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RESUMO 

Uma característica em comum na extração de metais terras raras e de lítio é a presença de 
uma etapa de sulfatação nos fluxogramas do processo. Apesar da sulfatação ser um 
processo bem consolidado na indústria mineral, a cinética de transformação de óxidos de 
ferro em sulfatos bem como os fatores que influenciam essa transformação não são bem 
estabelecidos. O presente trabalho é parte de um estudo mais abrangente que propõe 
avaliar a influência da fase mineral e da temperatura na cinética da sulfatação de óxidos de 
ferro (III). O objetivo maior é contribuir para o estabelecimento de condições que 
maximizem a seletividade das reações de sulfatação (mineral-minério/óxidos de ferro) e 
assim minimizem o consumo de insumos nos processos industriais. O estudo foi conduzido 
em duas amostras, a hematita variedade especularita e o óxido de ferro proveniente da 
ustulação de minério refratário de ouro (calcinado). O aumento da temperatura favorece a 
cinética da reação de sulfatação até 200°C. Acima dessa temperatura a reação se estabiliza, 
sugerindo que a camada de produto impede o prosseguimento da reação. Em todas 
condições de temperatura e de tempo observou-se a maior sulfatação da amostra de 
calcinado.  

PALAVRAS-CHAVE: Sulfatação, minerais críticos, impureza, óxido de ferro, hematita. 

 

ABSTRACT 

A common feature in the rare earth and lithium extraction is the presence of a sulphation 
stage in the process flowsheet. Although sulfation is a well-established process in the 
mineral industry, the kinetics of the conversion of iron oxides into iron sulfates, as well as 
the factors influencing this transformation are not well established. The present work is part 
of a more comprehensive study that proposes to evaluate the influence of mineral phase 
and temperature on the kinetics of iron (III) oxides sulfation. The main objective is to 
establish conditions that maximize the sulfation reaction selectivity (target mineral/iron 
oxides) and minimize the operational costs in industrial operations. The study was 
conducted on two samples, the specularite hematite variety and the iron oxide (calcines) 
produced from roasting a gold refractory ore. The increase in temperature favors the 
kinetics of the sulfation reaction up to 200 ° C. Above this temperature the reaction reaches 
a plateau, suggesting that the product layer prevents the reaction from continuing. Under all 
temperature and time conditions, the calcine samples showed the highest sulfation level.  
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por produtos dos setores de alta tecnologia instigou a 
comunidade acadêmica e industrial a aprofundar as investigações acerca dos materiais e 
minerais então designados como estratégicos, dentre os quais são destacados os minerais 
portadores de terras raras e lítio. Essas commodities possuem a sulfatação como etapa 
comum de processamento no fluxograma operacional (Braga & França, 2011; Kar & Swamy, 
2000; Krishnamurthy & Gupta, 2016; Salakjani et al., 2019; Teixeira et al., 2019). A sulfatação 
consiste de um processo de transformação de uma fase contendo um elemento de interesse 
em seu respectivo sulfato em meio não aquoso, preparando esse elemento para uma etapa 
de lixiviação subsequente. 

Kar & Swamy (2000) investigaram o efeito da sulfatação seletiva de níquel de origem 
laterítica em relação à extração de ferro. Porém, os autores não corroboraram suas 
hipóteses com base em dados termodinâmicos ou experimentais. A reação representada 
pela Equação 1, é espontânea em condições padrão (∆G = ∆G° < 0, em 25°C) e possui caráter 
exotérmico. Dados fornecidos pelo software HSC 9.0 demonstram que em 25°C (logK25°C = 
28,60) a reação é mais favorável do que em 160°C (logK160°C = 18,87) e 200°C (logK200°C = 
17,01) do ponto de vista termodinâmico.   

 

														Fe$O&(() + 3H$SO.(/) 	→ Fe$(SO.)&(() + 3H$O(/)														∆𝐺° = −163	𝑘𝐽																(1) 

 

Entretanto, a extensão da reação depende da cinética da reação e, dessa forma, da 
variação de temperatura e das características do produto formado. Apesar da sulfatação ser 
um método muito utilizado e consolidado na indústria, trata-se de um processo muito 
fundamentado na prática operacional e não elucidado com base teórica em trabalhos 
fundamentados na seletividade do processo, que requerem estudos cinéticos. O presente 
estudo objetiva-se a preencher essa lacuna científica através do estudo do efeito da 
sulfatação em óxidos de ferro (III). Estes são frequentemente encontradas nos minérios 
destacados e deficientes em estudos quanto ao seu comportamento durante o processo. O 
efeito da temperatura e do tempo de sulfatação serão estudados a fim de se estabelecer o 
efeito dessas variáveis na sulfatação do óxido de ferro (III), visando a sua aplicação em 
futuros trabalhos envolvendo a seletividade do processo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Duas amostras ricas em ferro foram selecionadas para os ensaios de sulfatação. A 
primeira é uma amostra de hematita (Fe2O3) de elevada pureza de minério itabirítico do 
Quadrilátero Ferrífero   Minas Gerais. A segunda é uma amostra rica em óxidos de ferro 
produzidos pela ustulação de um concentrado de piritas auríferas de minério refratário de 
ouro. As amostras foram submetidas à análise granulométrica (Cilas, modelo 1064), análise 
de área superficial específica (Quantachrome NOVA 1200e) (Desgaseificação a 200°C por 
12h, método BET, multipontos), Difração de Raios-X (DRX) (Philips, Panalytical PW1710) 
(radiação CuKa, angle range 3.0250° a 79.9750°, scan step size 0.050°) e Espectroscopia 
Raman (Jobin Yvon Horiba, LabRam-HR800) (Das & Hendry, 2011; Ling & Wang, 2010). 
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A Figura 1 apresenta o fluxograma do procedimento experimental utilizado nos 
ensaios, constituído de três estágios: (i) sulfatação, (ii) lixiviação e (iii) filtração. 
Primeiramente foram levados a mufla (Lavoisier) 5,0 g das amostras em cadinhos de 
porcelana de 25 mL (Figura.1A) para aquecimento em   temperaturas previamente definidas 
(80, 120, 160, 200 ou 240°C) durante 2h, garantindo uma distribuição homogênea de 
temperatura em todo o material a ser sulfatado. As amostras foram retiradas da mufla e a 
estas foi adicionado ácido sulfúrico (H2SO4, 98%), em razão ácido:concentrado (m/m) 
constante e igual a 1,1:1. O sistema foi homogeneizado manualmente e retornado à mufla 
sob a mesma condição de temperatura por tempo pré-estabelecido (5, 10, 15, 20 e 30 min). 
Concluída a etapa (i), o produto resultante foi então transferido, imediatamente, para a 
etapa de lixiviação (Figura.1B). A determinação da quantidade de produto (sulfato férrico) 
formado, explicitada em termos de fração reagida (XFe = massa Fe solubilizada/massa ferro 
inicial), foi calculada com base nas análises de ferro solúvel no licor e de ferro total, este 
calculado a partir do balanço de massa considerando o licor e resíduo da lixiviação.   

 

 
Figura 1 – Fluxograma das etapas dos ensaios, (A) sulfatação, (B) lixiviação e (C) filtragem. 

 
As condições de lixiviação foram estabelecidas de forma a favorecer a solubilização 

completa dos compostos de sulfato férrico e impedir a precipitação, concomitante, de 
oxihidróxidos de ferro (III). Dessa forma, pode-se correlacionar a extração com a reação de 
transformação dos óxidos à sulfatos (Eq. 1), sendo todo o ferro quantificado na solução 
proveniente do sal formado. A solução lixiviante foi preparada com ácido sulfúrico (Química 
Moderna, 95-98%) em concentração 0,9 mol.L-1. A relação inicial sólido:solução (m/m) foi de 
1:20, equivalente a, aproximadamente, 5% de sólidos. O material foi colocado sob agitação 
magnética em 60°C durante 2 horas, sendo a seguir filtrado sob vácuo com papel filtro 
quantitativo JP42, faixa azul (Figura 1.C). Os resíduos da lixiviação foram lavados com água 
deionizada. Após concluída a filtração, os sólidos e a solução foram analisados.  

O teor de ferro da amostra mais pura foi analisado através da titulação com 
dicromato de potássio [K2Cr2O7] (Ohlweiler, 1968) após abertura total da amostra em meio 
clorídrico. A análise do teor de ferro nas amostras de calcinado e nos resíduos sólidos da 
lixiviação foi realizada com o auxílio da Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma 
Acoplado Indutivamente (ICP-OES) (Perkin Elmer, modelo Optima 7300DV), após abertura 
total utilizando metaborato de lítio ou parcial, em água régia (EPA 3050B SW-846, 2019). 
Foram utilizados os padrões IPT-21 e Till-3 como materiais certificados, sendo as 
recuperações de 103% e 98%, respectivamente. Amostras em branco também foram 
analisadas. A concentração de ferro no licor da lixiviação foi determinada por Espectroscopia 
de Absorção Atômica (AA) (Perkin Elmer, modelo AAnalyst 300), utilizando o gás acetileno 
no queimador e leitura no comprimento de onda em 248,3 nm. As alíquotas coletadas do 
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licor foram diluídas em água deionizada na faixa de concentração 5 a 100 mg kg-1; intervalo 
compreendido da curva de calibração da análise. Como controle de qualidade, a cada seis 
amostras analisadas, foi averiguado a reprodutibilidade de um padrão de concentração 
conhecida (30 mg.kg-1). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização das amostras 

A análise química e mineralógica da amostra mais pura mostrou um teor de 69,20% 
de Fe (99,27% Fe2O3) e traços de quartzo (SiO2). O calcinado contem 56,4% Fe2O3, sendo as 
principais impurezas indicadas na Tabela 1. A perda ao fogo (Loss on ignition, LOI) refere-se à 
liberação de dióxido de enxofre (SO2) associado ao material sulfetado remanescente da 
ustulação; na temperatura do processo a matéria orgânica e os carbonatos já sofreram 
decomposição. A distribuição granulométrica das amostras indicou valores de: P80, P50 e P10 
iguais a 50µm, 36µm e 18µm para a amostra mais pura, e 28µm, 15µm e 2,8µm para o 
calcinado. A área superficial específica foi de 0,47 m2 g-1 para a hematita pura e 1,96 m2 g-1 
para o calcinado. 

A Figura 2 mostra os difratogramas característicos das duas amostras. O calcinado 
apresenta a hematita como a fase majoritária, quartzo como fase minoritária, anidrita 
(CaSO4) e microclina (KAlSi3O8) como traços, em conformidade com a composição química 
mostrada na Tabela 1. A amostra mais pura apresenta o plano (006), de baixa intensidade no 
padrão hematita, como o pico preferencial. Foram observadas diferenças entre as 
intensidades dos planos (104) (2q = 33,118°), (2-10) (2q = 35,612°), (006) (2q = 39,217°) e (2-
19) (2q = 72,172°). Segundo Cornell & Schwertmann (1996) a hematita variação especularita 
possui as orientações (001), (012) e (113) preferenciais. Com base nos trabalhos desses 
autores e de Henriques et al. (2013), a amostra de alta pureza foi identificada como 
hematita, variedade especularita.  

 

 
Figura 2 - Difratograma de raios X para as amostras de calcinado e especularita. *São destacados picos 
típicos da especularita, porém de baixa intensidade na hematita, não evidentes na escala do gráfico. 
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Tabela 1 – Composição química da amostra do calcinado. 

Composto Concentração Média (%) 
1Al2O3 6,33 
2CaO 3,99 

1Fe2O3 56,38 
1SiO2 20,64 

2Outros* 5,87 

Umidade 0,37 

LOI** 6,35 
1Fusão Metaborato de lítio, 2Água régia, *As, 
Ba, Cu, K, Mg, Mn, Na, S, Ti. **Loss on ignition. 

 

3.2. Efeito da sulfatação nos óxidos de ferro (III) 

A Figura 3 mostra a sulfatação do óxido férrico (fração reagida) em condições 
subestequiométrica (60%), estequiométrica (100%) e sobre-estequiométrica (150%). Pode-
se observar que, para a especularita, não há dependência da fração reagida com a razão 
estequiométrica na faixa investigada. Nas três condições testadas (60%, 100% e 150%) as 
extrações apresentaram pouca variabilidade, com desvio padrão (DP) < 1,5% (n = 6) e 
coeficientes de variação (CV) abaixo de 13%. Para o calcinado, não houve variação 
significativa da sulfatação para as condições de 100% e 150% do valor estequiométrico 
(0,80%). No ensaio em condição substequiométrica, entretanto observou-se uma redução de 
10% na sulfatação em relação as outras condições avaliadas. Em relação a 
representatividade, foram obtidos valores de DP inferiores a 1,1% (n = 6) e CV abaixo de 2%. 
Deste modo, as condições de razão molar que favoreceram a extração máxima de ferro com 
um menor consumo de ácido foram estabelecidas em 60% para a especularita e 100% para o 
calcinado. Em ambos os casos, estas condições correspondem à razão ácido:concentrado 
(m/m) 1,1:1. 

 

 
Figura 3 – Fração reagida em função da relação estequiométrica de ácido sulfúrico na reação de sulfatação de 

óxidos de ferro (III). Condições experimentais: 240°C e 15 min. 



Gontijo, V.L.; Teixeira, L.A.V.; Alves, F.A.T.; Majuste, D.; Ciminelli, V.S.T. 

A Figura 4 exibe a fração reagida das amostras de calcinado e especularita em função 
do tempo e temperatura de sulfatação. Os ensaios foram realizados em duplicata. Os 
resultados apresentados na Fig.4 ilustram a diferença entre a fração reagida das duas 
amostras. Em todas condições utilizadas o calcinado exibiu frações reagidas superiores 
àquelas exibidas pela especularita. Nas temperaturas de 80°C e 120°C não foram atingidos 
os patamares de sulfatação máxima. Ou seja, para as temperaturas mais baixas, a reação é 
favorecida pelo aumento do tempo de reação. Nas condições de 160°C a 240°C, a curva 
pode ser dividida em duas regiões. A primeira, no intervalo de 0 a 10 min, mostra um 
crescimento acentuado de sulfatação com o tempo. Após esse período, a variação com o 
tempo mostra-se pouco significativa.  

 

 
Figura 4 – Gráficos de fração reagida (XFe) em função do tempo e temperatura para as amostras de 

especularita e calcinado. Razão ácido:concentrado 1,1:1. 
 

Os resultados ilustram a influência da temperatura no aumento da sulfatação de 
óxidos de ferro e sugerem que a formação da camada de produto sólido, sulfato férrico (Eq. 
1), possa limitar o prosseguimento da reação, dificultando a difusão do ácido sulfúrico até a 
interface de reação. A formação desta camada é uma hipótese para a estabilização da 
extração de ferro em temperaturas na faixa de 160°C a 240°C. A fim de se comprovar essa 
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hipótese, novos ensaios devem ser realizados. O uso de misturadores de alta intensidade na 
etapa de sulfatação são uma opção para favorecer o atrito e a remoção da camada de 
produto (Teixeira & Silva, 2015), minimizando o efeito da camada de produto. 

A linha de tendência foi estabelecida pelo melhor ajuste dos dados em relação a 
função escolhida, segundo o maior coeficiente de determinação (R2) e avaliação dos dados 
residuais. A função exponencial levou ao melhor ajuste dos dados experimentais, com 
exceção da função linear para o ensaio em 80°C para a especularita e função parabólica em 
120°C para o calcinado. As faixas residuais foram abaixo de 1%, os casos que houveram 
maior diferença foram para a amostra de calcinado em 120°C (±6%) e 160°C (±5%). Os 
resultados demonstraram DP abaixo de 5% (n = 6) e CV inferiores a 15%. Indicativo que os 
resultados apresentados na Fig. 4 configuram uma base representativa para o estudo do 
efeito da sulfatação nos óxidos de ferro (III). 

O emprego da Espectroscopia Raman sucedeu da necessidade de avaliar o produto 
formado na sulfatação (Eq. 1) e do resíduo da lixiviação. Os resultados (não mostrados) 
indicaram a presença de bandas referentes ao sulfato férrico (Ling & Wang, 2010), assim 
como as bandas características da hematita remanescente (Das & Hendry, 2011), o que 
indica a reação incompleta de sulfatação destes compostos. As análises dos resíduos da 
lixiviação, para as duas amostras, não apresentaram as bandas características para os 
sulfatos férricos, garantindo a eficiência da lixiviação. Para o calcinado, apareceram com 
maior frequência as bandas do quartzo e hematita, e para a especularita somente da 
hematita.  

A Tabela 2 exibe as taxas iniciais de reação para cada uma das amostras, nas 
diferentes temperaturas. Os valores apresentados (dX/dt)t=0 correspondem à derivada das 
curvas de ajuste aos dados experimentais (Fig. 4) no tempo t = 0. Observa-se o crescimento 
da velocidade inicial da reação até 200°C com uma estabilização posterior da taxa. As frações 
reagidas (Fig.4) atingiram o valor máximo em 160°C após 15 min para o calcinado, e 20 min 
para a especularita, o que indica o efeito da camada de produto formada. Mesmo quando as 
taxas foram divididas pelas respectivas áreas superficiais específicas, o calcinado 
demonstrou velocidades superiores à especularita por um fator médio de 3 vezes. 

 
Tabela 2 – Dados de dX/dt (x 102) para as funções de fração reagida em t = 0 min. 

Temperatura (°C) 80 120 160 200 240 

Calcinado 0,90 4,27 13,77 28,72 28,74 

Especularita 0,07 0,41 1,58 2,45 2,12 

 

4. CONCLUSÕES  

O comportamento de duas amostras de óxidos de ferro (III) frente à sulfatação foi 
investigado por meio da determinação do produto formado, sulfato férrico, que é solúvel em 
meio aquoso ácido. A reação de sulfatação da hematita é espontânea do ponto de vista 
termodinâmico, mas a conversão ao produto é lenta em temperaturas baixas (80°C). Os 
resultados demonstram que o efeito da temperatura na extração do ferro prevalece em 
relação ao tempo da reação e o aumento da temperatura favorece a reação de sulfatação 
das amostras de óxido de ferro. A partir de 160°C, houve uma estabilização da fração reagida 
para o calcinado e, em 200°C, para a especularita, sugerindo a formação de uma camada de 
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produto que impede o prosseguimento da reação. No ponto de vista industrial a 
estabilização da reação é satisfatória, uma vez que o ferro é indesejável e classificado como 
consumidor de ácido sulfúrico. Os resultados de fração reagida demonstraram 
comportamento cinético diferente frente às estruturas cristalinas dos compostos. O 
entendimento dos efeitos desse parâmetro favorece o melhor controle do processo e o 
estabelecimento de condições que minimizam o consumo de insumos (energia e ácido) e da 
dissolução do ferro no processo de sulfatação. 
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