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RESUMO 
 
Nos processos metalúrgicos através de uma seleção criteriosa do lixiviante, algumas 
vezes é possível lixiviar o metal de interesse deixando outros elementos insolúveis 
no mineral. Óxidos de ferro normalmente são solúveis na maioria dos reagentes 
ácidos utilizados em lixiviação, sendo o líquor da lixiviação contaminado por Fe. Um 
dos processos de remoção do ferro ocorre via precipitação do ferro como vários 
tipos de compostos de jarosita. A jarosita, geralmente, contém metais específicos 
como prata e chumbo na sua estrutura, sendo necessário um processo de 
decomposição para recuperação dos mesmos. Esta decomposição pode ser 
realizada em meio alcalino, com a liberação de íons sulfato em solução. Nesse 
trabalho, foi comparada a decomposição alcalina da jarosita utilizando-se NaOH e 
Na2CO3. Os experimentos foram realizados em reator encamisado de 2L, agitado 
mecanicamente, contendo 1L de solução e densidade de polpa de 1% (p/v). 
Analisaram-se os efeitos da temperatura e da concentração de reagente sobre a 
decomposição desta fase. Nos experimentos utilizando Na2CO3, a decomposição foi 
mais lenta quando comparada à observada nos experimentos com NaOH, ou seja, à 
25°C observou-se decomposições de 45% da jarosita no primeiro caso e no 
segundo este valor chegou a 60% em 50 minutos. Para temperaturas mais altas, 
acima de 40°C, a decomposição foi mais eficiente em ambos os casos e atingiu 90% 
quando o reagente utilizado foi o NaOH e 85% com Na2CO3 em 50min. Embora o 
Na2CO3 apresente uma decomposição mais lenta, sua utilização pode ser 
interessante pois possui menor custo quando comparado ao NaOH. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ferro; jarosita; hidróxido de sódio; carbonato de sódio. 
 
ABSTRACT 
 
Leaching the metal of interest leaving other elements in the leaching residue is 
always a target in hydrometallurgical processes, although such a task is not usually 
achieved. For instance, iron-bearing minerals are generally soluble in acid lixiviants 
and thus the pregnant leach solution is always contaminated with the element. Iron 
removal processes include its precipitation as jarosite, which usually contains 
valuable metals such as silver and lead in addition to iron. This aspect of jarosite 
formation has prompted the development of strategies for silver and lead recovery 
from such a precipitate. Jarosite decomposition can be achieved in an alkaline media 
releasing sulphate ions in solution along with solid iron hydroxide. In the current 
study, the alkaline decomposition of jarosite by either NaOH or Na2CO3 was 
investigated. The experiments were performed in a 2-liter jacketed reactor, 



Martins, F.L.; Veloso, T.C.; Leão, V.A. 

 

mechanically stirred, containing 1L solution and a 1% (w/v) pulp density. The effects 
of temperature and reagent concentration on the decomposition of jarosite were 
analysed. The solid decomposition attained 45% with Na2CO3, whereas 60% 
dissolution was observed with NaOH in 50 minutes and 25°C. At temperatures above 
40°C, the decomposition was efficient in both cases, reaching 90% with NaOH and 
85% with Na2CO3 in the same period. Although sodium carbonate resulted in a 
slower jarosite decomposition, its use may be interesting because the processes can 
be cost-effective when compared to sodium hydroxide utilization. 
 
KEYWORDS: iron; jarosite; NaOH; Na2CO3. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, 90% da produção mundial de zinco é realizada através da ustulação de 
um concentrado sulfetado de zinco (esfarelita - ZnS) seguido por lixiviação do 
ustulado em solução de ácido sulfúrico e por fim a recuperação do zinco por 
eletrólise (Kassainiet al., 2008). A reação de ustulação ocorre rapidamente em 
temperaturas na faixa de 650-900°C e consiste em converter o concentrado 
sulfetado de zinco em um concentrado de óxido de zinco. No caso do zinco, a 
ustulação do concentrado de esfarelita em altas temperaturas pode levar à formação 
de ferrita de zinco – ZnO.Fe2O3. 
 
As partículas de ferrita de zinco levam a uma fração significativa de ferro no material 
ustulado, o qual é dissolvido juntamente com o zinco na etapa de lixiviação. O ferro 
dissolvido é um elemento indesejado durante a produção do zinco, uma vez que, 
assim como outras impurezas como arsênio, cobalto, antimônio, diminui fortemente 
a eficiência da corrente durante a eletrólise do zinco. Portanto, é necessário purificar 
a solução lixiviante antes da eletrólise, para remover ou diminuir o teor desses 
elementos para níveis menores (Salinas et al., 2001). Geralmente esses elementos 
são removidos por precipitação e, juntamente com o ferro, significativa quantidade 
de zinco e outros metais de interesse econômico associados com o concentrado são 
coprecipitados (Kassainiet al., 2008). 
 
Em processos hidrometalúrgicos o ferro é comumente precipitado como hematita (α-
Fe2O3), goethita (α-FeO(OH) e β-FeO(OH)), e, principalmente, como vários tipos de 
compostos de jarosita (MeFe3(SO4)2(OH)6). Muitos estudos têm sido direcionados no 
sentido de se determinar a melhor forma para a eliminação do ferro das soluções de 
lixiviação e, a maioria deles tem apontado que a remoção do mesmo pela 
precipitação como sódio ou amônia jarosita é a que permite maior controle do sulfato 
na solução e gera um precipitado de melhor filtrabilidade. A precipitação de jarosita 
leva a perdas de metais valiosos como zinco, chumbo, prata e ouro, os quais podem 
estar presentes na estrutura da jarosita e/ou como sulfatos, o que transforma os 
resíduos de jarosita atraentes para a recuperação desses elementos (Salinas et al., 
2001; Kassainiet al., 2008). Além disso, alguns trabalhos, como o de Vu et al. 
(2010), propõem a conversão da jarosita em pigmentos o que pode agregar valor a 
este resíduo, transformando-o em um subproduto industrial.  
 
Levando-se em consideração que tanto no tratamento da jarosita para obtenção de 
metais valiosos quanto no tratamento para transformá-la em pigmentos, uma etapa 
de decomposição alcalina da mesma pode estar envolvida, buscou-se neste trabalho 
avaliar como algunsparâmetros, tais como temperatura e reagente utilizado, 
influenciam na decomposição da jarosita.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Caracterização da amostra de jarosita 
 
As amostras de jarosita foram submetidas a um peneiramento via úmida na faixa 
abaixo de -400#, segundo a série Tyler. Em seguida a amostra foi seca em estufa a 
25ºC e analisada por um difratômetro de raios X. Para quantificação dos elementos 
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presentes, foi realizada uma digestão ácida da amostra utilizando ácido clorídrico e 
ácido nítrico em chapa sob aquecimento. Após a digestão, a solução gerada foi 
analisada por ICP/OES (Espectrometria de emissão óptica com fonte de plasma 
acoplado indutivamente).  
 
2.2. Ensaios de decomposição da jarosita 
 
Os ensaios de decomposição foram realizados em batelada, utilizando-se um reator 
cilíndrico encamisado de vidro, com capacidade de 2L, contendo 1L de solução e 
1% (p/v) de polpa. O sistema foi agitado por meio de um agitador mecânico com 
controle de velocidade. A temperatura do sistema foi controlada por meio de um 
banho termostatizado com bomba de circulação externa. 
 
As alíquotas foram recolhidas em tempos pré-estabelecidos para a determinação do 
teor de sulfato nas amostras. Com isso foi possível avaliar o progresso da 
decomposição da jarosita. A análise de sulfato também foi feita por ICP/OES. Os 
ensaios foram realizados com duração de 60 minutos sendo que nos primeiros 10 
minutos de experimento, foram recolhidas alíquotas a cada 2 minutos, entre 10 e 30 
minutos, em intervalos de 5 minutos e após 30 minutos de ensaio a cada 10 
minutos. 
 
A Equação 1, proposta por Salinas et al. (2001), 
 

NH4Fe3(SO4)2(OH)6(s)+3OH-
(aq)(NH)4

+
(aq)+3Fe(OH)3(s)+2SO4

2-
(aq)                       (1) 

 
representa a relação estequiométrica de íons OH- necessários para a decomposição 
da jarosita. Para tanto, utilizou-se hidróxido de sódio p.a. como fonte de íons OH- 
para avaliar a influência da concentração de reagente variando a razão OH-: jarosita 
(1:1; 2,5:1; 5:1; 10:1) em uma temperatura de 25ºC e 60 minutos de experimento. O 
efeito da temperatura foi analisado variando-a em 25ºC, 45ºC e 55ºC, para uma 
concentração de reagente na quantidade estequiométrica em 60 minutos de ensaio. 
 
Nos ensaios utilizando carbonato de sódio p.a. utilizou-se uma concentração de 
reagente dez vezes maior do que a quantidade estequiométrica para garantir pH 
acima de 11, necessário para uma alcalinização eficiente do meio no qual não haja 
decréscimo do pH ao longo do experimento. Variou-se, então, a temperatura em 
25ºC, 35ºC, 45ºC e 55ºC, num tempo experimental de 60 minutos. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na figura 1 está disposto o difratograma de raios-X da amostra utilizada neste 
estudo. 
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Figura 1. Difratograma de raios X para amostra inicial da jarosita. 

 
A análise por difratometria de raio X confirma que a amostra é composta por jarosita. 
Na análise química, quantidades significativas de cálcio foram encontradas sendo, 
portanto, os picos correspondentes da amostra não identificados como jarosita 
referentes a um composto de gesso. 
 
Através da análise química da jarosita observou-se que além do ferro, outros metais 
estavam presentes na amostra, sendo Zn, Cu e Pb aqueles que aparecem em maior 
teor, como mostra a Tabela 1. A coprecipitação de cobre com ferro está de acordo 
com o encontrado também por Vu et al. (2010). 
 

Tabela 1. Composição química do precipitado de jarosita. 

 Teor dos elementos (%) 

Cu Fe S Zn Pb Ag Ca Al 

0,59 26,56 13,23 2,45 0,66 0,01 2,62 0,51 

 
A decomposição alcalina da jarosita é caracterizada pela remoção de íons sulfato da 
estrutura e sua rápida difusão para a solução, o que pode ser observado pela 
Equação (1) proposta por Salinas et al. (2001). Portanto o grau de decomposição da 
jarosita foi determinado pela retirada de alíquotas da solução em tempos pré-
determinados e a quantificação de sulfato por ICP/OES.  
 
Segundo Alonso et al. (2012) a decomposição alcalina da jarosita consiste em 
submetê-la a um aquecimento na presença de íons hidroxila (OH-), o que faz com 
que a jarosita gere sulfato em solução e espécies de ferro. A reação de 
decomposição pode ser realizada a temperaturas entre 30ºC e 90°C e uma fonte de 
íons hidróxido. Neste trabalho, os ensaios foram conduzidos utilizando NaOH e 
Na2CO3 como agentes alcalinizantes. 
 
A Figura 2 apresenta a conversão da jarosita utilizando NaOH em diferentes 
temperaturas e concentrações. 
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Figura 2. Conversão da jarosita utilizando hidróxido de sódio variando (a) temperatura e b) 

concentração de reagente à 25°C sob agitação. 

 
Nos experimentos utilizando NaOH a variação da temperatura ocorreu nas faixas de 
25ºC, 45ºC e 55ºC. Na temperatura de 55°C em um tempo de aproximadamente 10 
minutos a decomposição já estava completa o que está de acordo com o encontrado 
por Vu et al. (2010). Porém na temperatura de 25ºC o máximo de enxofre na solução 
foi de aproximadamente 60% em um tempo de 60 minutos (Figura 2a). 
 
Para análise do efeito da concentração de NaOH, utilizou-se a Equação (1). Como 
somente na temperatura de 25°C não foi atingido um máximo de decomposição de 
sulfato, apenas nesta temperatura fez-se necessário a variação da concentração de 
hidróxido de sódio. De acordo com a proporção estequiométrica são necessários 
três íons hidroxila para decompor a jarosita. Portanto, a partir da relação 
estequiométrica, analisaram-se valores maiores que esta (1:2,5; 1:5; 1:10). Pôde-se 
observar então que, quando a quantidade de reagente foi estequiometricamente 
igual à quantidade de jarosita a decomposição foi menos eficiente que nas demais 
proporções, atingindo no final do experimento uma conversão de aproximadamente 
60% de sulfato. Para as demais quantidades, maiores que a quantidade 
estequiométrica, todas atingiram o máximo de liberação de sulfato (100%) 
mostrando-se, portanto, eficientes como mostra a Figura 2b. Vu et al. (2010) 
utilizaram uma solução 25% (p/v) de NaOH, onde em um tempo menor que 10 
minutos foi alcançado a conversão total da jarosita, porém para a jarosita utilizada 
neste trabalho uma quantidade 1,26% (p/v), que, corresponde a uma concentração 
cinco vezes maior que a quantidade estequiométrica, foi suficiente para garantir a 
completa decomposição da jarosita em um tempo de aproximadamente 10 minutos 
(Figura 2b). 
 
O difratograma do resíduo gerado nos experimentos de decomposição da jarosita 
com NaOH está disposto na Figura 3. 
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Figura 3. Difratograma de raios-X do resíduo gerado na decomposição alcalina da jarosita 

utilizando NaOH. 

 
Pode-se observar que, a jarosita decomposta forma um sólido de hidróxido de ferro. 
Este resultado está de acordo com o que foi reportado por Salinas et al. (2001) e Vu 
et al. (2010). 
 
Nos experimentos utilizando carbonato de sódio como reagente alcalinizante para a 
decomposição da jarosita adicionou-se quantidade suficiente para manter o pH 
acima de 11. Alonso et al. (2012) realizaram ensaios adicionando NaOH e Ca(OH)2 
até pH 11,5. O carbonato de sódio foi utilizado por se tratar de um reagente mais 
econômico do que NaOH e Ca(OH)2. Avaliou-se então, quatro temperaturas 25°C, 
35°C, 45°C e 55°C, como mostrado na Figura 4.  

 
Figura 4. Decomposição da jarosita variando-se a temperatura utilizando carbonato de sódio 

como agente alcalinizante. 
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De acordo com o gráfico da Figura 4 pode-se observar que a decomposição da 
jarosita utilizando carbonato de sódio é dependente da temperatura, sendo que com 
o aumento da mesma uma maior e mais rápido percentual de conversão da jarosita 
é alcançada. Para uma temperatura de 55ºC foi possível uma conversão de 100% 
porém para uma temperatura de 25ºC a conversão máxima foi próxima de 45% em 
um tempo de 60 minutos. 
 
Portanto, como sugerido por Alonso et al. (2012), a decomposição da jarosita é 
dependente da fonte de íons que alcalinizará o meio e da temperatura, se mostrando 
eficiente para temperaturas acima de 45°C onde a decomposição foi completa 
utilizando o NaOH. Na temperatura de 25°C, onde a conversão não foi completa 
utilizando a quantidade estequiométrica, um aumento da concentração de NaOH foi 
suficiente para a conversão ser completa. Porém, para o Na2CO3, a dependência da 
conversão com a temperatura é maior, sendo que apenas na temperatura de 55°C, 
foi possível alcançar uma conversão de 100%. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A utilização do NaOH como agente alcalinizante foi responsável pela completa 
decomposição da jarosita em temperaturas acima de 45°C, sendo que em um tempo 
inferior a 10 min foi alcançado na temperatura de 55°C.  
 
A avaliação da influência da concentração de NaOH na temperatura de 25°C onde a 
decomposição não foi completa na quantidade estequiometrica, permitiu inferir que, 
em concentrações maiores, a conversão é completa. Utilizando-se o carbonato de 
sódio como agente alcalinizante, apenas na temperatura de 55°C é que foi possível 
obter uma conversão de 100% da jarosita, mesmo assim, este alcanizante se torna 
mais atraente por se tratar de um reagente economicamente mais viável devido ao 
seu baixo custo. 
 
Os resíduos de jarosita, produzidos durante o processo de fabricação do zinco 
contém, em sua estrutura, metais de importância industrial e econômica. A 
decomposição da jarosita em meio alcalino se mostrou eficiente durante a realização 
dos ensaios realizados neste trabalho devidos aos altos níveis de decomposição 
obtidos. 
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