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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a influência da temperatura de tratamento 
térmico e identificar os minerais carreadores de níquel e de cobalto contidos nos resíduos de 
processo de uma amostra de minério laterítico da região norte do Brasil submetido à rota 
hidro-pirometalúrgica. Para isso foram calculadas, por meio do método de Rietveld, as 
quantidades de cada fase nos resíduos e a distribuição de Ni, Co, Fe e Mg em cada uma das 
fases. A melhor recuperação de níquel obtida foi de 85,68% a 74°C, enquanto que a 780°C foi 
obtida uma recuperação de cobalto de 93,27%. Os principais carreadores de níquel e cobalto 
foram a clorita e a goethita. 

PALAVRAS-CHAVE: laterita, níquel, cobalto, resíduo, método de Rietveld. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present work was to identify the nickel and cobalt carrier minerals contained 
in the residues of a nickel laterite ore sample, from the northern region of Brazil, submitted 
to the sulfation-rosting-leaching process. For this, the amounts of each phase in the residues 
and the distribution of Ni, Co, Fe and Mg in each phase was calculated by means of the Rietveld 
method. The best nickel recovery was 85.68% at 740°C, while at 780°C a cobalt recovery of 
93.27% was achieved. The main nickel and cobalt carrier minerals were chlorite and goethite. 

KEYWORDS: laterite, nickel, cobalt, residue, Rietveld method.  
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1. INTRODUÇÃO 

O níquel pode ser encontrado nas lateritas e nos minérios sulfetados. No último, 
também conhecido como pentilandita, é extraído a maior parte desse metal. Contudo, essas 
reservas já se encontram bastante exploradas e estão se esgotando, o que torna necessária a 
sua explotação a partir de minérios lateríticos (Oxley & Barcza 2013a). Nesses minérios, 
também, é possível extrair, juntamente o cobalto, outro elemento de grande valor agregado. 

O presente trabalho teve como objetivo: aplicar um processo híbrido (hidro-
pirometalúrgico) para extrair níquel e cobalto a partir do minério laterítico da região norte do 
Brasil; caracterizar e quantificar todos os minerais presentes no resíduo do processo; avaliar 
os impactos desses minerais na recuperação de níquel e cobalto e, por fim encontrar 
alternativas para minimizar a quantidade desses metais nos resíduos do processo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Amostra 

A amostra proveniente de uma mina da região norte do Brasil e apresentou teores de 
óxido de níquel (NiO), de cobalto (Co3O4), de magnésio (MgO) e de ferro (Fe2O3) de, 
respectivamente, 1,9 (%m/m) e 0,2 (%m/m), 7,8 (%m/m) e 36,9 (%m/m). A análise realizada 
nessa amostra por difração de raios X evidenciou a presença de actinolita (1,0%), quartzo 
(26,4%), goethita (27,0%), cromita (8,0), lizardita (3,4%), hematita (10,0%), clorita (18,5%) 
crisotila (0,5%), talco (3,7%) e magnetita (1,4%). A média da composição química desses 
minerais foi calculada por EDS e recalculadas para incluir o teor de água de cada mineral de 
acordo com os procedimentos estabelecidos por Gaines e colaboradores (1997). Como não 
houve mudança nas fases presentes, a composição mineralógica dos resíduos de lixiviação foi 
considerada idêntica à das fases da amostra. Somente as quantidades de cada fase foram 
recalculadas. A única exceção foi a hematita, cuja composição média da fase nos resíduos de 
lixiviação também foi recalculada. 

A Tabela 1 exibe a distribuição de níquel e cobalto pelos principais minerais 
carreadores na amostra do minério. O principal mineral carreador de níquel é a clorita (73,6% 
%m/m). Já para o cobalto, o principal carreador identificado foi a hematita. A asbolana, 
também, é carreadora importante do cobalto, mas devido a sua baixa cristalinidade não pode 
ser identificada por DRX e nem quantificada (aparece em outros minerais na Tabela 1).  

Tabela 1. Distribuição de níquel e cobalto por mineral na amostra de minério laterítico. 

Distribuição (%m/m)/Fase Ni Co 

Actinolita 0,1 0 

Goethita 19,4 8,1 

Cromita 0,2 12 

Lizardita 5,4 0 

Hematita 0,2 25 

Clorita 73,6 9,25 

Crisotila 1,1 - 

Outros 0 45,7 
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2.2. Processo hidro-pirometalúrgico 

As amostras foram secas na estufa na temperatura de, aproximadamente, 105 °C por 
24 horas e, quando necessário, processadas manualmente por meio do uso de um corpo 
moedor de alumina revestido com porcelana.  

A sulfatação da amostra foi realizada em escala laboratorial (10 g) com a adição de 
água bidestilada entre 10% e 40% m/m, e o ácido sulfúrico adicionado lentamente na 
proporção de 50% m/m, e, então, misturada para homogeneização. Na sequência, foi levada 
para realização do pré-tratamento térmico, em forno de mufla durante 1 hora a temperatura 
de 265 °C. Após resfriamento e pesagem, as amostras foram submetidas ao tratamento 
térmico por 20 minutos onde foram testadas as seguintes temperaturas: 680, 740, 780, 800 e 
830 °C com os mesmos equipamentos da etapa anterior.  

Na sequência, as amostras passaram por lixiviação aquosa realizada durante 30 min 
com água bidestilada na razão S\L de 12,5% m/m na faixa de temperatura de 60 a 80°C e 
velocidade de agitação de 300 rpm. Posteriormente, foi filtrada a vácuo para separação 
licor/resíduo. O teor dos metais nos licores e nos resíduos foram determinados por meio da 
análise química por espectrometria de absorção atômica (Shimadzu 6800). A única exceção 
foi o silício, cuja quantidade foi estimada a partir do rejeito da abertura dos resíduos de 
lixiviação com água régia e confirmação por DRX. A recuperação de cada metal foi calculada 
pela Eq. (1) onde c representa a quantidade do metal no licor (%m/m) e t a quantidade do 
metal no resíduo de lixiviação da amostra do minério (%m/m).  

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =  
𝑐

(𝑡+𝑐)
𝑥 100                                                                                     (1) 

 

2.3. Caracterização Mineralógica 

 Difratogramas de raios X foram obtidos com equipamento Bruker-D4 Endeavor nas 
seguintes condições de operação: radiação Co Kα, λ= 0.179021 nm, gerador operado a 40 kV 
e 40 mA, velocidade do goniômetro de 0,02° (2θ) por passo com tempo de contagem de 1 
segundo por passo e coletados de 4 a 105° (2θ), com detector sensível à posição LynxEye. Os 
difratogramas foram interpretados com o software Diffrac.Eva e a quantificação dos metais 
realizada por refinamento pelo método de Rietveld com o software Diffrac.Topas, ambos da 
Bruker-AXS. 

 As análises foram efetuadas em microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 400 
com sistema de microanálise química por dispersão de energia (EDS) Bruker Quantax 800 e 
detector Bruker XFlash 5010 (resolução espectral de 129 eV para Mn kα), com calibração 
espectral prévia. O MEV foi operado em alto vácuo, tensão de aceleração de elétrons de 20 
kV e spot size 5, e as análise sem padrão foram deconvoluídas usando parâmetros 
fundamentais e rotina de correção de ZAF por Φ(ρz). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variação percentual da massa das amostras após o tratamento térmico em relação à 
massa após o pré-tratamento térmico, foram relacionadas em função da temperatura de 
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tratamento térmico (Figura 1). O aumento da temperatura de tratamento térmico levou a um 
aumento na variação da massa. Quanto maior a temperatura, maior a variação. Isso se deve 
a maior quantidade de energia fornecida por unidade de tempo para as amostras, 
aumentando a velocidade das reações de decomposição. Os sulfatos trivalentes existentes nas 
amostras como os de ferro e alumínio se decompõem liberando SO3 conforme eq. (2) devido 
ao aumento da instabilidade dos mesmos com o aumento de temperatura na faixa entre 600 
e 700 °C (Tagawa 1985; Kolta & Askar 1975). O SO3 liberado é bastante reativo e dessa forma, 
reage com os demais óxidos metálicos presentes formando sulfatos. Contudo, acima de 700 
°C, a estabilidade do SO3 diminui e o gás pode se decompor de acordo com a Eq. (3). Sendo 
assim, a perda de massa da Figura 1 se deve ao desprendimento de SO3, SO2 e O2. 

 

𝑀2(𝑆𝑂4)3  → 𝑀2𝑂3 + 3𝑆𝑂3                                                                                                (2) 

𝑆𝑂3 → 𝑆𝑂2 +
1

2
𝑂2                                                                                                                 (3) 
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Figura 1. Variação da massa da amostra de minério após o tratamento térmico em relação a massa após a 

etapa de pré-tratamento térmico. 

 

 A Tabela 2 mostra a recuperação de níquel e cobalto assim como as extrações de ferro 
e magnésio em função da temperatura de pirólise. Nota-se que a recuperação de níquel variou 
de forma moderada com a elevação da temperatura. A maior recuperação de níquel foi 
encontrada na temperatura de tratamento térmico igual a 740 °C (85,68%) e a de cobalto na 
temperatura de 780°C (93,27%). Isso acontece porque o sulfato de cobalto é mais estável do 
que o de níquel e, também, como se encontra em menor quantidade do que o níquel, precisa 
de maior concentração de SO3 pois a probabilidade de contato gás/óxido nesse caso é menor. 

A caracterização do resíduo de lixiviação teve como objetivo averiguar os teores de 
níquel e cobalto no rejeito e em quais minerais se encontram. Na Figura 2 é possível identificar 
as principais fases cristalinas presentes nos resíduos de lixiviação de cada uma das amostras. 
As fases identificadas foram as seguintes: hematita, quartzo, clorita, goethita e cromita em 
todas as amostras. Percebe-se, nitidamente, que o aumento da temperatura de pirólise tende 
a levar ao decréscimo da intensidade dos picos de algumas fases como a clorita e a goethita e 
ao aumento dos picos de outras fases tais como hematita e quartzo. A Figura 3 mostra as 
micrografias obtidas por MEV, evidenciando a presença de cada uma das fases indicadas na 
Figura 2. 
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Tabela 1. Recuperação de Ni, Co, Fe e Mg em função da temperatura de pirólise após o ensaio de pirólise em 
diferentes temperaturas de amostras de minério laterítico.  

Temperatura (°C) Ni  Co Fe  Mg 

682 73,49  73,72  27,06  71,37  

740 85,68  74,83  16,58  84,88  

760 79,45  74,65  12,64  79,52  

780 80,59  93,27  5,49  74,40  

800 72,45  84,63  2,13  75,04  

830 70,05  85,51  1,28  88,33  

Média 77,64  82,58  7,62  80,43  

 

 

 
Figura 2. Difratogramas dos resíduos de lixiviação do minério laterítico obtidos em diferentes temperaturas 

de pirólise. 

 

 
Figura 3. Micrografia obtida do microscópio eletrônico de varredura (MEV) mostrando os principais minerais 
existentes no resíduo de lixiviação do minério laterítico. A = quartzo, B = hematita, C = clorita, D = cromita e E 

= goethita. 

 

A quantificação desses minerais, para cada temperatura analisada, foi feita pelo 
método de Rietveld. Os parâmetros matemáticos Rwp e GOF, que indicam a qualidade do 
refinamento, ficaram entre 2,5-1,39 e 1,96-1,95, respectivamente. Esses valores são 
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indicativos de boa qualidade do refinamento. Soma-se a isso a boa conciliação entre os 
resultados obtidos pelo cálculo da composição das amostras pós pirólise baseado na análise 
de fases e da composição mineralógica de cada uma dessas fases, com os resultados da análise 
química representados na Figura . Na Figura  são apresentados os resultados do refinamento 
para cada uma das fases presentes nos resíduos. Nessa figura é possível notar que a 
quantidade de cromita se manteve praticamente constante em todas as temperaturas de 
pirólise investigadas e que o quartzo e a hematita são os minerais predominantes e, ainda, 
suas quantidades nos resíduos aumentaram significativamente em comparação com as 
quantidades dos mesmos na amostra do minério. O aumento do teor de hematita no resíduo 
se deve à reação de decomposição do ácido sulfúrico, que libera SO3 que, por sua vez, reage 
com o ferro. O sulfato de ferro III formado a partir da reação do ferro da hematita ou da 
goethita do minério sofre decomposição térmica com o aumento da temperatura, sendo 
convertido a Fe2O3. Isto justifica o aumento do teor de hematita nos resíduos de lixiviação, 
quanto maior a temperatura de pirólise, maior a taxa de conversão. Por este motivo, a 
quantidade de hematita no rejeito, claramente, aumentou com a elevação da temperatura 
dos ensaios. A quantidade de hematita nos resíduos passou de 32% (m/m) para 56% (m/m) 
com o aumento da temperatura de pirólise de 680 °C para 830 °C. Já o aumento na quantidade 
em massa do quartzo no rejeito se deve à reatividade da clorita e da lizardita com o ácido 
sulfúrico que por sua vez também leva a um amento na recuperação do magnésio como 
mostrado na Tabela 1. O produto dessas reações leva a formação de SiO2 e de MgO. A 
quantidade de clorita presente no resíduo variou, respectivamente, de 13,9% (m/m) a 4.6% 
(m/m) para as temperaturas extremas de 680 °C e 830 °C, esse aumento, assim, afeta a sua 
estabilidade. A 800 °C, o valor da constante de equilíbrio entre produtos e reagentes, K, atinge 
o valor de 1,8 x 10-4 e a 1000 °C atinge o valor de 2,6 x 10-2, o que indica que mais de 70% 
(m/m) do SO3 já se converteu aos produtos da reação da Eq. (3), não sendo, portanto, mais 
reativo com os metais níquel e cobalto. 
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Figura 4. Conciliação entre a composição das amostras calculadas nas diferentes temperaturas de pirólise 

com os resultados da análise química (% massa). 
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Figura 5. Resultados análise quantitativa por Rietveld do resíduo de lixiviação do minério laterítico em 

diferentes temperaturas de pirólise. 

 

A Figura 6 mostra a distribuição do níquel e do cobalto remanescente nos resíduos de 
lixiviação. A maior parte do níquel remanescente se encontra na clorita (cerca de 80%) e a 
maior parte do cobalto remanescente se encontra na goethita. Ressalta-se, contudo, que na 
quantificação do cobalto pode haver um erro significativo uma vez que uma das principais 
fases carreadoras do cobalto, a asbolana, apresenta baixa cristalinidade e, também, o uso da 
radiação de cobalto na obtenção dos difratogramas pode interferir na quantitativa. A hematita 
é a principal carreadora do ferro (entre 86-94% (m/m) e quase todo o magnésio existente no 
resíduo se encontra na clorita. A clorita é o principal mineral carreador de níquel da amostra 
do minério. Encontrar uma maneira de reduzir a quantidade desta fase no resíduo de 
lixiviação, certamente aumentará a recuperação de níquel e de cobalto. 
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Figura 6. Distribuição (% em massa) de níquel e cobalto entre os minerais existentes na amostra dos resíduos 

de lixiviação do minério laterítico em cada uma das temperaturas de pirólise investigadas. 
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A Figura 7 mostra grãos de clorita parcialmente atacadas pelo ácido sulfúrico. As 
análises por EDS identificaram níquel nas regiões em tons claros (ponto 1) e nas regiões de 
tons de cinza escuro (ponto 2), porém, a maior quantidade de níquel aparece nas regiões não 
atacadas pelo ácido, as de tons de cinza mais claros. 

 

 
Figura 7. Feição típica de uma clorita parcialmente atacada pelo ácido sulfúrico. 

 

4. CONCLUSÕES 

Dentre as temperaturas de tratamento térmico investigadas, a que forneceu a maior 
recuperação de níquel foi de 740 °C e a de cobalto foi de 780°C. Nessas temperaturas foi 
possível obter 85.68% e 93,27% para níquel e cobalto, respectivamente. 

A mineralogia dos resíduos de lixiviação das amostras do minério laterítico 
determinada por difração de raios X compreende hematita, quartzo, goethita, clorita e 
cromita, fato evidenciado pela análise com microscópio eletrônico de varredura.  

A quantificação de fases por DRX/método de Rietveld mostrou que quartzo e hematita 
são os minerais predominantes. Em termos de carreadores de níquel e cobalto, no entanto, 
os principais são clorita e goethita. 
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