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• Carvão brasileiro é caracterizado por elevadas proporções 
de minerais sulfureto, pirita e marcasita, portanto os 
rejeitos de carvão das operações de limpeza pode ser 
considerados como potenciais fontes de enxofre.

• No início de 1950, a importância de enxofre aumentado 
no mundo, principalmente devido a um aumento da 
procura de processamento de fosfato para fins agrícolas

Introdução



Objetivos e métodos



Resultados 
IM-05 IM-10 IM-11 IM-12 IM-13 IM-14

Wt.%

Quartz 1,9 2,6 1,6 3,2 2,5 1,4

Kaolinite 4,2

Illite 2,8

Gypsum 34,0 16,1 1,9 8,6 2,6 4,1

Hematite 81,3 78,0 74,0 92,4 73,3

Magnetite 14,6 12,7 19,9

Pyrite 39,4

Jarosite 1,1 1,6 2,5 1,3

Coquimbite 6,6

Szomolnokite 13,8

mineralogia do concentrado de pirita e cinzas de pirita 



IM-05 IM-10 IM-11 IM-12 IM-13 IM-14

Al 0,73 0,53

Ca 6,83 3,75 0,44 2,00 0,61 0,95

Fe 20,53 56,85 65,12 61,10 65,45 65,61

K 0,30 0,12 0,20 0,10

S 33,71 3,00 0,49 1,80 0,80 0,93

Si 1,51 1,22 1,41 1,49 1,17 0,65

% de concentrações dos principais elementos no concentrado e cinzas de piritas 
amostras inferido a partir dos dados de XRD, com base na proporção e 
composição estequiométrica dos minerais, 



• O ferro é o constituinte principal das cinzas de pirita, com 
concentrações de 50 a 55%.

• A presença de S (0,5-3%) nas cinzas de pirita indica que, 
apesar da sua composição rica em ferro, este material 
não pode ser reutilizado na indústria metalúrgica.

• O concentrado de pirita tem um percentual  mais baixo 
de ferro (25%), mas uma proporção muito mais elevada 
de enxofre (27%), juntamente com uma pequena 
proporção de cálcio (3,8%).



Ilustrações de nanominerais detectados em cinzas de pirita. (A) A magnetita e 
hematita misturada com agregado carbonáceo de amostra IM 12; (B) grãos de 
hematita (IM amostra 14).



• Os resultados do presente trabalho fornecem evidências 
da complexidade da composição química e mineralógica 
de ultrafinos e nanopartículas em abandonados e 
subprodutos da indústria de ácido sulfúrico.

• Ultrafino e nanopartículas rica em ferro, muitas vezes 
contêm altas proporções de elementos tóxicos, como As, 
Se, U e outros. 

Coclusão



• Mais investigação vai incluir uma avaliação aprofundada e 
avaliação da solubilidade destes resíduos, com vista para 
um estudo sobre os riscos toxicológicos para DNA do 
pulmão e células de seres humanos e outros organismos 
susceptíveis de serem expostos a eles.

• O trabalho futuro vai melhorar as condições que otimizem 
esta retenção de mobilidade usando as nanoparticulas e 
ultrafinos, bem como avaliar a possibilidade de reutilizar 
cinzas de pirita como adsorventes.
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