a formação de precipitados como a jarosita, a goetita (α-

FeOOH) e raramente a lepidocrocita (γ-FeOOH), entre outros oxi-hidróxidos (JAMBOR et 

al., 2000). 

 

FeS2(s) + 
   

 
O2(aq) + 

 

 
H2O(l) ⇌ Fe(OH)3(s)

 
+ 2SO4

2-
(aq)

 
+ 4H

+
(aq) (3.5) 

 

Segundo Lapakko (2002) e Zolotov e Shock (2005), à medida que o pH do meio é reduzido, 

diminui-se também a velocidade de oxidação da pirita pelo oxigênio. Normalmente, ocorre 
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essa diminuição num intervalo de pH onde o íon férrico torna-se o oxidante dominante. Além 

disto, de acordo com Lapakko (2002), em valores de pH menores que 4,5, observa-se um 

aumento da solubilidade do ferro férrico e este irá começar a agir como o principal oxidante a 

medida que o pH diminui, como pôde ser visto na Equação 1.5. Bigham e Nordstrom (2000) 

relataram ainda que esta é uma etapa importante, visto que o íon Fe
3+ 

dissolvido oxida a pirita 

mais rapidamente do que o oxigênio, em menores valores de pH. 

 

Sobre a ocorrência de precipitação de compostos férricos, Dutrizac e Jambor (2000) 

detectaram quantidades significativas de jarosita em porções oxidadas de depósitos de 

minérios contendo pirita. Isto sugere então, que os íons ferro e sulfato se originam da 

oxidação do mineral. Por outro lado, a lixiviação ácida da argila, presente no minério por 

exemplo, fornece álcalis, ocorrendo assim, a hidrólise dos íons férricos e a formação do 

precipitado jarosítico como já mostrado na Equação 1.7. Entre outros fatores, o pH da solução 

possui um papel importante tanto na estabilidade da jarosita, como na extensão de sua 

precipitação. Sendo assim, sua formação está intimamente ligada à produção de solos ácidos. 

No caso da jarosita sintética, por exemplo, um pH de 1,5 parece ser o ideal para a formação 

deste composto, a 100°C (DUTRIZAC E JAMBOR, 2000). 

 

Pouco se discute na literatura sobre a análise térmica da pirita. Hagni et al. (1992) relataram 

que a reação de oxidação da pirita se inicia à 500ºC provocando a formação de hematita 

(Fe2O3) e outras fases intermediárias, como pirrotita (FeS) e magnetita (Fe3O4). Murta (2014) 

apresentou curvas de análises térmicas (termogravimetria (TGA) e calorimetria diferencial de 

varredura (DSC)) obtidas durante a oxidação de uma amostra de pirita pelo oxigênio. Foi 

constatado que a temperatura inicial de oxidação da amostra analisada foi de 

aproximadamente 380ºC. Murta (2014) identificou três eventos, dois exotérmicos e um 

endotérmico, na curva DSC. Na curva TGA, a primeira perda de massa observada em 

temperaturas um pouco menores do que 450ºC foi atribuída à volatilização do enxofre. Um 

evento exotérmico foi observado na curva DSC nesta mesma faixa de temperatura e foi 

relacionado à oxidação superficial da pirita, à produção de uma densa camada de óxido de 

ferro na superfície das partículas e à oxidação de parte do enxofre elementar (produzido 

durante a degradação térmica) que ficou retido dentro do núcleo da partícula. As possíveis 

reações de oxidação da pirita com formação de óxidos, como proposto pelos autores, são 

representadas pelas Equações 3.6, 3.7 e 3.8 (MURTA, 2014). 
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FeS2(s) + O2(g) ⇌ 

 

  
Fe2O3(s) + 

 

  
SO2(g) (3.6) 

 

 
FeS2(s) + O2(g) ⇌ 

 

 
Fe3O4(s) + 

 

 
SO2(g) (3.7) 

 

 
FeS2(s) + O2(g) ⇌ 

 

 
FeO(s) + 

 

 
SO2(g) (3.8) 

 

Murta (2014) sugere ainda a formação de sulfato de ferro, como mostrado pela Equação 3.9. 

Isto pôde ser constatado pela diminuição na perda de massa esperada, com relação àquela que 

seria provocada pela produção dos óxidos e volatilização do SO2. 

 

 

 
FeS2(s) + O2(g) ⇌ 

 

 
Fe2(SO4)3(s) + 

 

 
SO2(g) (3.9) 

 

O mecanismo de oxidação do enxofre da pirita é representado pelas Equações 3.10 e 3.11. E a 

reação de oxidação do enxofre, após difundir-se para a superfície da partícula é representada 

na Equação 3.12 (MURTA, 2014). 

 

FeS2(s) ⇌ FeS(1-x)s + 
   

 
S(n)(g) (3.10) 

FeSx(s) ⇌ FeS(s) + 
   

 
S(n)(g) (3.11) 

S(n)(g,l) + O2(g) ⇌ SO2(g)  (3.12) 

 

Outro evento exotérmico observado entre 450ºC e 500ºC foi relacionado ao aumento da 

pressão de dióxido de enxofre dentro da partícula, o que provocou o seu rompimento e 

consequentemente a oxidação do núcleo. O último evento de perda de massa (endotérmico), 

próximo à 650ºC, observado ao final do processo nas curvas de TGA e DSC foi relacionado à 

decomposição térmica dos sulfatos de ferro (formados durante o processo de oxidação da 

pirita) em hematita (MURTA, 2014). Análises de imagem de MEV dessa mesma amostra de 

pirita, ao ser ustulada à 500ºC, apontaram a existência de enxofre na superfície de algumas 

partículas mas, segundo o autor, nesta temperatura, a maior parte do enxofre foi volatilizado 

e/ou oxidado.  
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3.2.2. Jarosita 

 

A jarosita é um mineral de fórmula geral AFe3(SO4)2(OH)6, onde “A” pode ser um cátion, 

como K
+
, Na

+ 
e H3O

+
. Estas formas também são comumente conhecidas como jarosita, 

natrojarosita e hidrônio-jarosita, respectivamente (LEINZ et al., 2000; DESBOROUGH et al., 

2006; PRICE, 2009). A jarosita está presente em muitos rejeitos de mineração e no solo, 

como subproduto da oxidação de sulfetos, sendo um indicador de condições ácidas (pH<3) 

(DESBOROUGH et al., 2006). De acordo com Dutrizac e Jambor (2000), a precipitação de 

compostos jarosíticos têm sido de grande interesse, sendo utilizada como um meio de 

controlar a presença de ferro, de sulfato, de álcalis e de outras impurezas nos sistemas 

hidrometalúrgicos. Assim, no processamento metalúrgico de sulfetos metálicos e carvão 

mineral, tem-se a produção desta família de compostos (gerados em águas ácidas sulfatadas 

ricas em metais tóxicos) (DUTRIZAC e JAMBOR, 2000). 

 

Segundo Price (2009), os compostos do grupo da jarosita se dissolvem e precipitam 

lentamente, além da jarosita ser um composto estável em pH<4. Weber et al. (2004) 

comprovaram essa dificuldade de dissolução ao lixiviar amostras sólidas de jarosita em água 

na proporção 1:2 (50g:100mL), utilizando argônio para criar condições anóxicas. Os autores 

investigaram o efeito do pH na dissolução da jarosita, ao acompanhar a acidez gerada em 

trinta minutos e uma hora de lixiviação. Baseado na liberação em solução dos elementos 

potássio, sódio e enxofre, sugeriu-se a possibilidade de menor dissolução de jarosita ao 

lixiviá-la em meio aquoso. Segundo os autores, como a jarosita é instável em valores de pH 

acima de 5,9, nestas condições pode haver a formação de hidróxido férrico, como mostrado na 

Equação 3.13 (WEBER et al., 2004). 

 

KFe3(SO4)2(OH)6(s) + 3H2O(l) ⇌ K
+

(aq) + 2SO4
2-

(aq) + 3H
+

(aq) + 3Fe(OH)3(s) (3.13) 

 

Análises térmicas (TGA e DSC) foram feitas por Li et al. (2007) em uma amostra natural de 

jarosita. A curva TGA demonstrou uma perda de massa inicial entre 300ºC e 500ºC e esta foi 

atribuída à perda de água da estrutura da amostra e formação de dois compostos distintos 

(yavapaita (KFe(SO4)2) e hematita (Fe2O3)). Outra perda de massa significativa foi observada 

na faixa de 550ºC a 700ºC, relacionada pelos autores à formação de trióxido de enxofre (SO3) 

e modificação da estrutura da yavapaita. Segundo Forray et al. (2004), a temperatura de 
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decomposição da yavapaita formada pela pirólise da jarosita depende da pressão parcial dos 

gases de enxofre formados em torno da amostra (SO2, SO3); do quão rápido esses gases são 

removidos do sistema e como eles são produzidos.               

                                

3.2.3. Arsenopirita 

 

O mecanismo de oxidação da arsenopirita por Fe
3+

 em condições ácidas ainda é controverso, 

pois não há consenso se há a formação de uma espécie iônica do enxofre ou se uma 

quantidade considerável do íon sulfeto é convertido a enxofre elementar, como foi 

apresentado na Equação 1.4 (McGUIRE et al. 2001). A fim de desvendar essa questão, 

McGuire et al. (2001) desenvolveram uma técnica envolvendo a extração do enxofre 

elementar da arsenopirita (após reação com soluções de ácido perclórico ou ácido sulfúrico), 

usando o solvente orgânico percloroetileno seguida da análise em HPLC. Esta análise 

permitiu que fosse possível fazer medições quantitativas do teor de enxofre elementar 

presente na superfície do mineral. O experimento consistiu em adicionar 25mL de 

percloroetileno a um balão de fundo redondo que continha a amostra e a solução aquosa 

reacional remanescente. O solvente orgânico foi deixado em contato com o mineral durante a 

noite (8˗16h), à temperatura ambiente. Após a extração e subsequente separação dos líquidos, 

uma alíquota da solução de percloroetileno foi retirada para análise do enxofre por HPLC. 

Além disto, os teores de enxofre e de arsênio solúveis em ácido perclórico foram analisados 

em ICP-AES. A percentagem de enxofre total reagido foi determinada como enxofre 

elementar e enxofre solúvel total. A análise dos resultados demonstrou que os valores 

encontrados de enxofre total foram, dentro das incertezas experimentais, iguais aos valores de 

arsênio solúvel total; o que demonstrou que tanto o enxofre como o arsênio poderiam ter sido 

utilizados como uma medida da extensão da reação. O enxofre elementar formado representou 

de 54% a 64% do total de enxofre reagido (McGUIRE et al. 2001). 

 

Com relação ao comportamento deste mineral frente à análise térmica, não foram encontrados 

estudos que discutissem este assunto, Hagni et al. (1992) relataram apenas que suas reações 

de oxidação normalmente ocorrem entre 450ºC e 650ºC com formação de hematita (Fe2O3) e 

outras fases intermediárias. 

 

3.3.  TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA ANÁLISE DE ENXOFRE 
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Para quantificação de elementos, os principais desafios analíticos encontrados estão 

relacionados às concentrações muito baixas dos mesmos e a identificação das formas 

químicas em que o elemento está presente. Em laboratório, este problema é resolvido pela 

combinação de técnicas analíticas. A maioria das combinações resulta de uma junção entre 

uma técnica de separação e um detector seletivo, sendo os limites de detecção destes sistemas 

fortemente dependentes dos detectores selecionados. As técnicas seletivas de detecção de 

elementos geralmente usadas com propósitos de especiação incluem a espectroscopia de 

absorção atômica (AAS), a espectroscopia de emissão atômica (AES), a espectroscopia de 

fluorescência atômica (AFS) e a espectrometria de massas com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-MS). Em comparação com a AAS, a fonte de plasma AES oferece 

algumas vantagens, como a capacidade de análises multielementares, além de poder ser 

facilmente acoplada à cromatografia. As desvantagens importantes estão associadas à 

sensibilidade do plasma a solventes orgânicos (ZHANG e ZHANG, 2003).  

 

Uma forma bastante conhecida para quantificar o enxofre presente em uma amostra é por 

detecção em infravermelho, após ser feita a combustão da mesma. De acordo com Lapakko 

(2002), as técnicas que utilizam fornos de combustão possibilitam quantificar o enxofre 

indiretamente, através do dióxido de enxofre gerado no processo. Neste tipo de análise, 

normalmente faz-se a determinação do enxofre total na amostra original (o forno opera em 

uma temperatura, de aproximadamente 1650ºC). Em seguida, esta amostra é tratada para 

remoção de uma espécie de enxofre específica e então é feita a determinação do teor de 

enxofre resultante da extração. Obtém-se assim, a quantificação da espécie removida, ao se 

subtrair a massa de enxofre resultante, da massa de enxofre inicial. Entretanto, a determinação 

do teor de enxofre em minerais como a barita (BaSO4) e membros da série alunita-jarosita 

costuma apresentar problemas por esta técnica, uma vez que a jarosita e outros sulfatos de 

ferro, por exemplo, podem ser apenas parcialmente decompostos, o que levará a uma 

subestimação do teor de enxofre sulfato (LAPAKKO, 2002).  

 

Outras técnicas muito utilizadas para a determinação de enxofre são as que envolvem a 

utilização de métodos gravimétricos, turbidimétricos, colorimétricos ou cromatográficos. 

Segundo Zhao et al. (1994), para se determinar o enxofre total em plantas, os procedimentos 

mais utilizados são os que envolvem a conversão quantitativa do enxofre orgânico a sulfato, 
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por decomposição a seco ou, mais frequentemente, por via úmida. Sendo assim, o sulfato 

pode então ser determinado por um destes métodos mencionados. Entretanto, estes métodos 

consomem muito tempo e requerem um alto grau de habilidade do operador, podendo também 

sofrer interferências químicas que resultam em perda de precisão e exatidão. Portanto, nestes 

casos, métodos instrumentais envolvendo equipamentos como o ICP-AES são utilizados 

como alternativa para a quantificação de enxofre em análises multielementares apresentando 

resultados mais precisos, o que torna este método o mais apropriado para a análise rotineira de 

materiais vegetais (ZHAO et al., 1994). 

 

Em outro estudo, Corrêa et al. (2002) analisaram 18 amostras de materiais coletadas em 

diferentes regiões brasileiras (dentre os diversos minerais contidos nas amostras estavam a 

pirita, a jarosita, a barita e a calcopirita) e compararam diferentes métodos das análises com o 

objetivo de avaliar o potencial de geração de drenagem ácida em amostras de rochas e 

sedimentos. O trabalho consistiu em submeter essas amostras a processos de digestão 

oxidativa (via úmida), promovendo a oxidação dos sulfetos por dois processos distintos. O 

primeiro utilizava peróxido de hidrogênio como agente oxidante e o segundo, água régia. As 

técnicas utilizadas para determinar o enxofre solubilizado foram a gravimetria, a 

espectrofotometria de absorção atômica (onde foi analisado o bário remanescente), a 

turbidimetria e a colorimetria. 

 

Para a amostra padrão de FeS2, Correa et al. (2002) compararam os valores teóricos (53,45% 

de S e 46,55% de Fe) com os valores obtidos ao analisar os extratos em água régia pelas 

técnicas analíticas. Entre elas, a técnica gravimétrica, a determinação indireta de enxofre por 

meio do bário remanescente por AAS e a turbidimétrica apresentaram maior exatidão. Entre 

as três, as duas primeiras apresentaram menor desvio padrão das médias, sendo consideradas, 

portanto, mais precisas. A técnica gravimétrica apresentou melhores resultados para amostras 

com maiores concentrações de enxofre, mas foi considerada pelos autores muito trabalhosa e 

demorada. Já a colorimetria foi considerada lenta, trabalhosa e ineficiente em análises de 

amostras rochosas. Entretanto, após as análises dos extratos obtidos na presença de peróxido 

de hidrogênio, a mesma comparação foi realizada e os resultados mostraram que as técnicas 

turbidimétricas e a determinação indireta de enxofre por meio do bário remanescente por AAS 

apresentaram maior precisão do que a gravimetria. Porém, nenhuma das três apresentou 

resultados com exatidão adequada, com recuperação máxima de enxofre da amostra padrão 
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igual a 28,48%, por AAS. Para os autores, a digestão com peróxido de hidrogênio não se 

mostrou eficiente para a oxidação de todo o sulfeto presente nas amostras. A análise final dos 

resultados demonstrou maior eficácia (97,25% a 100,34%) ao se determinar o teor de sulfetos 

pela digestão das amostras em água régia, seguida pela determinação indireta do enxofre por 

meio do bário remanescente por AAS (CORRÊA et al., 2002).  

 

Outra forma de determinação de enxofre encontrada na literatura é através de seus isótopos, 

sendo o dióxido de enxofre o composto mais frequentemente utilizado em estudos de 

espectrometria de massas de isótopos de enxofre (HALL et al., 1988). Visando a recuperação 

do enxofre na forma de precipitados de sulfeto de prata (Ag2S) ou sulfato de bário (BaSO4), 

para submetê-los à análise isotópica e quantificá-los, Hall et al. (1988) investigaram uma rota 

utilizando métodos para se extrair as diferentes espécies de enxofre em amostras rochosas. 

Esta escolha se baseou no fato de que o enxofre sulfeto pode ser convertido em sulfato de 

bário que é termicamente decomposto em dióxido de enxofre gasoso ou em sulfeto de prata, 

que também produz dióxido de enxofre ao ser calcinado. 

 

Hall et al. (1988) propuseram seis etapas de extração utilizando seis solventes distintos: (i) 

extração do enxofre sulfato solúvel em água; (ii) extração do enxofre orgânico solúvel e 

enxofre elementar por benzeno, metanol e acetona; (iii) extração do enxofre sulfeto e enxofre 

sulfato solúvel em ácido por ácido clorídrico; (iv) extração do enxofre pirítico em hidreto de 

alumínio e lítio (LAH); (v) dissolução do enxofre orgânico insolúvel em peróxido de 

hidrogênio e (vi) extração do enxofre da barita e do enxofre orgânico residual em ácido 

fosfórico/cloreto de estanho (KIBA). 

 

Em cada uma das etapas propostas por Hall et al. (1988), sulfato de bário ou sulfeto de prata 

foram precipitados e seguiram para análise isotópica. A decomposição térmica do BaSO4 foi 

feita reagindo-se o sulfato com óxido cuproso (Cu2O) e dióxido de silício (SiO2) à 1100ºC e o 

gás recolhido foi encaminhado para a análise. A mesma rota foi utilizada para promover a 

oxidação do sulfeto de prata (Ag2S) e, neste caso, a amostra foi submetida a reação com óxido 

de cobre (Cu2O/CuO) como oxidante. O procedimento químico descrito foi considerado pelos 

autores eficiente para análises quantitativas de isótopos de enxofre. As recuperações das 

formas inorgânicas de enxofre dos minerais pirrotita, esfarelita, galena, pirita e barita ficaram 

entre 86% a 97%. O estudo demonstrou que é importante o conhecimento prévio da 
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mineralogia das amostras a serem analisadas para que se possa proceder apenas com análises 

específicas, eliminando etapas desnecessárias (HALL et al., 1988). 

Assim como Hall et al. (1988), Tuttle et al. (2003) também desenvolveram um esquema 

sequencial de extrações para separar espécies de enxofre através de seus isótopos utilizando a 

técnica de espectrometria de massas (tal procedimento foi utilizado para caracterizar rejeitos 

de minas). Em cada etapa, as espécies de enxofre também eram precipitadas como Ag2S ou 

BaSO4 e então determinadas. Ao aplicarem o procedimento proposto para a análise de 

amostras padrões contendo minerais sulfatados solúveis em água, em ácido, além de minerais 

sulfetados e enxofre elementar, os autores concluíram que o esquema foi efetivo para separar 

as formas de enxofre, apesar de ter sido constatado que houve contaminações em algumas 

etapas.  

 

3.4. DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE SULFATO E ENXOFRE SULFETO 

 

Os autores Chao e Sanzalone (1977) investigaram a dissolução de diferentes minerais 

sulfetados, como a pirita, a calcopirita e a molibdenita, concluindo ser mais eficaz proceder-se 

a abertura das amostras em soluções de clorato de potássio (KClO3), ácido clorídrico e ácido 

nítrico. Por outro lado, Vlisidis (1966) propôs a determinação de enxofre sulfato e enxofre 

sulfeto em amostras rochosas ou minerais através da conversão de todo o enxofre sulfato em 

sulfato de bário. As amostras padrões de sulfato que continham barita e gipsita, na proporção 

1:3, foram inicialmente tratadas com HCl a 1%, à temperatura ambiente, por 30min. Em 

seguida, foram filtradas e lavadas com água para remover qualquer sulfato precipitado devido 

à reação de oxidação para então serem secas com acetona e armazenadas para posterior 

análise do teor total de enxofre sulfato.  

 

A precipitação do enxofre de cada amostra como sulfato de bário foi feita por digestão 

utilizando-se uma solução acidificada de cloreto de bário em atmosfera inerte, prevenindo 

assim, a oxidação de qualquer enxofre sulfeto (neste caso, qualquer sulfato insolúvel estava na 

forma de sulfato de bário). Cloreto de cádmio também foi adicionado para precipitar íons 

sulfetos potencialmente liberados na digestão. Esta adição assegurou que nenhum enxofre 

sulfeto fosse oxidado na etapa de filtração.  
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No trabalho de Vlisidis (1966), o enxofre sulfato foi medido indiretamente pela determinação 

de bário no precipitado de sulfato de bário e, portanto, o valor final não foi afetado pela 

oxidação subsequente de qualquer enxofre sulfeto. O enxofre sulfeto foi calculado pela 

diferença entre o enxofre total (massa do mineral sulfetado adicionada + massa de enxofre da 

amostra padrão sulfatada) e o enxofre sulfato precipitado. Os resultados obtidos pelo autor 

foram considerados satisfatórios, mostrando que todo o enxofre sulfato contido na maioria das 

amostras foi precipitado. Entretanto, segundo Vlisidis (1966), para as amostras que continham 

minerais como arsenopirita (FeAsS), galena (PbS) ou estibinita (Sb2S3), os resultados tiveram 

valores menores doo que o valor esperado, mostrando que essa precipitação não ocorreu 

totalmente. Além disso, uma limitação deste trabalho é a não discussão sobre a exatidão e a 

precisão do método. Vlisidis (1966) também sugere que amostras que contenham enxofre 

elementar necessitam de um pré-tratamento com bissulfeto de carbono para removê-lo. Já a 

presença de enxofre orgânico causaria um erro na estimativa do teor de sulfeto, visto que ele 

estará incluído no valor do enxofre total. 

 

Outro estudo envolvendo a determinação de enxofre sulfato foi feito por Li et al. (2007) e 

consistiu em modificar um método chamado de Suspension Peroxide Oxidation Combined 

Acidity & Sulfur (SPOCAS), criado com o intuito de elaborar uma rotina padrão de 

laboratório para análise da existência de acidez e do potencial de geração de ácido de 

amostras sólidas. Tais modificações visavam à obtenção de um método único, mais simples e 

eficaz para se determinar enxofre sulfato em amostras de rejeitos de mineração. Sendo assim, 

Li et al. (2007) testaram uma sequência de extrações para determinar quantitativamente a 

composição das fases minerais melanterita (FeSO4.7H2O), epsomita (MgSO4.7H2O), gipsita 

(CaSO4.2H2O), pirita (FeS2) e jarosita (K2Fe6(OH)12(SO4)4) em amostras sintéticas e de 

rejeitos. Foram preparadas diferentes amostras contendo diferentes concentrações destes 

minerais e a eficiência das extrações foi avaliada. Entre todos os procedimentos analisados, o 

que demonstrou melhores resultados para as amostras estudadas será descrito a seguir. Este 

procedimento permitiu que fosse feita a especiação das diferentes formas de enxofre em 

misturas de minerais sulfetados e sulfatados nas amostras, através de três etapas distintas. 

 

Segundo Li et al. (2007), na primeira etapa, as amostras foram submetidas a um processo de 

extração em água deaerada, após ser feita a purga utilizando-se o gás argônio, em um shaker à 

20ºC e rotação de 260min
-1

. Foram testados os tempos de 3min, 5min, 10min, 15min, 30min, 
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45min e 60min de extração, e o valor 3min foi considerado suficiente para a dissolução dos 

minerais sulfatados solúveis em água. Após esta etapa, procedeu-se a pirólise do material seco 

à 550ºC, seguida por extração com HCl 4mol.L
-1

, para determinar o enxofre sulfato presente 

na jarosita.  

No procedimento feito por Li et al. (2007), excluindo-se a etapa de pirólise e procedendo com 

a extração com ácido clorídrico por 16h, apenas 39% do total de enxofre sulfato foi extraído. 

Já ao incluir-se a etapa de pirólise, 84% da jarosita foi dissolvida na solução de HCl 4mol.L
-1

, 

em 30min. Ao aumentar o tempo de pirólise para 2h, diminuir a relação sólido/líquido e 

aumentar o tempo de extração para 16h não houve redução da massa de jarosita no resíduo. O 

tempo de 1h no forno, a 550ºC, foi considerado como satisfatório para a volatilização do 

enxofre da pirita e outros sulfetos reativos (LI et al., 2007). 

 

Ainda segundo Li et al. (2007), a extração em água foi uma estratégia para prevenir a 

interferência do enxofre sulfato presente em minerais altamente solúveis em água, no 

procedimento de extração do sulfato solúvel em ácido. Com isto, foi possível a determinação 

do enxofre sulfato da jarosita, onde a caracterização mineralógica indicava a presença de 

concentrações significantes de enxofre orgânico e/ou enxofre sulfeto parcialmente 

volatilizável. Outra preocupação foi manter condições anóxicas durante esta etapa de extração 

para que os compostos sulfetados presentes na amostra não fossem oxidados, produzindo 

compostos sulfatados adicionais. Além disso, a solução foi acidificada (∼pH 1) para que não 

houvesse a precipitação de íons férricos. De acordo com Li et al. (2007), a temperatura de 

550ºC foi suficiente para oxidar o enxofre sulfeto a SO2, sem vaporizar os compostos 

sulfatados. Terminado todo este processo, o enxofre sulfato remanescente foi dissolvido em 

ácido clorídrico e então determinado por ICP-AES. 

 

Ao final, Li et al. (2007) concluíram que o método era aplicável para a maioria das amostras. 

O procedimento de extração com água desaerada por 3min foi capaz de extrair 100% do 

enxofre dos minerais gipsita, epsomita e melanterita em amostras que continham 95% em 

massa de quartzo e 5% em massa de gipsita, epsomita, melanterita, jarosita e pirita. Para as 

amostras com 5% em massa de jarosita e 95% em massa de quartzo, a extração de jarosita foi 

de 100% em 30min, na presença de HCl 4mol.L
-1

. Porém, para as amostras que continham 

mais de 1% em massa de calcopirita, foi recomendada a exclusão da etapa de pirólise, 

aumentando-se o tempo de extração com HCl 4mol.L
-1

 para 16h, para que o enxofre sulfato 
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da jarosita fosse determinado quantitativamente. Contudo, para a determinação do teor de 

jarosita na presença de material pirítico, independentemente do teor de pirita, a etapa de 

pirólise se mostrou essencial, porque uma maior quantidade de enxofre sulfato foi dissolvida 

nessas condições. 

 

3.5. DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE ELEMENTAR  

 

De acordo com Hall et al. (1988), o enxofre orgânico e o enxofre elementar podem ser 

solubilizados em diferentes solventes orgânicos, como por exemplo soluções de benzeno-

acetona-metanol, benzeno-etanol-acetona, benzeno-metanol, clorofórmio e éter. 

 

Hart (1961) avaliou a determinação de enxofre elementar em amostras de solos através do 

método turbidimétrico. No estudo, soluções coloidais foram obtidas utilizando-se acetona ou 

etanol como solvente para extração. Entretanto, segundo o autor o enxofre é mais solúvel em 

acetona, portanto este foi o solvente escolhido para os experimentos. Hart (1961) também 

constatou que a dissolução do enxofre na acetona ocorreu quase que instantaneamente, 

notando-se que para partículas de solo de pequeno tamanho, uma extração por 5 minutos seria 

a adequada para a solubilização do enxofre elementar presente (o período de extração foi 

mantido o mais curto possível para minimizar a dissolução de matéria orgânica, que pudesse 

interferir com a formação da solução coloidal de enxofre). Segundo o autor, os resultados 

sugeriram que o método seria adequado para a determinação do enxofre elementar presente 

em amostras de solos para teor maior que 1mg.g
-1

 de material seco, podendo-se dissolver até 

700µg de enxofre em 20mL de acetona. Uma limitação deste método foi a sensibilidade à 

matéria orgânica presente na amostra. 

 

3.6. DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE TOTAL 

 

Segundo Price (2009), a água régia é considerada um ótimo solvente graças a seu caráter 

oxidante, tendo sua eficiência melhorada quando combinada com outros oxidantes, como o 

bromo e o peróxido de hidrogênio (VOGEL, 2002). A água régia oxida o enxofre a ácido 

sulfúrico, como mostrado na Equação 3.14. 

 

S(s) + 6HCl(aq) + 2HNO3(aq) ⇌ SO4
2-

(aq) + 6Cl
-
(aq) +8H

+
(aq) + 2NO(g) (3.14) 
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Neste sentido, um modo de digestão de amostras sulfetadas (pirita, arsenopirita e pirrotita) e 

determinar a concentração de enxofre total foi estudado por Cotta et al. (2002), que utilizaram 

diferentes proporções de ácido nítrico e ácido clorídrico (3:1; 1:1 e 1:3, respectivamente). Em 

seu estudo, Cotta et al. (2002) reproduziram o método de digestão com água régia utilizado 

por Corrêa et al. (2002). Os resultados indicaram que para a maior quantidade de HNO3 

utilizada 3:1 (HNO3:HCl), houve uma maior conversão do enxofre sulfeto a sulfato (100% de 

eficiência de extração). Segundo os autores, isto foi devido ao poder oxidativo do ácido 

nítrico, que em contato com o material sulfetado faz com que os sulfetos fossem oxidados 

com maior eficiência. 

 

O Quadro III.2 apresenta uma síntese com as espécies de enxofre mais comuns e as formas 

encontradas que podem ser utilizadas para separá-las (já apresentadas neste capítulo), segundo 

a literatura. Além disto, o Quadro III.3 contém um resumo com os principais estudos 

apresentados neste trabalho, envolvendo a separação e a quantificação dessas espécies. 
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Quadro III.2. Etapas de extração e as espécies de enxofre que se espera remover em cada etapa. 

Método de extração S
2- 

 SO4
2-

 S
0
 

Água deaerada 
Não promove a dissolução do 

S-sulfeto* 

Promove a dissolução do 

S-sulfato* presente em: 

- Minerais pouco solúveis: Sulfato de cálcio e mercúrio 

(II) 

- Minerais solúveis: a maioria dos sulfatos metálicos 

Não promove a dissolução de 

enxofre elementar 

Solvente orgânico 
Não promove a dissolução do 

S-sulfeto 

Não promove a dissolução do 

S-sulfato 

Promove a dissolução de 

enxofre elementar 

Volatilização à 550ºC Ocorre completa volatilização do S-sulfeto 
Não ocorre a volatilização do  

S-sulfato 

Ocorre a volatilização de 

enxofre elementar 

Água régia Promove a dissolução do S-sulfeto 
Promove a dissolução de S-sulfato presente em sulfatos 

metálicos 

Promove a dissolução de 

enxofre elementar 

HCl diluído 

Promove a dissolução do 

S-sulfeto presente em alguns compostos de zinco, 

alumínio, cobalto, níquel, cromo, manganês e metais 

alcalinos 

Promove a dissolução de S-sulfato presente em sulfatos 

básicos de mercúrio, bismuto, cromo, entre outros. Ex.: 

jarosita 

Não promove a dissolução de 

enxofre elementar 

*S-sulfeto e S-sulfato= enxofre sulfeto e enxofre sulfato, respectivamente. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Quadro III.3. Resumo dos principais estudos apresentados, envolvendo a separação e quantificação de diferentes espécies de enxofre. 

Referências Objetivos 

 

Amostras 

 

Principais solventes Técnica utilizada Resultados  

Hart (1961) 
Determinação de enxofre 

elementar 

Amostras de solos. 

Solução padrão 

contendo entre 

100µg e 700µg de 

enxofre elementar 

Acetona 

 

Turbidimetria - o enxofre é 

dissolvido em acetona, e então 

precipitado ao se fazer a 

mudança de solvente (água 

destilada) 

Recuperações entre 94% e 113%. 

Vlisidis 

(1966) 

 

Determinação de enxofre 

sulfato e enxofre sulfeto 

 

Padrão: barita 

Outras: diferentes 

minerais sulfetados 

 

Solução acidificada de cloreto 

de bário em atmosfera inerte 

 

Gravimetria - o enxofre sulfato 

foi medido indiretamente pela 

determinação de bário no 

precipitado de sulfato de bário. 

O enxofre sulfeto foi calculado 

pela diferença entre a 

quantidade de enxofre total e o 

enxofre sulfato precipitado. 

O autor mostrou que todo o 

enxofre sulfato adicionado às 

amostras foi precipitado 

 

     (continuação) 
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Quadro III.3. Resumo dos principais estudos apresentados, envolvendo a separação e quantificação de diferentes espécies de enxofre. 

Referências Objetivos 

 

Amostras 

 

Principais solventes Técnica utilizada Resultados  

Hall et al. 

(1988) 

 

Quantificar 

isótopos de 

enxofre 

 

Padrão: pirita 

Outras: pirrotita, 

esfarelita, galena, barita, 

entre outros minerais 

sulfetados 

Para a determinação do 

enxofre sulfeto da 

pirita: 

Hidreto de alumínio e 

lítio  

Tetrahidrofurano 

AgNO3 

Espectrometria de massas - o Ag2S foi 

precipitado e posteriormente 

decomposto termicamente em SO2 

para análise isotópica 

Recuperação do enxofre sulfeto da 

pirita: 94±2% 

Corrêa et al. 

(2002) 

Determinação de 

sulfetos 

 

Padrão: pirita 

Outras: jarosita, barita, 

calcopirita, entre outros 

minerais sulfetados 

Água régia 

Peróxido de hidrogênio 

 

Gravimetria. 

Espectrometria de absorção atômica 

(AAS) (determinação indireta do 

enxofre por meio do bário 

remanescente). 

Turbidimetria 

Colorimetria 

 

Água régia (melhor resultado): 

*AAS (53,0±0,4)%. 

As recuperações variaram de 97,25% a 

100,34% para a amostra padrão* 

 

Peróxido de hidrogênio 

Nenhuma das técnicas apresentou 

exatidão 

 

*Os teores de enxofre obtidos foram 

comparados com os valores teóricos 

(53,45% de S e 46,55% de Fe) para a 

amostra padrão de pirita (FeS2) 

     (continuação) 
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Quadro III.3. Resumo dos principais estudos apresentados, envolvendo a separação e quantificação de diferentes espécies de enxofre. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Referências Objetivos 

 

Amostras 

 

Principais solventes Técnica utilizada Resultados  

Cotta et al. 

(2002) 

 

Determinação de enxofre 

total 

 

Pirita, arsenopirita e 

pirrotita 

 

Digestão com água régia 

utilizando 3 diferentes 

proporções de ácido nítrico e 

ácido clorídrico (3:1; 1:1 e 

1:3). 

 

Espectrometria de emissão 

atômica com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-AES). 

 

Para a solução 3:1 (HNO3:HCl)  

os autores obtiveram 100% de 

eficiência de extração. 

 

Li et al. 

(2007) 

 

Determinar 

quantitativamente a 

composição das fases 

minerais contidas nas 

amostras. 

 

Melanterita, 

epsomita, gipsita, 

pirita e jarosita 

(sintéticas e de 

rejeitos). 

 

Extração com água purgada 

com argônio. 

 

Pirólise à 550ºC seguida por 

extração com HCl 4mol.L
-1

 

 

Espectrometria de emissão 

atômica com plasma acoplado 

indutivamente (ICP-AES). 

 

Extração com água: extração de 

100% do enxofre dos minerais 

gipsita, epsomita e melanterita. 

 

Pirólise à 550ºC por uma hora: 

completa remoção da pirita e 

outros sulfetos reativos 

 

HCl 4mol.L
-1

: extração de 100% 

do enxofre da jarosita. 



 

 

37 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de jarosita sintética, enxofre U.S.P. (Synth, 99,88% de pureza), além dos 

minerais arsenopirita e pirita (cedidos pelos departamentos de Engenharia Metalúrgica da 

UFMG e de Engenharia Geológica da UFOP, respectivamente), foram caracterizadas através 

das técnicas de difração de raios-X (DRX), espectrometria de emissão atômica com plasma 

acoplado indutivamente (ICP-AES), termogravimetria (TGA) e calorimetria diferencial de 

varredura (DSC). 

 

Foi feita a identificação das fases por difração de raios-X em um equipamento Bruker 

D2PHASER com radiação CuKα. A varredura de 2θ foi feita numa faixa 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 HighScore 

Plus (Versão 1.0) foi o software utilizado para análise qualitativa dos difratogramas por 

comparação com o banco de dados. A mesma técnica foi utilizada para verificação das fases 

formadas após estas amostras serem submetidas aos processos de pirólise. As curvas TGA e 

DSC para verificação do comportamento das amostras frente as etapas de aquecimento, foram 

obtidas utilizando-se uma taxa de aquecimento de 10°C.min
-1

 e faixa de temperatura de 30ºC 

a 1000°C, em atmosfera de ar sintético a uma vazão de 60mL.min
-1

. Essas análises foram 

conduzidas em um equipamento Mettler Toledo modelo TGA e DSC 1 Star System.  A 

quantificação dos teores iniciais dos elementos principais em cada amostra e a determinação 

das concentrações de enxofre, obtidas através das etapas de extração química por via úmida, 

foi feita em um espectrômetro de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente da 

marca Agilent, modelo 725-ES. Na Tabela IV.1, é possível observar as condições 

operacionais do equipamento. 

 

Tabela IV.1. Condições de análise do ICP-AES. 

Parâmetro Valor 

Potência RF 1000 W 

Fluxo de Argônio do Plasma 15,0 L.min
-1

 

Fluxo de Argônio do Plasma (auxiliar) 1,5 L.min
-1

 

Pressão do Argônio no Nebulizador 200.000 Pa 
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As soluções de calibração do ICP-AES foram preparadas a partir de padrões com 

concentrações de 1000 mg.L
-1 

e acidificadas com 2mL de água régia. Os padrões (Titrisol® - 

Merck, Germany) foram utilizados para o preparo das curvas de calibração para K, As, Fe e 

SO4
2-

. As concentrações das curvas de calibração variaram de 10mg.L
-1

 a 100mg.L
-1

 para Fe e 

SO4
2-

; 2mg.L
-1

 a 20mg.L
-1 

para As; 1mg.L
-1

 a 10mg.L
-1 

 para K e o branco da curva de 

calibração consistia de água ultrapura (obtida pelo sistema Milli-Q®). Os comprimentos de 

onda utilizados para quantificação do SO4
2-

, Fe, As e K foram iguais a 181,972nm, 

259,940nm, 188,980nm e 766,491nm, respectivamente. Ao se iniciar cada leitura uma 

amostra “check” era analisada, esta foi feita com os padrões de ferro e sulfato da marca 

Titrisol® - Merck, Germany e tinha concentrações de Fe e SO4
2- 

iguais
 
a 50mg.L

-1
, para que 

fosse feito o acompanhamento e garantindo melhor qualidade aos resultados. As diluições das 

amostras obtidas em cada etapa de separação, foram feitas de modo que as concentrações de 

ferro e sulfato estivessem sempre o mais próximas possível de 50mg.L
-1

, para então serem 

levadas ao
 
ICP-AES

 
. 

 

As porcentagens dos elementos Fe, S, As e K nas amostras foram calculadas utilizando-se a 

Equação 4.1, a partir dos resultados de concentração dos elementos obtidos no ICP-AES.  

 

      
                                   

      
 (4.1) 

 

Na Equação 4.1: 

M (%) é a porcentagem do elemento M contido na amostra; 

MICP é a concentração (mg.L
-1

) dos elementos (ferro, arsênio, potássio ou íon sulfato) medida 

pela análise espectrométrica; 

VF é o volume final da solução (250mL); 

FC é o fator de conversão que será igual a 0,334 (concentração molar do enxofre elementar 

dividida pela concentração molar do íon sulfato) para o cálculo da porcentagem de enxofre e 

igual à 1 para se calcular a porcentagem dos demais elementos; 

MA é a massa da amostra (g) que foi pesada e seguiu para o processo de extração. 

 

4.1.1 Preparação da amostra de jarosita 
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A jarosita sintética foi produzida pelo processo de bioxidação de sulfato ferroso no laboratório 

de Bio&Hidrometalurgia da Universidade Federal de Ouro Preto. As culturas da espécie 

Acidithiobacillus ferroxidans produziram jarosita em um shaker termostatizado (New 

Brunswick Scientific), à 32°C, sob agitação de 150min
-1

, orbita de 5cm e pH igual a 1,8. O 

meio de cultura empregado no cultivo das células foi o Norris, contendo 0,4g.L
-1

 de sulfato de 

amônio ((NH4)2SO4), 0,4g.L
-1

 de fosfato de potássio monobásico (KHPO4), 0,8g.L
-1

 de sulfato 

de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O) e 248g.L
-1 

de sulfato de ferro heptahidratado 

(FeSO4.7H2O). Após 7 dias de cultivo, a polpa contendo o precipitado foi filtrada em papel 

filtro quantitativo (faixa preta) e o precipitado (jarosita) foi armazenado. 

 

4.2. AVALIAÇÃO DA SELETIVIDADE DAS ETAPAS DE EXTRAÇÃO 

 

Inicialmente, as amostras de jarosita, pirita, arsenopirita e enxofre em pó foram submetidas 

aos procedimentos descritos nos itens 4.3.1 a 4.3.4, para se avaliar a seletividade de cada uma 

das etapas de extração. A digestão ácida das amostras, utilizando-se ácido clorídrico e ácido 

nítrico, foi feita em chapa aquecedora (BioMedice). As etapas de extração do enxofre 

elementar e do enxofre sulfato foram realizadas em um shaker termostatizado, à 40°C e 70°C, 

respectivamente, e a velocidade de agitação foi mantida constante em 150min
-1

. As etapas de 

pirólise foram conduzidas em um forno mufla por uma hora à 250ºC e a 550ºC. A 

determinação dos teores de enxofre em solução, obtidos após cada etapa de extração química 

por via úmida, foi feita no ICP-AES. As etapas de extração foram conduzidas em triplicatas e 

as recuperações de enxofre foram calculadas com base nas Equações 4.2 e 4.3. 

 

                                          (4.2) 

              
              

      
 (4.3) 

Em que,  

ME é a massa do elemento, obtida experimentalmente (g); 

MICP é a concentração (mg.L
-1

) dos elementos ferro, arsênio, potássio ou íon sulfato, medidas 

por análise espectrométrica; 

VF é o volume final da solução (250mL); 
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FC é o fator de conversão que será igual a 0,334 (concentração molar do enxofre elementar 

dividida pela concentração molar do íon sulfato) para o cálculo da porcentagem de enxofre e 

igual à 1 para se calcular a porcentagem dos demais elementos; 

R. STotal (%) é a porcentagem de enxofre recuperado após cada etapa de extração; 

MA é a massa de enxofre que foi adicionada (g), considerando-se a massa de amostra e a 

porcentagem de enxofre contida na amostra (a porcentagem utilizada, foi a obtida 

experimentalmente, após abertura completa de cada amostra). 

4.3.1 Abertura das amostras e quantificação do enxofre total. 

 

1. Para se fazer a abertura total e identificação dos elementos principais contidos nos 

materiais, foram pesados aproximadamente 0,2500g de amostra que foi transferida 

para béqueres de teflon de 250mL;  

2. 50mL de água régia foram adicionados a estes béqueres, que foram levados ao 

aquecimento em chapa aquecedora, à 85ºC, até total dissolução dos sólidos (o béquer 

foi tampado com um vidro de relógio, deixando-se um pequeno orifício para que não 

houvesse o acúmulo de gases);  

3. A solução foi então filtrada em papel filtro quantitativo (faixa azul) e vertida para um 

balão volumétrico de 250mL. Procedendo-se, assim, com as diluições para posteriores 

análises via ICP-AES. 

 

Um procedimento similar ao descrito nos itens 1 a 3 citados acima, foi utilizado na presente 

dissertação para se quantificar apenas o enxofre total extraído de cada amostra, baseando-se 

nos procedimentos propostos por Corrêa et al. (2002) e Cotta et al. (2002), que encontram-se 

resumidos nas colunas A e B, respectivamente, do Quadro IV.1. O procedimento de extração 

do enxofre total foi feito procedendo-se com a abertura da amostra por 30min e não mais até a 

total dissolução dos sólidos (item 2). Para fins de comparação, as condições utilizadas no 

presente trabalho estão sintetizadas na coluna C do Quadro IV.1. 

 

Quadro IV.1. Metodologias para quantificação do enxofre total. 
Procedimento A B  C 

Autores Corrêa et al. (2002) Cotta et al. (2002). Própria autora 

Massa da amostra 

(g) 
1,0000 1,0000 0,2500 

Volume de 50mL da solução de água 50mL da solução 3:1 50mL da solução 3:1 
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solvente  régia (HNO3:HCl) (HNO3:HCl) 

Tempo de reação 

(min) 
30 30 30 

Vidrarias 
Balão de fundo chato 

Condensador de refluxo 

Balão de fundo chato 

Condensador de refluxo 

Béquer de teflon 

Vidro de rológio 

Técnica 
AAS (após etapa de 

precipitação) 
ICP-AES ICP-AES 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

4.3.2 Extração de enxofre elementar com solvente orgânico. 

 

A escolha do solvente orgânico para a dissolução e posterior quantificação do enxofre 

elementar foi feita baseando-se no procedimento proposto por Tuttle et al. (2003), que 

encontra-se resumida no Quadro IV.2. As condições utilizadas no presente trabalho estão 

sintetizadas nas colunas B e C, também representadas no Quadro IV.2, para que estas 

condições possam ser comparadas. Cabe ressaltar, que apesar do dissulfeto de carbono ser o 

solvente orgânico com maior capacidade de dissolução do enxofre elementar, este não foi 

escolhido devido ao fato de já possuir enxofre em sua composição, o que poderia influenciar 

nas análises.  

 

Quadro IV.2. Metodologias para quantificação do enxofre elementar. 
Procedimento A B C 

Autores Tuttle et al. (2003) Própria autora Própria autora 

Massa da amostra (g) 5,0000 2,0000 2,0000 

Volume de solvente 

(mL)  
125mL de acetona 

125mL de 

acetona 

50mL de 

benzeno 

Tempo de reação 

(min) 
18-24h 24h 24h 

Técnica 
Gravimetria (após etapa de precipitação do 

Ag2S) 
ICP-AES ICP-AES 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

O procedimento para se avaliar a seletividade desta etapa de dissolução com os solventes 

orgânicos benzeno e acetona, é descrito a seguir: 
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1. Foram pesados aproximadamente 2,0000g de amostra e essa massa foi transferida para 

frascos Duran-Schott de 250mL; 

2. 50mL de benzeno (ou 125mL de acetona) foram então adicionados a cada frasco; 

3. Os frascos foram selados e levados ao shaker, para agitação por 24h; 

4. A solução foi então filtrada, utilizando-se papel filtro quantitativo (faixa preta) em 

béqueres de vidro de 400mL. Para a remoção de todo o resíduo contido no frasco, foi 

feita a lavagem com uma mistura de acetona e água quente (1:1); o resíduo depositado 

no papel foi então lavado e a solução foi evaporada até a secura; 

5. O enxofre precipitado, pela evaporação do solvente, foi dissolvido em solução 3:1 

(HNO3:HCl) e após a solução tornar-se transparente, esta foi filtrada com papel filtro 

quantitativo (faixa preta), vertida para balões de 250mL, diluída e analisada por ICP-

AES. 

 

4.3.3 Remoção de enxofre sulfeto por pirólise à 550ºC, seguida por extração do 

enxofre sulfato com HCl 4mol.L
-1

. 

 

Para se extrair o enxofre sulfato das amostras, o procedimento seguido foi semelhante ao 

proposto por Li et al. (2007), ou seja: 

 

1. Foram pesados e transferidos aproximadamente 2,0000g de amostra para cadinhos de 

porcelana, que foram levados ao forno mufla, após este atingir a temperatura de 

550ºC; 

2. Depois de permanecer por uma hora dentro do forno, o cadinho foi retirado e levado a 

um dessecador para resfriar; 

3. Após o resfriamento, os sólidos foram então transferidos para frascos Duran-Schott de 

250mL, onde foram vertidos 80mL da solução de HCl 4mol.L
-1

; 

4. Os frascos foram tampados e a extração feita durante 30min, à 70ºC. Após a filtração 

(papel filtro quantitativo - faixa azul), o extrato foi vertido em um balão volumétrico 

de 250mL, a solução foi diluída e analisada por ICP-AES. 

 

4.3.4 Remoção de enxofre elementar por pirólise à 250ºC, seguida por extração 

do enxofre sulfeto com uma solução 3:1 (HNO3:HCl). 
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1. Foram pesados e transferidos aproximadamente 2,0000g de amostra para cadinhos de 

porcelana, que foram levados ao forno mufla, após este atingir a temperatura de 

250ºC; 

2. Depois de permanecer por uma hora dentro do forno, o cadinho foi retirado e levado a 

um dessecador para resfriar; 

3. Após o resfriamento, o sólido foi então transferido para béqueres de teflon de 250mL, 

onde foram vertidos 80mL da solução 3:1 (HNO3:HCl); 

4. Os béqueres foram tampados com vidros de relógio e a extração feita até total 

dissolução das amostras. Após filtração em papel filtro quantitativo faixa azul, os 

extratos foram vertidos para balões volumétricos de 250mL, as soluções foram 

diluídas e analisadas em ICP-AES. 

 

 

4.3. MÉTODOS DE SEPARAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE 

ENXOFRE EM AMOSTRAS DE SISTEMAS HIDROMETALÚRGICOS. 

 

Após se investigar a seletividade de cada etapa, foram feitas misturas das amostras de pirita, 

arsenopirita, jarosita e enxofre em pó, visando a obtenção de um método sequencial que 

proporcione a separação e quantificação das espécies de enxofre presentes nos sistemas 

utilizando ICP-AES. Em cada etapa, os materiais foram pesados separadamente, transferidos 

para o recipiente adequado (frasco Duran-Schott ou cadinhos de porcelana), homogeneizados 

e então seguiram para os procedimentos sequenciais de extração descritos a seguir, visando a 

separação e quantificação das espécies de enxofre presentes nos sistemas. 

 

4.4.1 Separação de enxofre sulfeto e enxofre sulfato. 

 

Para se separar e quantificar o enxofre sulfeto e o enxofre sulfato do sistema, as amostras de 

pirita (P), arsenopirita (A) e jarosita (J) foram pesadas de forma a se obter as seguintes 

proporções: sistema 1: 70,6% J; 29,4% P; sistema 2: 70,5% J; 29,5% A e sistema 3: 26,7% A; 

47,5% J; 25,8% P. Logo após, estes sistemas foram submetidos a dois métodos distintos (1 e 

2), sendo que para cada método é apresentada a sequência das etapas de extração, para a 

quantificação das espécies de enxofre presentes nestes sistemas. 
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Método 1- Remoção de enxofre sulfeto e determinação de enxofre sulfato 

 

Inicialmente, as amostras foram transferidas para cadinhos de porcelana, homogeneizadas 

utilizando-se bastões de vidro (tomando-se o cuidado para evitar perdas do resíduo) e 

submetidas ao processo de pirólise à 550ºC, seguida por extração com HCl 4mol.L
-1

, como 

detalhado no item 4.3.3. A Figura 4.1 apresenta a sequência das etapas de extração seguidas 

neste método para a quantificação das espécies de enxofre presentes neste sistema. 

 

 

Figura 4.1. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 1 para a separação das espécies enxofre sulfeto e enxofre sulfato, visando a 

quantificação dessas formas de enxofre por ICP-AES.  
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Método 2 – Determinação de enxofre sulfato, seguida por determinação de enxofre sulfeto 

 

Neste método, procedeu-se de forma análoga ao método 1, porém, excluindo-se o processo de 

pirólise (etapa 1 do item 4.3.3). Sendo assim, inicialmente, as amostras foram transferidas 

para os frascos de vidro e estes agitados para homogeneização, procedendo-se então com a 

extração com a solução de HCl 4mol.L
-1

, por 30min. Após a filtração, o resíduo proveniente 

desta etapa, foi seco e seguiu para a etapa de extração com a solução 3:1 (HNO3:HCl), em 

béqueres de teflon, utilizando-se chapa aquecedora, até total dissolução da amostra como 

detalhado no item 4.3.1. A Figura 4.2 apresenta a sequência das etapas de extração seguidas 

neste método para a quantificação das espécies de enxofre presentes neste sistema. 
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*R.S. = resíduo sólido 

 

Figura 4.2. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 2 para a separação das espécies enxofre sulfeto e enxofre sulfato, visando a 

quantificação dessas formas de enxofre por ICP-AES. 
 Fonte: elaborado pela autora (2018).  

4.4.2 Separação de enxofre sulfeto e enxofre elementar. 

 

Para se testar a remoção do enxofre elementar e quantificar o enxofre sulfeto do sistema, as 

amostras de pirita e enxofre em pó foram pesadas separadamente de forma a se obter a 

proporção de 95,2% de pirita e 4,8% de enxofre elementar (sistema 4). Este sistema foi 

submetido ao método 3, descrito a seguir: 

 

Método 3 – Remoção de enxofre elementar e determinação de enxofre sulfeto. 

 

As amostras, após serem pesadas e transferidas para cadinhos de porcelana, foram 

homogeneizadas utilizando-se bastões de vidro e submetidas ao processo de pirólise à 250ºC, 

por 1h, seguida por digestão com solução 3:1 (HNO3:HCl) até total dissolução da amostra, 

como detalhado no item 4.3.4. A Figura 4.3 apresenta a sequência das etapas de extração 

seguidas neste método para a quantificação das espécies de enxofre presentes neste sistema. 
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Figura 4.3. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 3 para a separação das espécies enxofre sulfeto e enxofre elementar, visando a 

quantificação do enxofre sulfeto por ICP-AES. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

4.4.3 Separação de enxofre sulfeto, enxofre sulfato e enxofre elementar 

 

Para se separar e quantificar o enxofre sulfeto, o enxofre sulfato e o enxofre elementar dos 

sistemas, as amostras de pirita (P), arsenopirita (A), jarosita (J) e enxofre em pó (E) foram 

combinadas de forma a se obter a proporção de 14,4% A; 69,5% J; 11,1% P e 5% E (sistema 

5). Este sistema foi submetido a três métodos de extração distintos (4, 5, 6), como descrito a 

seguir: 

 

Método 4 – Determinação de enxofre elementar, seguida por remoção de enxofre sulfeto e 

determinação de enxofre sulfato. 

 

Depois de se transferir as amostras para o frasco, este foi agitado para homogeneização e o 

sistema submetido ao processo de extração com solvente orgânico, como descrito no item 

4.3.2. Após 24h de extração e posterior filtração, o resíduo juntamente com o papel de filtro 

foi transferido novamente para o frasco para que fosse feita a reextração do enxofre elementar 

e nova filtração. Os dois processos de filtração foram feitos vertendo-se o filtrado para o 

mesmo béquer, misturando-se, assim, os dois extratos e posteriormente evaporando-os até a 

secura. O sólido precipitado segue para a etapa de digestão ácida para dissolução do enxofre 

elementar, como descrito no item 4.3.2. O papel de filtro e o sólido, provenientes do processo 

de filtração para separação do solvente orgânico, foram submetidos ao processo de pirólise, à 
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550ºC, seguido por extração com a solução de HCl 4mol.L
-1

, como descrito no item 4.3.3. A 

Figura 4.4 apresenta a sequência das etapas de extração utilizadas neste método. 

 

 

*R.S. = resíduo sólido 

Figura 4.4. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 4 para a separação das espécies enxofre elementar, sulfeto e sulfato, visando a 

remoção do enxofre sulfeto e quantificação das outras espécies de enxofre por ICP-AES. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Método 5 – Determinação de enxofre elementar, seguida por determinação de enxofre sulfato 

e posterior determinação de enxofre sulfeto. 

 

Neste método, foi feito um procedimento similar ao descrito no método 4, porém, a etapa de 

pirólise foi excluída. Sendo assim, as amostras foram transferidas para um frasco; este foi 

agitado para homogeneização e o sistema submetido ao processo de extração com solvente 

orgânico, como descrito no item 4.3.2. Após 24h de extração e posterior filtração, o resíduo 

juntamente com o papel de filtro, foi transferido novamente para o frasco para que fosse feita 

a reextração do enxofre elementar, seguido de nova filtração. Os dois processos de filtração 

foram feitos vertendo-se o filtrado para o mesmo béquer, misturando-se assim os dois extratos 

e posteriormente evaporando-os até a secura. O sólido foi encaminhado para a digestão ácida 

como descrito no item 4.3.2. O sólido retido no papel de filtro após a separação do solvente 

orgânico por filtração, foi diretamente submetido ao processo de extração com a solução de 

HCl 4mol.L
-1 

(juntamente ao papel de filtro). Após a filtração, o resíduo oriundo desta etapa, 

seguiu então para a etapa de digestão ácida com a solução 3:1 (HNO3:HCl), até total 
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dissolução dos sólidos como descrito no item 4.3.1. A Figura 4.5 apresenta a sequência das 

etapas de extração seguidas neste método para a quantificação das espécies de enxofre. 

 

*R.S. = resíduo sólido 

 

Figura 4.5. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 5 para a separação das espécies enxofre elementar, sulfeto e sulfato, visando a 

quantificação das três espécies de enxofre por ICP-AES. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

Método 6 – Determinação de enxofre sulfato, seguida por remoção de enxofre elementar e 

determinação de enxofre sulfeto. 

 

Após se transferir as amostras para o frasco, o mesmo foi submetido ao processo de extração 

com a solução de HCl 4mol.L
-1

, como descrito no item 4.3.3 (não foi realizado o 

procedimento de pirólise à 550ºC). Após a filtração, o resíduo proveniente desta etapa foi 

transferido para um cadinho de porcelana e seguiu para o processo de pirólise à 250ºC, por 1h, 

seguido por digestão ácida, como descrito no item 4.3.4. A Figura 4.6 apresenta a sequência 

das etapas de extração seguidas neste método para a quantificação das espécies de enxofre. 
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*R.S. = resíduo sólido 

Figura 4.6. Fluxograma representando a sequência das etapas de extração seguidas pelo 

método 6 para a separação das espécies enxofre elementar, sulfeto e sulfato, visando a 

remoção do enxofre elementar e quantificação das outras espécies de enxofre por ICP-AES. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

De acordo com a análise espectrométrica (ICP-AES), após ter sido feita a abertura completa 

das amostras (item 4.3.1), os teores, calculados pela Equação 4.1, dos principais elementos 

encontrados em cada amostra estão representados na Tabela V.1.  

 

Tabela V.1. Resultados das análises químicas das amostras dos materiais pirita, arsenopirita, 

jarosita e enxofre. 

Materiais Fe (%) S (%) As (%) K (%) 

Pirita
(1)

 46,55 53,45 - - 

A.E.
(2)

 45,4±0,1 54,2±0,4 n.d.
(3)

 n.d. 

Arsenopirita
(1)

 34,30 19,69 46,01 - 

A.E. 
(2)

 25,33±0,09 15,6±0,5 45,5±0,5 n.d. 

Jarosita
(1)

 33,45 12,81 - 7,80 

A.E
(2)

 30,5±0,2 12,85±0,05 n.d. 3,44±0,05 

Enxofre
(1)

 - 99,88 - - 

A.E
(2)

 n.d. 101±1 n.d. n.d. 

(1) 
composição química teórica dos materiais. 

(2) 
composição química experimental obtida após abertura completa de cada amostra (A.E), seguida por análise 

em ICP-AES. 
(3) 

não determinado ou concentrações muito baixas. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

A partir dos valores de concentração de enxofre encontrados, foram calculados então os teores 

das amostras trabalhadas, comparando-os com os valores previstos pela estequiometria dos 

compostos. Sendo assim, os teores de pirita, jarosita e de enxofre em pó representam 

aproximadamente 100% em cada amostra e o teor de arsenopirita é de aproximadamente 79%.  

Nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3, os espectros de DRX das amostras demonstraram que pirita, 

jarosita e enxofre foram as únicas fases encontradas, respectivamente, confirmando os 

resultados da análise química. Já na amostra de arsenopirita (Figura 5.4), além desta fase, 

também foi possível identificar escorodita (FeAsO4.2H2O), arsenato férrico (FeAsO4), 

hematita (Fe2O3), lollingita (FeAs2) e arsenolita (As2O3), o que sugere uma certa oxidação 
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deste sulfeto. É importante se ressaltar que neste trabalho o termo jarosita vai se referir à 

composição geral do composto (H3O, K,NH4)Fe3(SO4)2(OH)6. 
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Figura 5.1. Difratograma de raios-X da amostra de pirita. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.2. Difratograma de raios-X da amostra de jarosita 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.3. Difratograma de raios-X da amostra de enxofre. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.4. Difratograma de raios-X da amostra de arsenopirita. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

5.2. AVALIAÇÃO DA SELETIVIDADE DAS ETAPAS DE EXTRAÇÃO 

 

A Tabela V.2 apresenta os valores das concentrações obtidas no ICP-AES após abertura e das 

recuperações de enxofre obtidas após se submeter as quatro amostras aos experimentos de 

digestão com o solvente orgânico (benzeno) e os solventes ácidos (solução 3:1, (HNO3:HCl) e 

HCl 4mol.L
-1

), envolvendo ou não a etapa de pirólise. O objetivo foi avaliar a seletividade de 
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cada processo ao extrair as formas de enxofre presentes. Os resultados obtidos por cada 

método são discutidos a seguir. 

 

5.2.1 Quantificação do enxofre total 

 

Cotta et al. (2002) obtiveram 100% de recuperação de enxofre total, ao se fazer a digestão de 

1,00g de amostras sulfetadas (pirita, arsenopirita e pirrotita) na mistura ácida 3:1 

(HNO3:HCl). No presente trabalho, os ensaios de digestão das amostras de jarosita, pirita e 

arsenopirita, para determinação do enxofre total, utilizando-se a mesma solução ácida também 

foram eficientes para se quantificar, além do enxofre sulfeto, o enxofre sulfato da jarosita. As 

recuperações variaram de 99% à 104% e os valores do desvio padrão foram menores que 

0,9% (Tabela V.2). Nota-se que, mesmo não sendo utilizado o aparato de destilação proposto 

por Cotta et al. (2002), as recuperações das formas de enxofre sulfeto e sulfato demonstram 

que não houve volatilização do enxofre no processo, sendo portanto, consideradas 

satisfatórias. Tem-se então, uma técnica exata, precisa, mais simples e rápida, em que se pode 

trabalhar com várias amostras simultaneamente. Com relação ao enxofre elementar a 

recuperação de 93±3% demonstra que o tempo de 30min não foi suficiente para se dissolver 

toda a massa de enxofre, ao contrário da abertura completa da amostra (utilizando-se esta 

mesma solução ácida) que proporcionou uma recuperação de 101±1%. Sendo assim, em casos 

em que essa espécie estiver presente, o recomendado é que se faça a digestão até total 

dissolução dos sólidos. 

 

5.2.2 Extração de enxofre elementar com solvente orgânico 

 

A fim de selecionar um solvente adequado para a extração de enxofre elementar, foi testada a 

eficiência de sua extração pelos solventes orgânicos acetona e benzeno. Com o método 

proposto neste trabalho, foram solubilizados aproximadamente 386mg.L
-1

 de enxofre (4,6% 

do total da amostra, Tabela V.2) utilizando-se o benzeno como solvente. Cabe ressaltar aqui, 

que já se esperava que os 2,0g de amostra utilizados neste experimento não se dissolveriam 

em 50mL de solvente, logo, não era esperado recuperações de enxofre elementar maiores do 

que 70%.  
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Tabela V.2. Verificação da seletividade das etapas de extração para determinação dos teores de enxofre nas amostras de jarosita, pirita, 

arsenopirita e enxofre em pó. Tais etapas se dividem em: extração do enxofre total pela solução 3:1 (HNO3:HCl) por 30 min, à 85ºC; extração do 

enxofre elementar por digestão com o solvente orgânico (benzeno); remoção do enxofre sulfeto por pirólise à 550ºC, seguida por dissolução do 

enxofre sulfato em HCl 4mol.L
-1

; extração do enxofre sulfato por digestão em HCl 4mol.L
-1

; e remoção do enxofre elementar por pirólise à 

250ºC, por 1h, seguida por dissolução do enxofre sulfeto em solução 3:1 (HNO3:HCl) até total dissolução das amostras. 

Amostras 

 

 

Determinação do 

enxofre total (digestão 

com a solução 3:1 

(HNO3:HCl) por 30 min, 

à 85ºC) 

Extração do enxofre 

elementar (digestão 

com benzeno) 

Remoção de enxofre 

sulfeto e dissolução do 

enxofre sulfato 

(pirólise à 550ºC + 

digestão com HCl 

4mol.L
-1

) 

Extração do enxofre 

sulfato (digestão com 

HCl 4mol.L
-1

) 

Remoção do enxofre 

elementar e dissolução do 

enxofre sulfeto (pirólise à 

250ºC por 1h + digestão com 

a solução 3:1 (HNO3:HCl) até 

total dissolução das 

amostras) 

 

S
(1)

 

(mg.Kg
-1

) 

SO4
2-(2)

 

(mg/L) 
R

(3)
. Stotal (%) 

SO4
2-

 

(mg/L) 
R

*
. Stotal (%) 

SO4
2-

 

(mg/L) 
R

*
. Stotal (%) 

SO4
2-

 

(mg/L) 
R

*
. Stotal (%) 

SO4
2-

 

(mg/L) 
R

*
. Stotal (%) 

   Média ± S   (4)
  Média ± S   (4)

  Média ± S   (4)
  Média ± S   (4)

  Média ± S   (4)
 

Jarosita 128500,00 425,00 103,8±0,2 5,54 0,18±0,01 3605,81 103,82±0,02 3290,15 102,1±0,1 3851,34 102±5 

Pirita 541900,00 1769,23 103,3±0,2 82,96 0,64±0,01 n.d.
(4)

 n.d. 36,51 0,26±0,01 11648,42 89,90±0,01 

Arsenopirita 156000,00 489,70 99,3±0,9 10,32 0,27±0,03 28,31 0,7±0,1 78,29 1,9±0,1 n.d. n.d. 

Enxofre 1000000,00 3018,90 93±3 1155,36 4,6±0,2 n.d. n.d. 2,56 0,01±0,01 14,90 0,06±0,03 

(1)  
concentração de enxofre na amostra. 

(2)
 média das concentrações de íon sulfato, medidas por ICP. 

(3) 
porcentagem de recuperação total de enxofre. 

(4) 
média de três repetições ± desvio padrão da média S   . 

(5)
 não determinado, ou concentrações muito baixas. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Já nos ensaios feitos com acetona, a solubilização do enxofre elementar foi menor, cerca de 

90mg.L
-1

. Devido à baixa extração de enxofre elementar pela acetona, o solvente escolhido 

para a continuidade dos experimentos foi o benzeno. Para efeito de comparação, a dissolução 

do enxofre sulfato e do enxofre sulfeto em benzeno também foi testada, ao contatar pirita, 

arsenopirita e jarosita com o solvente, por 24hs. As recuperações obtidas no ICP-AES para 

essas outras espécies de enxofre foram muito baixas (entre 0,2% e 0,6%) com desvios padrões 

menores que 0,03% como pode ser visto na Tabela V.2. Este fato já era esperado e confirma a 

baixa solubilidade das formas enxofre sulfeto e enxofre sulfato em solventes orgânicos. 

Quanto ao enxofre elementar, como visto na Tabela III.1 sua solubilidade no benzeno é igual 

a 3,2g em 100g do solvente à 40ºC, entretanto, através do método proposto, foi possível se 

dissolver cerca de 0,2g de enxofre para a mesma quantidade de solvente, também à 40ºC. Isto 

demonstra uma baixa dissolução do enxofre elementar no benzeno nas condições 

experimentais utilizadas. Decidiu-se então utilizar este método apenas para se proceder com 

ensaios com massa de enxofre elementar menores que 0,2g. 

 

5.2.3 Remoção de enxofre sulfeto por pirólise, seguida por dissolução das outras 

formas de enxofre em soluções ácidas 

 

5.2.3.1 Comportamento das amostras durante o processo de pirólise 

 

Para se verificar o comportamento de todas as amostras durante as etapas de pirólise, foram 

feitas análises térmicas (TGA e DSC), além de difração de raios-X dos produtos da oxidação 

de cada amostra, após serem submetidas a esta etapa. As curvas TGA/DSC do enxofre (Figura 

5.5) indicaram o início da perda de massa em aproximadamente 200ºC e sua finalização em 

temperaturas próximas à 337ºC, sendo o pico em torno de 335ºC relativo à forte volatilização 

do enxofre (WANG et al., 2014). Para a pirita, a perda de massa na curva TGA que se inicia 

em torno de 430ºC (Figura 5.6) está dentro da faixa atribuída à volatilização do enxofre 

(MURTA, 2014).  
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Figura 5.5. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de enxofre, em atmosfera de 

ar sintético. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.6. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de pirita, em atmosfera de ar 

sintético. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Para a arsenopirita, as duas perdas de massa óbvias, que podem ser vistas na curva TGA da 

Figura 5.7, se iniciam em aproximadamente 480ºC e 571ºC. Como já citado, não foram 

encontrados na literatura estudos que discutam a análise térmica deste mineral, entretanto, 

acredita-se que a perda de massa que se iniciou à 480ºC é relacionada ao início da 

volatilização do enxofre, visto que a análise de DRX, após a amostra ter sido calcinada à 

550ºC (Figura 5.8), demonstrou que não havia mais presença de fases sulfetadas. As reações 

possíveis para a oxidação da arsenopirita estão representadas nas Equações 5.1 e 5.2. 

 

FeAsS(s) + 3O2(g) ⇌ FeAsO4(s) + SO2(g) (5.1) 

2FeAsS(s) + 5O2(g) ⇌ As2O3(s) + Fe2O3(s) + 2SO2(g) (5.2) 
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Figura 5.7. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de arsenopirita, em 

atmosfera de ar sintético. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.8. Difratograma de raios-X da amostra de arsenopirita após ser submetida ao 

processo de pirólise à 550ºC, por uma hora. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

A análise do difratograma dos produtos de reação da pirita (Figura 5.9), assim como citado 

para a arsenopirita, demonstrou que não foram mais encontradas fases sulfetadas após o 

mineral ser submetido ao processo de pirólise à 550ºC. Sendo a hematita (Fe2O3), a escorodita 

(FeAsO4.2H2O) e a arsenolita (As2O3), as únicas fases encontradas após a oxidação destes 

dois sulfetos. Portanto, conclui-se que à temperatura de 550ºC toda as amostras de 

arsenopirita e de pirita já haviam sido oxidadas e todo o enxofre sulfeto volatilizado.  

 

Para a jarosita (Figura 5.10), o único composto sulfatado estudado, o processo de 

desidroxilação que conduz à formação de compostos como a yavapaita (AB(SO4)2, A=K, Na; 

B=Fe, Al) é relacionado ao pico em torno dos 404ºC, observado na curva TGA e representado 

pela Equação 5.3 (DROUET e NAVROTSKY, 2003; DROUET et al., 2004; FORRAY et al., 

2005; JIANG e LAWSON, 2006 e ZHU et al., 2013). Li et al. (2007) encontraram apenas 

yavapaita após fazer a análise difratométrica da jarosita reagida à 550ºC. Porém, no presente 

trabalho, a análise de difração de raios-X da amostra de jarosita pura (Figura 5.11), após 

reação à 550ºC indicou sua decomposição e a formação de duas fases sulfatadas (mikasaita, 

Fe2(SO4)3 e yavapaita KFe(SO4)2), além do óxido de ferro. Sendo assim, as possíveis reações 
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de decomposição da jarosita que ocorrem nesta temperatura podem ser representadas pelas 

Equações 5.4 e 5.5 (FORRAY et al., 2004). 
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Figura 5.9. Difratograma de raios-X da amostra de pirita após ser submetida ao processo de 

pirólise à 550ºC, por uma hora. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.10. Curvas TGA e DSC para a oxidação de uma amostra de jarosita, em atmosfera 

de ar sintético. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.11. Difratograma de raios-X da amostra de jarosita após ser submetida ao processo 

de pirólise à 550ºC por uma hora. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

 

KFe3(SO4)2(OH)6(s) ⇌ KFe(SO4)2(s) + Fe2O3(s) + 3H2O(l) (5.3) 

2KFe3(SO4)2(OH)6(s) ⇌ K2SO4(s) + Fe2(SO4)3(s) + 2Fe2O3(s) + 6H2O(l) (5.4) 

K2SO4(s) + Fe2(SO4)3(s) + 2Fe2O3(s) + 6H2O(l) ⇌ 2KFe(SO4)2(s) + 2Fe2O3(s) + 6H2O(l) (5.5) 

 

A partir desses resultados obtidos via análises térmicas e visando encontrar uma temperatura 

onde houvesse a remoção de todo enxofre elementar sem se remover o enxofre sulfeto (como 

ocorre na temperatura de 550ºC), as amostras de pirita e enxofre em pó foram submetidas ao 

processo de pirólise, por uma hora, nas temperaturas de 230ºC, 250ºC e 350ºC, seguido da 

digestão ácida com a solução 3:1 (HNO3:HCl).  

 

A recuperação do enxofre sulfeto da pirita em 3:1 (HNO3:HCl), após o procedimento de 

pirólise, nas temperaturas de 230ºC, 250ºC e 350ºC foi igual a 88±2%; 89,90±0,01% e 

34±2%, respectivamente.  Por outro lado, a recuperação do enxofre elementar da amostra de 

enxofre em pó, após o procedimento de pirólise (e sua volatizilação) nessas mesmas 

temperaturas, foi cerca de 4±3%; 0,06±0,03% e 0,03±0,02%, respectivamente. Dessa forma, a 

temperatura em que houve maior volatilização do enxofre elementar (ou seja, a temperatura 

em que houve menor recuperação dessa forma de enxofre) e maior recuperação do enxofre 
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sulfeto foi a de 250ºC. Portanto, essa foi a temperatura escolhida para se proceder com os 

experimentos de separação, quando estas duas formas de enxofre estiverem presentes.  

 

Ao se analisar o difratograma do produto da reação da amostra de jarosita reagida à 250ºC 

(Figura 5.12), nota-se que os resultados foram semelhantes aos obtidos à 550ºC; logo, a essa 

temperatura já havia se iniciado a decomposição da jarosita e a formação das fases mikasaita e 

yavapaita. Por outro lado, a análise do produto de reação da amostra de pirita (Figura 5.13) 

após a etapa de pirólise, indicou, além de picos de pirita, a presença de hematita, o que 

demonstra, junto com o valor de 89% de extração de enxofre sulfeto, que a esta temperatura, 

parte da pirita já havia sido oxidada. Este resultado demonstra a necessidade de se considerar 

a perda de enxofre sulfeto ao se fazer a quantificação desta forma de enxofre, quando a etapa 

de pirólise à 250ºC for utilizada em ensaios de separação. 
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Figura 5.12. Difratograma de raios-X da amostra de jarosita após ser submetida ao processo 

de pirólise à 250º, por uma hora. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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Figura 5.13. Difratograma de raios-X da amostra de pirita após ser submetida ao processo de 

pirólise à 250º, por uma hora. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

 

5.2.3.2 Pirólise à 550ºC, seguida por extração de enxofre sulfato com HCl, 4mol.L
-1

 

 

Como discutido, para a volatilização das espécies enxofre sulfeto e enxofre elementar, o 

procedimento de pirólise à 550ºC se mostrou bastante eficiente. A total volatilização do 

enxofre elementar nesta temperatura já era esperada, devido ao seu ponto de ebulição 

(444,5ºC). Na Tabela V.2, nota-se que todo o enxofre sulfeto da amostra de pirita também foi 

removido (como encontrado por Li et al. (2007)) uma vez que não foi detectado enxofre 

sulfeto após a pirólise. Além disto, um teor muito baixo de enxofre sulfeto residual 

(0,7±0,1%) foi encontrado após a digestão da amostra de arsenopirita em HCl 4mol.L
-1

. 

Supõe-se que estes resíduos de enxofre encontrados, mesmo após o procedimento de pirólise, 

são devido às impurezas oxidadas, já que foram detectados óxidos de ferro durante a etapa de 

caracterização da arsenopirita. A presença destas fases oxidadas permite hipotetizar que o 

enxofre superficial pode ter sido oxidado e por isto foram medidas concentrações mínimas de 

enxofre sulfato, mesmo não sendo detectadas fases sulfatadas por difração de raios-X. Por 

outro lado, a dissolução dos minerais pirita e arsenopirita em HCl 4mol.L
-1

 (sem a amostra ser 

submetida ao processo de pirólise) proporcionou recuperações de enxofre sulfeto menores do 

que 2% e desvios padrões menores que 0,1%, o que demonstra que estes sulfetos são pouco 
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solúveis nessa concentração de ácido utilizada. O enxofre elementar também se mostrou 

pouco solúvel nesta solução ácida, com recuperação igual a 0,01±0,01%.  

 

Para a quantificação do enxofre sulfato da jarosita, o processo de pirólise não se mostrou 

necessário, visto que foi possível determinar todo o enxofre deste mineral, com recuperações 

de aproximadamente 100% (Tabela V.2), mesmo quando a pirólise não foi conduzida. 

Resultados diferentes foram obtidos por Li et al. (2007), que relataram que ao se fazer essa 

abertura à 20ºC, excluindo o processo de pirólise, obtiveram 39% de extração (mesmo 

aumentando o tempo de reação para 16h). Sugere-se então, que a temperatura de 70ºC, 

utilizada na presente dissertação, foi suficiente para promover a total dissolução da jarosita, 

em menor tempo e sem a necessidade de submetê-la ao processo de pirólise. 

 

5.2.3.3 Pirólise à 250ºC, seguida por extração do enxofre sulfeto por uma solução 3:1 

(HNO3:HCl) 

 

Como já apresentado na Tabela V.2, a recuperação média de enxofre elementar da amostra 

sólida após esta etapa de pirólise ter sido realizada foi muito baixa (0,06±0,03%), o que 

sugere que a pressão de vapor do enxofre na temperatura de 250ºC, permitiu que essa espécie 

fosse volatilizada.  Já para a pirita, o valor médio de recuperação de 89,90±0,01% comprova 

que à 250ºC, parte do mineral se decompôs. Além disto, como o desvio padrão das médias foi 

baixo, pode-se dizer que isto ocorreu de forma constante entre as três repetições avaliadas. 

Quanto ao composto sulfatado, nota-se que submetê-lo ao aquecimento à 250ºC não provocou 

a diminuição na sua dissolução, porém, o alto valor de desvio padrão das médias (102±5%), 

indica uma menor precisão ao se fazer a determinação do enxofre sulfato da jarosita após se 

passar por essa etapa. A partir dos resultados discutidos acima, foi planejada a sequência do 

estudo usando combinações dos quatro materiais que é representada a seguir. 

 

5.3. MÉTODOS DE SEPARAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE 

ENXOFRE EM AMOSTRAS DE SISTEMAS HIDROMETALÚRGICOS  

 

Para se desenvolver um procedimento sequencial que possa ser aplicado a sistemas 

hidrometalúrgicos nos quais sulfetos podem ser oxidados a sulfatos e/ou a enxofre elementar, 

a mistura das amostras foi feita de forma a se obter sistemas hipotéticos, já que não foram 
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encontrados muitos estudos quantitativos com relação a estas espécies formadas em processos 

reais. Os ensaios de separação foram feitos em triplicata, obtendo-se assim, a média das 

recuperações das formas de enxofre encontradas em cada etapa. As recuperações obtidas em 

cada etapa, também foram calculadas segundo as Equações 4.2 e 4.3, porém, o termo “MA” 

passou a ser a massa da forma de enxofre que esperou-se ser extraída em cada etapa, de 

acordo com o teor da amostra adicionada ao sistema. 

 

5.3.1 Separação de enxofre sulfeto e enxofre sulfato. 

 

Assim como ocorreu para a amostra de jarosita pura, ao se submeter os sistemas 1 (70,6% J; 

29,4% P), 2 (70,5% J; 29,5% A) e 3 (26,7% A; 47,5% J; 25,8% P) ao método 2, não houve 

diminuição na recuperação do enxofre sulfato da jarosita, como ocorreu no trabalho de Li et 

al. (2007), que reportaram uma queda na quantificação do enxofre de 100% para 84%, ao 

removerem o processo de pirólise. Esse resultado, como já discutido, pode ser explicado pela 

maior temperatura utilizada no presente trabalho (70ºC), que resultou em uma recuperação de 

enxofre sulfato variando de 100% à 102% para o método 1 e 108% à 111% para o método 2, 

como mostrado na Figura 5.14. Sendo assim, na ausência de enxofre elementar, a 

determinação do enxofre sulfeto pelo método 1 pode ser feita subtraindo-se o valor de enxofre 

sulfato obtido, do valor do enxofre total encontrado na amostra. Já pelo método 2 pode-se 

determinar o enxofre sulfeto por dissolução e neste caso obteve-se uma amplitude de 

recuperação desta forma de enxofre igual a 96% - 97%. Os teores de enxofre recuperados pelo 

método 2, indicam que houve uma superestimação da recuperação do enxofre da jarosita para 

todos os sistemas e uma diminuição nos valores de recuperação do enxofre sulfeto (Figura 

5.14). Isto pode ser explicado pelo fato de parte do enxofre sulfeto ter sido solubilizada 

(0,26% para a pirita e 1,9% para a arsenopirita) em solução de HCl 4mol.L
-1

, na temperatura 

utilizada. Sendo assim, esse enxofre sulfeto que se dissolveu foi quantificado como enxofre 

sulfato, provocando a superestimação na quantificação de enxofre da jarosita. Além disso, ao 

se fazer a quantificação do enxofre sulfeto pelo método 2, foram obtidos maiores valores de 

desvio padrão das médias, sendo portanto, o método menos preciso. Sendo assim, o método 1 

foi considerado o mais seletivo e indicado para se separar as formas enxofre sulfeto e enxofre 

sulfato, quando apenas estas estiverem presentes. 
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Figura 5.14. Recuperação das espécies de enxofre através do método 1 (remoção de enxofre 

sulfeto por pirólise à 550ºC, seguida por extração de enxofre sulfato em solução de HCl 

4mol.L
-1

) e pelo método 2 (extração de enxofre sulfato com HCl 4mol.L
-1

 seguida por 

extração de enxofre sulfeto com a solução 3:1 (HNO3:HCl)). 

Onde J=jarosita; P=pirita e A=arsenopirita. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

 

Hall et al. (1988) conseguiram recuperações acima de 90% do enxofre da pirita através da 

técnica de espectrometria de massas e Vlisidis (1966) conseguiu precipitar todo o enxofre 

sulfato presente em seu sistema e quantificá-lo por gravimentria. Ambos também 

determinaram ao menos uma destas duas formas de enxofre por diferença. Porém, além destas 

técnicas envolverem uma etapa demorada de precipitação, tais estudos não trabalharam com a 

jarosita, principal fase sulfatada envolvida em sistemas biohidrometalúrgicos, logo, não se 

sabe se o mesmo teria influenciado nos resultados obtidos por ambos os autores. 
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5.3.2 Separação de enxofre sulfeto e enxofre elementar 

 

A recuperação média do enxofre sulfeto em solução ácida, após se submeter as amostras de 

pirita e enxofre em pó (sistema 4: 95,2% de pirita e 4,8% de enxofre elementar) a etapa de 

pirólise à 250ºC, foi da ordem de 88±5% (Tabela V.3). A recuperação do enxofre elementar 

por outro lado, foi de 106±3%, como mostrado na Tabela V.3. Valores de recuperação do 

enxofre sulfeto menores que 100% já eram esperados devido à volatilização a 250ºC de parte 

dessa forma de enxofre da amostra de pirita (como mostrado pela formação do óxido de ferro 

que aparece no difratograma da Figura 5.13 e confirmado durante a avaliação da seletividade 

da técnica, item 5.2.3.3). Este fato contribuiu para o aumento da porcentagem de enxofre 

elementar calculada. Porém, o valor do desvio padrão igual a 5% (Tabela V.3) demonstra que 

esta volatilização ocorreu de forma inconsistente, o que não se observou ao se submeter a 

amostra de pirita pura a este processo (desvio padrão igual a 0,01%). Isto sugere que a 

presença do enxofre elementar pode ter provocado alguma alteração na amostra de pirita nesta 

temperatura. O único estudo encontrado envolvendo a recuperação do enxofre elementar foi o 

de Hart (1961) que obteve recuperações entre 94% e 113% em acetona, determinadas 

quantitativamente pelo método turbidimétrico. Entretanto, o autor trabalhou com 

concentrações dessa forma de enxofre cem vezes menores do que a utilizada no presente 

trabalho. E como se tratava de enxofre elementar misturado às amostras de solos, não se sabe 

se havia alguma forma de enxofre presente, que poderia ter influenciado nos resultados. 
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Tabela V.3. Valores médios de recuperação das espécies de enxofre e do ferro obtidos a partir do sistema 4 (95,2% de pirita e 4,8% de enxofre 

elementar), usando o método 3; e do sistema 5 (14,4% arsenopirita, 69,5% jarosita, 11,1% pirita e 5,0% enxofre em pó), pelos métodos 5 e 6. 

Método 3 – remoção de enxofre elementar por pirólise à 250ºC e extração de enxofre sulfeto por digestão com solução 3:1 (HNO3:HCl); método 

5 - extração de enxofre elementar utilizando-se benzeno como solvente, seguida por extração de enxofre sulfato com solução de HCl 4mol.L
-1

 e 

determinação do enxofre sulfeto remanescente por digestão com solução 3:1 (HNO3:HCl); método 6 – extração de enxofre sulfato utilizando-se 

solução de HCl 4mol.L
-1

, seguida pela remoção do enxofre elementar por pirólise da amostra à 250ºC e dissolução do enxofre sulfeto em solução 

3:1 (HNO3:HCl). 
  Método 3 Método 5 Método 6 

Etapas 

Pirólise à 250ºC 

+ Extração com  

3:1 (HNO3:HCl) 

Pirólise
(1) 

Extração com 

solvente 

orgânico 

Extração com 

HCl 4mol.L
-1

 

Extração com 

3:1 (HNO3:HCl) 

Extração com 

HCl 4mol.L
-1

 

Pirólise à 250ºC +  

Extração com  

3:1 (HNO3:HCl) 

Pirólise 

 S
2- (2)

          S
0 (2)

 S
0
 SO4

2- (2)
 S

2-
 SO4

2-
 S

2-
 S

0
 

 Média ± S   (3)
 Média ± S   (3)

 Média ± S   (3)
 Média ± S   (3)

 Média ± S   (3)
 Média ± S   (3)

 Média ± S   (3)
 Média ± S   (3)

 

R
(4)

. Stotal (%) 88±5 106±3 57±7 108±2 132±2 98±1 89±4 101±2 

R
(4)

. Fetotal(%) 94±2 n.d.
(5)

 0,8±0,0 102±2 104±2 102±1 99±0 n.d. 

 (1) 
a massa de enxofre elementar removida pelo processo de pirólise foi calculada subtraindo-se a massa total de enxofre recuperada em todas as etapas, pela massa de enxofre 

em pó adicionada ao sistema. 
(2) 

espécies de enxofre que se deseja extrair em cada etapa. Enxofre sulfeto (S
2-

), enxofre sulfato (SO4
2-

) e enxofre elementar (S
0
). 

(3)
 média de três repetições ± desvio-padrão da média. 

(4) 
R. Stotal e R. Fetotal = porcentagem de recuperação total de enxofre e de ferro, respectivamente. 

(5) 
não determinado. 

Fonte: elaborado pela autora (2018) 
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A utilização de um ICP-AES na presente dissertação para se quantificar as espécies de 

enxofre apresentou grande vantagem, já que se trata de um equipamento que permite análises 

multielementares, possibilitando assim, além da quantificação do enxofre, a determinação 

simultânea de ferro no sistema. A recuperação de ferro através desta técnica, apresentou uma 

média de 94±2%, indicando a quase completa dissolução da pirita e do óxido formado após a 

calcinação à 250ºC. Além disso, caso outros minerais sulfetados estejam presentes, como a 

calcopirita ou a arsenopirita, o total de contribuição do enxofre e do ferro por cada mineral, 

pode ser distinguido ao se medir a quantidade total de cobre e de arsênio no sistema, por 

exemplo. 

 

5.3.3 Separação de enxofre sulfeto, enxofre sulfato e enxofre elementar 

 

A Figura 5.15 apresenta uma comparação entre os métodos 4 e 5, descritos no item 4.4.3, para 

a quantificação das espécies de enxofre. No desenvolvimento destes métodos, foi feita a 

extração do enxofre elementar com benzeno, seguida pela extração de enxofre sulfato em HCl 

4mol.L
-1

. A determinação do enxofre sulfato foi feita de duas formas: (i) utilizando-se o 

processo de pirólise para eliminação do enxofre sulfeto (método 4) e (ii) sem se submeter as 

amostras a esta operação (método 5). Na Figura 5.15, observa-se que as recuperações de 

enxofre elementar para o sistema hipotético testado (sistema 5: 14,4% de arsenopirita, 69,5% 

de jarosita, 11,1% de pirita e 5,0% de enxofre), envolvendo extração com solvente orgânico, 

foram menores do que 60% para os dois métodos. Acredita-se que o insucesso dessa técnica 

se deve à co-precipitação do enxofre que ocorre durante o processo de filtração. Esta se 

demonstrou lenta o bastante para permitir o resfriamento do solvente, o que gerou a 

precipitação indesejada do enxofre no papel de filtro. A reextração da amostra também 

implicou em perda de resíduo no processo e por isto diminuiu a precisão da técnica, que 

apresentou um desvio padrão de 0,2% para a amostra de enxofre pura, e valores iguais a 5% e 

7%, para os resultados obtidos a partir do sistema 5, utilizando os métodos 4 e 5, 

respectivamente.  
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Método 4

Extração com benzeno,por 24hs

Pirólise à 550ºC, por 1h

Extração com HCl 4M, por 30min

 Enxofre elementar

 Enxofre sulfato

 Enxofre sulfeto

*S= 5 3

 
*S= desvio padrão da média. 

Figura 5.15. Recuperação das diferentes espécies de enxofre através de uma sequência de 

extrações aplicadas ao sistema 5 (14,4% de arsenopirita, 69,5% de jarosita, 11,1% de pirita e 

5,0% de enxofre em pó), utilizando-se os seguintes métodos: método 4 - extração de enxofre 

elementar utilizando-se benzeno como solvente, seguida por remoção de enxofre sulfeto por 

pirólise à 550ºC e extração de enxofre sulfato com HCl, 4mol.L
-1

; método 5 - extração de 

enxofre elementar utilizando-se benzeno como solvente, seguida por extração de enxofre 

sulfato por HCl 4mol.L
-1

 e determinação do enxofre sulfeto remanescente, por digestão em 

solução 3:1 (HNO3:HCl). 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Os valores de recuperação do enxofre sulfato para o sistema 5, após se submeter as amostras 

ao processo de pirólise (método 4), também foram baixos (menores que 60%), diferentemente 

das recuperações próximas a 100% obtidas pelo método 5 (onde não foi incluída a etapa de 

pirólise) e pelo método 1 (onde as espécies presentes eram apenas enxofre sulfeto e enxofre 

sulfato). Sendo assim, concluiu-se que a presença de enxofre elementar durante o processo de 

pirólise à 550ºC afetou a decomposição da jarosita nessa temperatura, o que ainda não havia 

sido observado no presente trabalho. Como já discutido no item 3.2.2, a velocidade com que o 

enxofre gasoso é liberado durante o aquecimento e o aumento da pressão causada pela 

volatilização dos gases, são fatores que podem influenciar na diminuição da temperatura de 
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decomposição da yavapaita (fase formada durante a decomposição da jarosita) provocando 

assim, a perda inesperada desta forma de enxofre em temperaturas mais baixas (FORRAY et 

al., 2004). 

 

Para se investigar a hipótese de decomposição da yavapaita, foram feitas misturas das 

amostras de enxofre em pó e jarosita nas proporções mássicas 2:1; 1:1 e 1:2 e as recuperações 

de enxofre obtidas, após se proceder com o experimento descrito no item 4.3.2, foram de 

aproximadamente 43%; 50% e 63%, respectivamente, mostrando que quanto maior a 

quantidade de enxofre elementar adicionado, menor a quantidade de enxofre sulfato extraído. 

Ao se fazer a análise da difração de raios-X da mistura 1:1, após o processo de pirólise, uma 

nova fase foi encontrada, sulfato de potássio (K2SO4), como pode ser visto na Figura 5.16, 

diferentemente do que foi mostrado para a pirólise do composto puro (Figura 5.11), nas 

mesmas condições de aquecimento. Isso reforça a hipótese de que a presença de enxofre 

elementar teria interferido no sistema a ponto de provocar a decomposição da yavapaita e 

consequentemente, a perda de enxofre sulfato na forma de enxofre gasoso (SO2 ou SO3), em 

temperaturas menores do que o esperado, como proposto na Equação 5.6 (FORRAY et al., 

2004). 

 

KFe(SO4)2(s) ⇌ 
 

 
Fe2O3(s) + 

 

 
K2SO4(s) + 

 

 
SO3(g) (5.6) 

 

Como discutido acima, a extração com solvente orgânico apresentou recuperações muito 

baixas de enxofre elementar. Além disso, a presença dessa espécie de enxofre no sistema teve 

influência negativa na determinação do enxofre sulfato da jarosita, quando esta é feita após 

aquecimento à 550ºC, como proposto no método 4. Ao se fazer essa determinação sem 

submeter a amostra à pirólise, o fato de não se ter extraído todo o enxofre elementar pelo 

solvente orgânico, afetou a determinação do enxofre sulfeto, causando uma superestimação 

dessa forma de enxofre, como mostrado na Figura 5.15. Sendo assim, a Tabela V.3 apresenta 

os resultados de recuperação do ferro e do enxofre obtidos pelos métodos 5 e 6, para efeitos 

de comparação. Pelo método 5, foi possível determinar cada espécie de enxofre em uma etapa 

distinta, com amplitudes de recuperação variando de 57% à 132% e altos valores de desvio 

padrão (de 2% a 7%). Já o método 6 permitiu que se determine o enxofre sulfato seguido pela 

determinação do enxofre sulfeto, enquanto o enxofre elementar é calculado pela subtração das 

quantidades dessas espécies de enxofre encontradas, pelo teor de enxofre total na amostra. As 
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amplitudes de recuperação de enxofre pelo método 6, variaram de 89% à 101% com desvios 

padrão variando de 1% a 4%. Apesar da subestimação na concentração de enxofre sulfeto 

após o processo de pirólise à 250ºC e do alto valor de desvio padrão obtido, pode-se ter 

resultados mais satisfatórios ao se utilizar este método, caso também se avalie a quantidade de 

ferro dissolvida em cada etapa, uma vez que para este metal a recuperação variou de 99% à 

102%, com desvio padrão máximo igual a 1%. 
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Figura 5.16. Difratograma de raios-X de uma mistura das amostras de jarosita e enxofre em 

pó nas proporções 1:1, após esta ser submetida ao processo de pirólise à 550ºC por uma hora. 
Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Conclui-se então que o método 6, detalhado no Apêndice 1, é o procedimento mais indicado 

para se fazer a separação das formas de enxofre, quando estas três espécies estiverem 

presentes. Os métodos 4 e 5, além de não terem apresentado resultados tão satisfatórios, 

envolvem a utilização de um solvente orgânico tóxico, o que faz com que o método não seja 

também ecoeficiente. A perda de enxofre sulfeto que pode ocorrer à 250ºC e à pequena 

dissolução dessa forma de enxofre na solução ácida diluída também devem ser consideradas 

nos cálculos, já que estes fatores influenciam nos resultados. Apesar disso, a utilização de um 

equipamento que permite análises multielementares facilita esta determinação, já que se pode 

quantificar além do enxofre, o ferro dissolvido, contribuindo assim para que se saiba de forma 

mais exata quanto das amostras sulfetadas ou sulfatadas estão sendo extraídas em cada etapa. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1. A extração total de enxofre sulfato e enxofre sulfeto das amostras de jarosita, 

pirita e arsenopirita, por digestão com solução 3:1 (HNO3:HCl) por trinta 

minutos, apresentou boa faixa de recuperação de todas as formas de enxofre 

(acima de 99%), com resultados precisos e obtidos de forma rápida. Apesar 

deste método ter apresentado menor precisão (93±3%) para a determinação de 

enxofre elementar, considera-se que o procedimento proposto é adequado para 

maioria das amostras de interesse da área de bio&hidrometalurgia, uma vez que 

é pouco provável ter uma amostra com teores de enxofre elementar superiores a 

90%. Sendo assim, só faz-se necessária a digestão completa até total dissolução 

dos sólidos quando se desejar determinar quantitativamente o enxofre elementar 

e este estiver presente em altos teores nas amostras, isso permitirá a obtenção de 

resultados mais precisos e com maior recuperação dessa forma de enxofre. 

 

2. Para as amostras contendo apenas sulfetos e sulfatos, obteve-se uma separação 

mais seletiva ao se submetê-las ao processo de pirólise à 550ºC (para a remoção 

do enxofre sulfeto) e posterior digestão em ácido clorídrico diluído para a 

determinação do enxofre sulfato. A faixa de recuperação do enxofre sulfato 

(100% a 102%) foi considerada satisfatória e os resultados, exatos e precisos. O 

enxofre sulfeto pode então ser obtido por diferença. 

 

3. Para as amostras contendo apenas pirita e enxofre elementar, a recuperação do 

enxofre sulfeto, após o processo de pirólise à 250ºC (para remoção do enxofre 

elementar), foi menor do que 90% e apresentou menor precisão (desvio padrão 

igual a 5%) quando se considerou apenas a análise do enxofre. Porém, há uma 

maior recuperação quando se faz também uma análise quantitativa do ferro 

(94±2%). 

 

4. As recuperações do enxofre elementar, após a extração com o solvente orgânico 

(métodos 4 e 5) foram menores quando comparadas ao método 6 (que envolve a 

pirólise para remoção do enxofre elementar e a concentração deste é calculada 

por diferença), indicando que o benzeno não é um extrator eficiente para esta 
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forma de enxofre. Além de tóxico, a dissolução do enxofre elementar no 

benzeno se mostrou instável (recuperações menores do que 60% e desvios 

padrão entre 5% e 7%). Outra desvantagem é que essa técnica é trabalhosa e 

consome muito tempo do operador. 

 

5. Para misturas de enxofre sulfato, enxofre sulfeto e enxofre elementar, o método 

de separação que apresentou maiores recuperações, foi o método 6, onde faz-se 

primeiramente a extração do enxofre sulfato com ácido clorídrico 4mol.L
-1

, 

seguida pela remoção do enxofre elementar por pirólise à 250ºC e posterior 

quantificação do enxofre sulfeto por digestão ácida em solução 3:1 

(HNO3:HCl). Apesar da recuperação de enxofre sulfeto ter sido igual a 89±4%, 

também pôde-se obter maiores valores de recuperação, quando se levou em 

consideração a quantidade de ferro recuperada (recuperação de 

aproximadamente 99%). Já para o enxofre sulfato e o enxofre elementar, as 

recuperações calculadas foram maiores do que 98%. 

 

6. A utilização da técnica de espectrometria de emissão atômica com plasma 

acoplado indutivamente foi considerada satisfatória para a quantificação das 

espécies de enxofre nos sistemas hipotéticos propostos, tendo em vista sua alta 

sensibilidade e sua capacidade de fornecer análises multielementares. Além 

disto, o conhecimento da mineralogia da amostra a ser estudada é fundamental 

para que se possa acrescentar ou, até mesmo, eliminar etapas desnecessárias.  



 

 

74 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

A partir do desenvolvimento da presente dissertação, algumas possibilidades relevantes para 

estudos futuros são:  

 

(i) Investigar a influência da concentração dos materiais nas amostras cuja as formas de 

enxofre serão separadas por um dos métodos propostos no Apêndice 1. Isto porque não se 

sabe ainda, quais as concentrações encontradas em sistemas hidrometalúrgicos reais. 

 

(ii) Realizar um estudo cinético visando otimizar a temperatura para se trabalhar no processo 

de digestão com a solução HCl 4mol.L
-1

, de forma que se tenha dissoluções ainda menores 

das formas de enxofre que não se deseja extrair neste sistema (enxofre sulfeto e enxofre 

elementar). 

 

(iii) Investigar a utilização do dissulfeto de carbono para se extrair o enxofre elementar 

utilizando-se um extrator Soxhlet. Desta forma, o sólido não permanece em contato direto 

com o solvente, não havendo necessidade de filtração e por consequência, perda do enxofre 

por precipitação. 

  

(iv) Realizar um estudo de extração e separação dos mesmos sistemas utilizando-se fornos de 

combustão seguido por detecção em infravermelho e comparar com os resultados obtidos pelo 

método proposto (extração por via úmida seguido por detecção em ICP-AES). 
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APÊNDICE I 

 

Detalhes do esquema de separação e determinação das espécies de enxofre 

 

Determinação de enxofre total 

 

1. Pesar aproximadamente 0,2500g de amostra e transferir para um béquer de teflon de 

250mL;  

2. Adicionar 50mL de água régia a este béquer, e levá-lo ao aquecimento em chapa 

aquecedora à 85ºC até total dissolução do sólido (tampar o béquer com um vidro de 

relógio, deixando-se aberta uma pequena saída, para que não haja o acúmulo de 

gases);  

3. Filtrar a solução em papel filtro quantitativo (faixa azul) e vertê-la para um balão 

volumétrico de 250mL; 

4. Diluir a solução e prosseguir com a análise em ICP-AES para calcular a concentração 

de enxofre total encontrada. 

 

Separação de enxofre sulfeto e enxofre sulfato 

 

1. Pesar aproximadamente 2,0000g de amostra e transferir para um cadinho de porcelana, 

levando-o ao forno mufla após este atingir a temperatura de 550ºC; 

2. Depois de permanecer por uma hora dentro do forno, o cadinho é então retirado e 

levado a um dessecador para resfriar; 

3. Após o resfriamento, transferir o sólido para um frasco Duran-Schott de 250mL, e 

verter 80mL da solução de HCl 4mol.L
-1

; 

4. Tampar o frasco e proceder com a extração durante 30min à 70ºC. Após a filtração em 

papel filtro quantitativo (faixa azul), verter o extrato em um balão volumétrico de 

250mL;  

5. Diluir a solução e prosseguir com a análise em ICP-AES para calcular a concentração 

de enxofre sulfato encontrada. 

 

Separação de enxofre sulfeto e enxofre elementar 
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1. Pesar aproximadamente 2,0000g de amostra e transferir para um cadinho de porcelana, 

levando-o ao forno mufla após este atingir a temperatura de 250ºC; 

2. Depois de permanecer por uma hora dentro do forno, o cadinho é então retirado e 

levado a um dessecador para resfriar; 

3. Após o resfriamento, transferir o sólido para um béquer de teflon de 250mL, e verter 

80mL da solução (3:1, HNO3:HCl); 

4. Tampar o béquer com um vidro de relógio (deixando-se aberta uma pequena saída, 

para que não haja o acúmulo de gases) e prosseguir com a extração até total dissolução 

do sólido. Após filtração em papel filtro quantitativo (faixa azul), verter o extrato para 

um balão volumétrico de 250mL; 

5. Diluir a solução e prosseguir com a análise em ICP-AES para calcular as 

concentrações de enxofre sulfeto e ferro, encontradas. 

 

Separação de enxofre sulfeto, enxofre sulfato e enxofre elementar 

 

1. Pesar aproximadamente 2,0000g de amostra, transferir para um frasco Duran-Schott 

de 250mL, e verter 80mL da solução de HCl 4mol.L
-1

; 

2. Tampar o frasco e proceder com a extração durante 30min à 70ºC. Após a filtração em 

papel filtro quantitativo (faixa azul), verter o extrato em um balão volumétrico de 

250mL; 

3. Diluir a solução e prosseguir com a análise em ICP-AES para calcular as 

concentrações de enxofre sulfato e ferro, encontradas. 

4. Transferir o resíduo sólido proveniente da filtração para um cadinho de porcelana, 

levando-o ao forno mufla após este atingir a temperatura de 250ºC; 

5. Depois de permanecer por uma hora dentro do forno, o cadinho é então retirado e 

levado a um dessecador para resfriar; 

6. Após o resfriamento, transferir o sólido para um béquer de teflon de 250mL, e verter 

80mL da solução (3:1, HNO3:HCl); 

7. Tampar o béquer com um vidro de relógio (deixando-se aberta uma pequena saída, 

para que não haja o acúmulo de gases) e prosseguir com a extração até total dissolução 

do sólido. Após filtração em papel filtro quantitativo (faixa azul), verter o extrato para 

um balão volumétrico de 250mL; 
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8.  Diluir a solução e prosseguir com a análise em ICP-AES para calcular as 

concentrações de enxofre sulfeto e ferro, encontradas. 


