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RESUMO 
 
A explotação do níquel a partir de reservas de minério laterítico tem ganhado força 
devido à redução das reservas de níquel na forma de sulfeto com teor elevado deste 
metal. Um processo híbrido hidro-pirometalúrgico foi aplicado em uma amostra de 
minério laterítico brasileiro com a finalidade de recuperar seletivamente o níquel, 
visando sempre ao baixo consumo de reagentes. O processo consistiu na adição de 
ácido sulfúrico, tratamento térmico entre 100 e 260 °C, pirólise em torno de 690 °C 
seguida de lixiviação com água. Os parâmetros operacionais estudados foram: pH 
inicial de lixiviação, quantidade de H2SO4 adicionado, adição de sais e tamanho de 
partícula. Sob condições favoráveis, recuperações de níquel da ordem de 86% 
foram obtidas. Estas recuperações são fortemente dependentes do tamanho de 
partícula da amostra e da quantidade do ácido sulfúrico adicionado, devido à grande 
quantidade de magnésia presente no minério. 
 
PALAVRAS-CHAVE: minério laterítico, rota hidro-pirometalúrgica, recuperação, 
níquel. 
 
ABSTRACT 
 
Explotation of nickel from laterite ore resources has increased due to the depletion of 
high grade nickel sulphide ores. A hydro-pyrometallurgical route was applied in a 
sample of Brazilian laterite ore. The sample was pugged with sulfuric acid, subjected 
to a thermal treatment around 260 oC, pyrolysis around 690 oC followed by water 
leaching. The operational parameters investigated were: leaching pH, acid amount; 
salt addictions, particle size. Under favorable conditions nickel recoveries around 
86% were achieved.  These recoveries are strongly dependent on the particle size 
and sulfuric acid concentration due to the high amount of magnesia in the ore.  
 
KEYWORDS: laterite ore; mineral, hydro-pyrometallurgical route, recovery, nickel. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Lateritas são formadas por uma variedade enorme de óxidos, hidróxidos e silicatos. 
Seus principais depósitos estão localizados nas regiões equatoriais e foram 
formados por processos de intemperismo de rochas que são mais prováveis em 
regiões mais quentes e chuvosas. O níquel, no minério laterítico, pode aparecer 
como elemento substitucional ou adsorvido nas superfícies dos minerais existentes 
como a goethita e a clorita. Não há, na maioria dos casos, um mineral de níquel 
presente (Georgiou and Papangelakis 1998). A Tabela 1 apresenta os principais 
óxidos e minerais existentes no minério laterítico. 
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Tabela 1. Óxidos e minerais de interesse encontrados no minério de níquel laterítico. fonte: 
Adaptado de (Senanayake et al. 2011). 

Óxidos metálicos 
singulares 

de múltipla valência 

NiO, NiOOH 
CoO, CoOOH, Co(OH)3, Co3O4.CoO2  
FeO, FeOOH, Fe2O3, Fe3O4 
MnO, MnOOH, Mn3O4, MnO2 

Mistura de óxidos ou  
óxido-hidróxido 

MFeOOH, (M = Ni, Co) 
MO.Fe2O3 (ferritas) (M = Mg, Mn, Zn, Fe, Ni, Co, 
Cu) 
MO.Mn2O3 (M = Mg, Mn, Zn, Fe, Ni, Co, Cu) 
MO.Al2O3 (aluminatos) (M = Mg, Mn, Zn, Fe, Ni, 
Co, Cu) 
MO2.SiO2 (silicatos) 

Minerais típicos Goethita: α - FeOOH 
Hematita: α - Fe2O3 
Maghemita: ϒ - Fe3O4 
Cromita: FeCr2O4 
limonita: (Fe, Ni)O(OH).nH2O 
Garnierita: (Ni, Mg)SiO3.nH2O 
Saprolita: (Mg, Ni)2Si2O5(OH)4 
Serpentina: (Mg, Al, Fe, Mn, Ni)2-3(Si, Al, 
Fe)2O5(OH)4 
Smectita: 
Mg0,2(Fe1,2Mg0,5Ni0,1Al0,3)(Si3,8Al0,2)O10(OH)2,2H2O 
Asbolana: (Co, Ni)1-y(MnO2)2-x(OH)2-2y+2xnH2O 
Lithiophorita: (Al, Li)MnO2(OH)2 
Ringwoodita: (Mg, Fe)2SiO4 
Nontronita: Na0,3Fe2Si4O10(OH)2. 4H2O 
Lizardita: (Mg, Al)3((Si, Fe)2O5(OH)4 
Phlogopita: KMg3(Si3AL)O10(OH)2 
Caulinita: Al4Si4O10(OH)8 
Clorita: (Mg, Fe, Al, Ni)5-6(Si, Al)4O10(OH)8 
Clinocloro: (Mg10,6Al)Fe0,4(Si6,7Al1,3)O20(OH)16 

 
 
A composição das lateritas varia de acordo com a profundidade e as características 
climáticas da região. As lateritas são separadas basicamente em três zonas 
distintas:(Gomes 2010; Oxley and Barcza 2013; Rubisov and Papangelakis 2000): 

 Zona limonítica: Mais próxima da superfície terrestre, consiste 
predominantemente de goethita, cuja fórmula genérica utilizada para 
representação em reações é (FeOOH). A concentração de níquel, cobalto e 
magnésio nesta camada é pequena, já a concentração de ferro é muito alta. 

 Zona intermediária: Consiste em uma camada de transição entre a limonítica e a 
saprolítica. Dependendo do grau de maturidade pode haver a formação de 
Smectita (um mineral argiloso) como a Nontronita. Nesta faixa, os teores de 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 
níquel, cobalto e magnésio aumentam enquanto o de ferro cai (Crundwell et al. 
2011). 

 Zona saprolítica: É a camada que se encontra em profundidades maiores. Esta 
região é rica em magnésio e os teores de níquel e cobalto são bastante elevados. 
O grande problema desta região é que, tanto a composição química quanto 
mineralógica, são muito heterogêneas. 

Na Tabela 2 abaixo é possível observar a composição química de amostras de 
minério laterítico de alguns trabalhos encontrados na literatura. Como pode ser 
observado nesta tabela, as amostras de minério laterítico limonítico apresentam teor 
de ferro igual ou superior a 29% enquanto que o teor de níquel se encontra entre 
0,12 e 1,5%. Já as amostras de minério laterítico saprolítico possuem menor teor de 
ferro e, em geral, maior teor de níquel quando comparadas com as amostras de 
minério laterítico limonítico. Já as intermediárias foram nomeadas apenas como 
amostras de minério laterítico como pode ser visto na Tabela 2. 
 
Tabela 2. Composição química média do minério de níquel laterítico. (a) ((Senanayake et al. 
2011)); (b) ((Norgate and Jahanshahi 2011)); (c) ((Rubisov, Krowinkel, and Papangelakis 2000)); (d) 
((Liu, Chen, and Hu 2009)). 

 
 

Existem diversas rotas para a obtenção de níquel a partir de minério laterítico, tais 
como lixiviação ácida sob pressão (HPAL), lixiviação em pilhas (heap leaching), 
lixiviação orgânica, produção de mate de sulfetos (pirometalurgia), entre outras. A 
escolha da mais adequada depende do teor deste metal, da composição química do 
minério, do tamanho de partícula, da porosidade, da origem e, especialmente, do 
custo. 
Este trabalho tem como objetivo investigar a eficiência da aplicação de uma rota 
híbrida hidro-pirometalúrgica para a extração do níquel de uma amostra de minério 
laterítico brasileiro, visando sempre ao baixo consumo de ácido sulfúrico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Preparo das amostras e procedimentos 
 
Inicialmente, uma amostra de minério laterítico brasileiro foi quarteada e 
desaglomerada a úmido. A amostra do minério foi então seca na estufa em 75 °C 
por 24 h. Em seguida foi efetuado o peneiramento a seco de parte desta amostra em 
equipamento tipo Rot-Tap com duração de 15 min. O objetivo foi separar a fração 

Ni Co Fe S SiO2 MgO Al2O3 CuO Cr2O3

Limoniticoa 1-1,5 0,1-0,2 >40 6 3 6

saprolíticoa 2.4 0.05 <15 38 25

Limoniticoa 1.3 0.083 29 0.43 28.8 2.26 5.83 0.039 1.9

saprolíticoa 1.2 0.044 16 <0,01 44.9 6.91 4.17 0.009 0.99

Limoniticob 1.7 0.15 >40 6 3

Limoniticoc 0.12 0.14 46 1.6

Limoniticoc 1.2 0.16 48 0.4 3.2 0.6 2.05 1.65

Lateriticod 0.96 0.1 48.5 1.12 3.94 0.71

Lateriticod 1.23 0.09 33.5 6.39 2.89 0.68

Tipo
Composição (%) (m/m)
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com tamanho de partícula menor do que 75 µm. A outra parte da amostra foi dividida 
em duas: a primeira do minério apenas desaglomerado (sem peneiramento) e a 
segunda amostra foi obtida após a cominuição da amostra do minério até 100% 
passante na peneira de 38 µm. Estas três amostras foram utilizadas para os testes 
de tratamento sulfatação seguido de térmico, pirólise e lixiviação. 
Para as etapas de tratamento térmico, pirólise e lixiviação das amostras foram 
adotados os seguintes procedimentos: em cadinho de porcelana, foi adicionado 1 g 
da amostra e realizada a adição de água na quantidade estabelecida (10 ou 40% em 
m/m), posteriormente, o ácido sulfúrico foi adicionado lentamente com agitação 
contínua na quantidade entre 34 a 68% (m/m). Na sequência, as amostras foram 
levadas ao forno, modelo CARBOLITE 1200, com controlador de temperatura 
modelo RWF 12/13, para tratamento térmico e pirólise. O tratamento térmico foi 
realizado com temperatura e tempo variando de 100 a 455 °C e de 20 a 60 min., 
respectivamente. Em seguida, as amostras foram resfriadas até a temperatura 
ambiente, desaglomeradas e levadas ao forno novamente para a etapa de pirólise. 
Os testes de pirólise foram realizados na faixa de temperatura entre 620 e 690 °C 
por 20 min. 
Na etapa de lixiviação, as amostras provenientes da etapa de pirólise foram 
lixiviadas a uma razão sólido-líquido de 1:40 com água ou água acidulada (pH 0,8 e 
1,5), na faixa de temperatura entre 25 e 90 °C por 30 min. sob agitação constante de 
240 e 340 rpm do rotor do agitador. Posteriormente, as amostras foram filtradas e os 
resíduos secos e pesados, enquanto as soluções contendo os metais recuperados 
foram analisadas. O pH dos licores lixiviados foi mantido sempre abaixo de 2, 
mediante a adição de H2SO4, para evitar que ocorresse a precipitação do níquel. A 
recuperação dos metais presentes em cada solução foi calculada baseada nos 
teores dos metais contidos na amostra (Tabela 3) e usando a Equação (1). As 
análises termodinâmicas foram realizadas usando o software HSC versão 8.2. 
 

Recuperação =
tml

tmm
∗ 100                                                                                                                (1) 

 
onde: tml é a quantidade (teor) do metal no licor e tmm a quantidade (teor) do metal no 
minério. 
 
2.2 Equipamentos utilizados 
 
A caracterização química e mineralógica da amostra do minério laterítico, assim 
como dos produtos obtidos, foi realizada por microscopia eletrônica de varredura - 
MEV (JEOL-JSM 6460) acoplada a espectroscopia por energia dispersiva (EDS), 
difratometria de raios X - DRX (Shimatzu XRD-6000 com alvo de cobre, 
comprimento de onda de 1,54 angstrons, voltagem de 30 kV, corrente de 30 mA, 
faixa de varredura de 10-90°, velocidade de varredura de 2°/min., passo de 0,02 a 
cada 0,6 s) e por espectrometria de absorção atômica – EAA (Shimadzu AA 6800). 
A medida do tamanho dos poros foi realizada no software Image J. Após ajustes de 
brilho e contraste, a imagem binarizada e processada em tons de cinza para uma 
melhor separação entre poros e superfícies. Foram aplicados também alguns filtros 
espaciais como os filtros passa-alta (para destacar os contornos) e mediana (para 
eliminar ruídos, preservando as bordas das imagens). A fim de reduzir erros, os 
poros foram medidos em duas direções transversais. A média entre os dois valores 
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representou o valor final. A cominuição, quando realizada, foi feita manualmente 
com corpo moedor de alumina revestida com porcelana. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 1 mostra o aspecto superficial da amostra antes da desaglomeração. Nesta 
figura é possível notar a existência de partículas com formato mais esféricos, 
provavelmente a hematita, e partículas em forma de agulha, provavelmente, a 
goethita. A Figura 2 exibe os resultados do processamento de imagem no software 
Image J. A amostra foi previamente desaglomerada com água. Na Figura 2 (A) a 
imagem obtida por MEV, na Figura 2 (B) após a binarização da imagem 
(transformação para tons de cinza) e na Figura 2 (C) após a aplicação de alguns 
filtros como os passa alta e mediana. A aplicação de filtros ajuda a destacar os 
contornos da imagem e reduzir a quantidade de ruídos, permitindo assim uma 
melhor medida dos poros do material. Os resultados evidenciaram que o tamanho 
médio dos poros ficou em 0,56 µm. Esta porosidade favorece o processo de 
sulfatação devido ao aumento da área superficial do material e melhora na difusão 
do ácido na amostra. 
 

 
Figura 1. Micrografia obtida por MEV, com elétrons secundários, da amostra do minério 

laterítico como recebida, evidenciando a existência de partículas aglomeradas. 
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Figura 2. Micrografias da amostra de minério laterítico após desaglomeração com água antes 

(A) e após processamento de imagem (B - binarização) e (C - aplicação de filtros). 

O difratograma de raios-X da Figura 3 evidencia os principais minerais presentes na 
amostra. Observa-se a presença de clorita (Mg6Si4O10(OH)8, magnetita (Fe3O4), 
lizardita (Al3(Si2O5(OH)4, goethita (FeOOH), hematita (Fe2O3) e silicatos (SiO2). 
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Figura 3. Difratograma de raios-X da amostra do minério laterítico após desaglomeração e 

secagem na estufa. 

A caracterização química da amostra de minério laterítico de níquel apresentada na 
Tabela 3 foi realizada após o peneiramento da amostra que apresentou tamanho de 
partícula no qual 50% é passante de 135 µm. Pode ser observado que os teores de 
níquel e cobalto variaram de 1,2 a 2,09% e de 0,09 a 0,23%, respectivamente; 
enquanto que, o teor de ferro variou de 15,37 a 37,5%, já o teor de magnésio está 
entre 3,07 e 4,67%. Ressalta-se que a percentagem de resíduo obtido durante a 
análise química foi elevada, em geral acima de 40%. Este valor pode ser atribuído 
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ao alto teor de sílica contida na amostra. É possível observar ainda que a maior 
razão entre os teores de níquel no minério por faixa de tamanho é de apenas 1,7 
entre as frações >850 (1,2%) e <106 µm (2,09%) e que a média ponderada do teor 
de Ni, Fe, Mg e Co na amostra apresentaram valores próximos aos valores medidos 
da amostra sem peneiramento (cabeça). 
 
Tabela 3. Caracterização química da amostra para diferentes faixas de tamanho de partícula (% 

massa). 

  Mg (%) Ni (%) Fe (%) Co (%) 

d < 106µm 5,03 2,09 37,49 0,09 

106 < d < 150µm 5,13 1,74 28,48 0,09 

150 < d < 213µm 5,08 1,60 26,18 0,10 

213 < d < 301µm 5,79 1,65 26,45 0,11 

301 < d < 425µm 6,56 1,72 26,83 0,11 

425 < d < 601µm 7,10 1,77 26,41 0,11 

601 < d < 850µm 7,66 1,74 24,69 0,13 

d > 850µm 7,54 1,20 15,37 0,23 

Média 
ponderada 5,82 

1,81 30,13 0,11 

Cabeça 5,08 1,72 29,30 0,09 

 
A Figura 4 mostra o difratograma da amostra após sulfatação com excesso de 
H2SO4 (200% de H2SO4 m/m), tratamento térmico (100 °C) e pirólise (620 °C). Nota-
se nitidamente à presença de sulfatos de níquel, ferro e magnésio, além da cromita 
que não se dissolve mesmo na presença de ácido. A cromita, em meio ácido, se 
dissolve somente em misturas, tais como  H2SO4 – Li2SO4 – MnO2 (Ioshikune 1991; 
Liu, Chen, and Hu 2009). A cromita também não sofre alterações nas condições de 
temperatura investiga no trabalho, visto que o mineral possui ponto de fusão muito 
alto (2160 °C). Ressalta-se ainda que o níquel não é substituinte do ferro e cromo 
contido na estrutura mineralógica da cromita. O magnésio é o elemento que pode 
ser substituinte do ferro na cromita, enquanto que alumínio e o íon férrico podem 
substituir o cromo (Dana 1969; McEwan et al. 2011). 
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Figura 4. Difratograma de raios-X da amostra de minério laterítico de níquel após sulfatação 

com 200% de ácido sulfúrico (m/m). Tratamento térmico: 100 °C, 1h. Pirólise: 620 °C, 1h. 

As Equações de (2) a (6) abaixo ilustram as possíveis reações envolvidas durante a 
sulfatação, tratamento térmico e pirólise de uma amostra de minério laterítico. 
Inicialmente tende a ocorrer as reações das Equações (2) e (3) preferencialmente 
devido a maior concentração de ferro na amostra. Durante as etapas de tratamento 
térmico, o sulfato de ferro se decompõe, liberando SO3 que reage com os demais 
metais presentes na amostra, gerando como produtos sulfatos destes metais. 
 
2FeOOH + 3H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + 4H2O                                                                                     (2) 
 
Fe2O3 +  3H2SO4 →  Fe2(SO4)3 + 3H2O                                                                                         (3) 
 
NiO +  H2SO4 →  NiSO4 + H2O                                                                                                          (4) 
 
CoO +  H2SO4 →  NiSO4 + H2O                                                                                                          (5) 
 
Fe2(SO4)3 +  H2O →  2Fe(OH)SO4 +  SO3 ↑                                                                                 (6) 
 
Durante a etapa de pirólise, o sulfato férrico se decompõe de acordo com a Equação 
(7), liberando SO3 que reage com os demais metais não ferrosos presentes, 
aumentando assim a taxa de conversão (Equações (8) e (9)). 
 

Fe2(SO4)3 +  H2O →  2Fe(OH)SO4 +  SO3 ↑                                                                                 (7) 
 
NiO +  SO3  →  NiSO4                                                                                                                            (8) 
 
CoO +  SO3  →  CoSO4                                                                                                                           (9) 
 

 
A Figura 5 apresenta a recuperação de níquel e ferro em diferentes valores de pH 
inicial de lixiviação, sendo as demais condições mantidas constantes. A análise 
desses resultados permite concluir que a lixiviação em pH inicial muito baixo (pH = 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 
0,8) não foi interessante devido à elevada quantidade de ferro em solução. Em pH 
inicial entre 1,5 e 3, a recuperação do níquel decresce. Mais de 62% do níquel foi 
extraído com recuperação de ferro abaixo de 3% em pH inicial 7, indicando ser este 
o pH inicial mais indicado, nas condições investigadas, para prosseguir com os 
ensaios de lixiviação. A concentração de ferro tende a aumentar na solução quando 
o pH inicial da solução decresce, em virtude da maior solubilidade do Fe3+. Já o 
níquel apresenta elevada solubilidade na faixa de pH analisada e se mantem 
dissolvido em meio aquoso, pois o pH final do licor obtido com a lixiviação ficou 
abaixo de 3, independentemente do pH inicial. 
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Figura 5. Influência do pH inicial na lixiviação em água da amostra de minério laterítico de 
níquel sulfatada subestequiometricamente. H2O: 10% (m/m); H2SO4: 34% (m/m); tratamento 
térmico: 445 °C, 20 min; pirólise: 693 °C, 20 min, razão sólido-líquido: 1:40, temperatura de 

lixiviação: 25 °C. 

A Figura 6 mostra a recuperação do níquel e do ferro para diferentes concentrações, 
em massa, de H2SO4 após ajustes de temperatura, tempo de pirólise e adição de 
água antes da sulfatação. Nota-se que a recuperação do níquel aumentou 
linearmente com o aumento da quantidade de ácido sulfúrico. Segundo a literatura 
(Büyükakinci and Topkaya 2009; Swamy, Kar, and Mohanty 2000b, 2003), o 
aumento da quantidade de ácido sulfúrico acima de 50% teve efeito apenas marginal 
na recuperação do níquel. No presente trabalho, entretanto, o aumento da 
quantidade de ácido sulfúrico foi acompanhado do aumento da recuperação do 
níquel de forma praticamente linear. Uma das possíveis causas para isto é o teor de 
magnésio na amostra que é muito superior ao encontrado em outros estudos 
(Georgiou and Papangelakis 1998; Li et al. 2011; Swamy, Kar, and Mohanty 2000a, 
2003). A formação do sulfato de magnésio é mais favorável termodinamicamente, 
reagindo preferencialmente com o H2SO4. O MgSO4 formado é estável e não se 
decompõe na faixa de temperatura trabalhada (Emons et al. 1990), desta forma mais 
ácido se torna necessário para recuperação satisfatória do níquel. 
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Figura 6. Influência da quantidade (m/m) de H2SO4 durante a etapa de sulfatação na 

recuperação do níquel e ferro da amostra de minério laterítico de níquel sulfatada. H2O: 40% 
(m/m); tratamento térmico: 60 min, 264 °C; pirólise: 20 min, 693 °C, 20 min; lixiviação: 30 min, 

80 °C, pH inicial: 7 com razão sólido-líquido de 1:40. 

 

Na Tabela 4 é possível observar a recuperação de níquel e ferro após a cominuição 

da amostra de minério laterítico até o tamanho de partícula (dp) menor do que 38 

µm. Os resultados obtidos evidenciam que a recuperação do níquel aumentou de 

74,4% para 86,0%, ou seja, um aumento de 15,6%. Note ainda a queda na 

recuperação do ferro que foi de 22,7%. Estas alterações ocorreram porque a 

diminuição do tamanho de partícula leva ao aumento da área superficial da amostra 

e, consequentemente, torna os processos de decomposição do sulfato férrico e de 

conversão do níquel em sulfato de níquel mais favoráveis do ponto de vista da 

velocidade das reações envolvidas. 
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Tabela 4. Recuperação de níquel e ferro após sulfatação com H2SO4, tratamento térmico e 

pirólise de uma amostra de minério laterítico cominuída até dp < 38 µm. Condições:H2O: 40% 
(m/m); tratamento térmico: 60 min, 264 °C; pirólise: 20 min, 693 °C, 20 min; lixiviação: 30 min, 

80 °C, pH inicial: 7 com razão sólido-líquido de 1:40. 

Elemento 
Recuperação 

(%) 

Ni 86,0 

Fe 7,5 

 
A adição de Na2SO4 não possibilitou o aumento da recuperação do níquel na 
amostra do minério sem que houvesse uma separação por faixa de tamanho, muito 
provavelmente, devido ao grande tamanho de partícula (d50 = 135 µm) da amostra 
do minério. Contudo, na Tabela 5 é possível observar os resultados da fração do 
minério laterítico com tamanho de partícula menor do que 75 µm. Nota-se que a 
recuperação do níquel foi superior a 75% e o teor de ferro no licor lixiviado de 3,95% 
quando adicionado Na2SO4 na proporção 50% (m/m) antes da etapa de pirólise. 
Sem a adição de sulfato de sódio, a recuperação do níquel caiu quase 13%. Como 
visto na literatura (Swamy, Kar, and Mohanty 2003), a adição de sais como o sulfato 
de sódio pode contribuir para o aumento da recuperação do níquel devido à 
formação de pirosulfatos durante a etapa de pirólise. Os pirosulfatos formados são 
estáveis na faixa de temperatura entre 0 e 800 °C como mostrado na Figura 7. Nesta 
figura é possível notar que a variação da energia livre de 0 a 1000 °C para a reação 
da Equação (10) é negativa em todo o intervalo de temperatura considerado e se 
torna mais negativa na medida que a temperatura aumenta.  
 
Na2SO4 +  SO3 →  Na2S2O7                                                                                                              (10) 
 

Tabela 5. Teor e recuperação do ferro e do níquel da amostra de minério laterítico de níquel 
sulfatada com 50% de H2SO4 (m/m), para a fração com dp< 75 µm com e sem adição de Na2SO4. 

H2O: 40% (m/m); tratamento térmico: 20 min., 264 °C; pirólise em 693 °C, 20 min., 264 °C; 
pirólise em 693 °C, 20 min. Lixiviação: 30 min., 80 °C; pH: 7 e com razão sólido-líquido de 1:40. 

       Elemento 
 

Teor no licor lixiviado 
             (%) 

      Recuperação (%) 
Na2SO4  
(m/m) 

Fe 3,95 10,53 50,00 

Ni 1,57 75,17 50,00 

Fe 2,18 5,81 0,00 

Ni 1,31 62,49 0,00 
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Figura 7. Variação da energia livre de Gibbs padrão em função da temperatura para Na2SO4 + 

SO3 → Na2S2O7. 

 
4. CONCLUSÕES 
 
Foi evidenciado por software de imagem que a amostra de minério laterítico é 
bastante porosa e que a existência destes poros aumenta a reatividade da amostra 
do minério com o ácido sulfúrico. 
O aumento na quantidade de ácido sulfúrico adicionado de 34% para 68% (em 
massa) na etapa de sulfatação levou ao aumento da recuperação do níquel de 
68,7% para 82,0%. É possível que a existência do magnésio em maior quantidade 
tenha influenciado na quantidade de ácido necessária para a extração do níquel, 
pois o sulfato de magnésio formado é estável e não se decompõe na faixa de 
temperatura analisada. Quando a amostra do minério laterítico foi cominuída até dp 
< 38 µm, a recuperação do níquel aumentou mais de 15% e a do ferro decresceu 
mais de 22%. 
A adição de Na2SO4 na amostra com tamanho de partícula igual ou menor a 75 µm 
possibilitou um aumento na recuperação do níquel de 62,5% para 75,2% após a 
sulfatação com razão massa de ácido-massa de minério de 0,5 (50% m/m).  
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