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RESUMO 

O processo de adsorção de níquel em resinas a partir de polpas vem cada vez mais se destacando na hidrometalurgia do 
niquei. O uso de resinas poliméricas cm polpa permite a eliminação de operações onerosas como filtração e espessamento. 
Comparações preliminares envolvendo custos de investimento e operaciona l indicam que o processo de resi na em polpa 
pode competir, com sucesso, com processos como separação por solventes e precipitação e pode ser considerada uma 
alternativa viável no processamento de latcritas de níquel. Baseado nesta abordagem, ensaios de resina em polpa fo ram 
realizados a fim de se avaliar as características de adsorção de niquei em resina quelante, com grupo funcional ác ido 
iminodiacético, que apresenta seletividade para níquel. A contataçào em batelada consiste da acomodação da polpa e da 
resina em um recipiente sob agitação até o alcance do equilíbrio entre os íons contrários do trocador e os íons de mesma 
carga do eletrólito. A resina é separada por peneiramento e cluída para ser utilizada no próximo ciclo de compactação. A 
extensão em que ocorre a troca iónica é limitada pela selctividade da resina sob as condições de equilibrio (constante de 
equilíbrio). Os resultados comprovam que a resina forneceu recuperações de niquei c cobalto da solução, maiores que 99%, 
após cinco estágios em contra corrente. Foi também observado que níquel e cobalto puderam ser extraídos dos sólidos da 
polpa através do fenômeno sorção-lixiviaçào. A resina removeu continuamente níquel e cobalto da solução permitindo a 
li xiviação de níquel dos sólidos e sua posterior adsorção na resina. Um carregamento máximo de 98 g Ni/kg resina (base 
seca) foi obtido nesse estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: níquel , cobalto. resina, polpa. 
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I. INTRODUÇÃO 

Todo processo de lixiviaçào sob pressão de minério latcritico de níquel inclui um circu ito de decantação multi-estagiado em 
contracorrente (CCD) segu ido por precipitação e/ou cxtração líquido-líquido para recuperação dos metais. Quando um 
minério latcrítico de níquel de baixo teor é tratado num processo hidromctalllrg ico c a separação sólido-liquido torna-se 
necessária , a lém do custo operacional significa ti vo, há também urna perda de níque l inerente 'i ineliciência do processo, 
dev ido à difi culdade de se lavar os sólidos e recuperar as espécies di ssolvidas. Uma solução para essa limitação é recuperar 
o meta l di ssolv ido na própria polpa após li x iviaçào, usando um trocador iónico c f~1zendo com que a separação sólido
liquido seja desnecessária. Uma alternativa para recuperar níquel e cobalto da polpa li xiv iada é usar o s istema de resina-em
polpa (R lP). De acordo com Zontov (2001 ). essa tecnologia pode ser aplicada em (I) operações que utilizam o processo 
CCD ou (2) em processos que consideram a substituição da tecnologia convencional CC D. Um processo RIP pode ser 
designado pela recuperação, através de adsorçào em resina, dos metais dissolvidos ant~s da separação só lido-liquido da 
po lpa, ev itando perdas de produto. Resinas po limericas de troca iônica ti vera m aplicação c rescente durante a última década 
e ft) ram disponibilizadas comercia lmente para quase todos os processos de separação. O processo é liv re de perda de 
reagen te c as resinas promovem purifi cação mais efetiva e di rcta quando comparadas à purificação por precipitação ou 
extraçào por solventes que são técnicas comumente usadas (Lcinonen et ai.. 1994; Kononova et ai.. 2000; Kholmogorov ct 
ai. , 1997). Se o processo R lP for usado na recuperação de níquel proveniente da li xiviaçào ácida, os seguintes bcncfkios 
são esperados: 

a) A fixi viaçào ácida pode produzir urna polpa que é de ditlcil sedimentação ou só lidos que, quando separados, são 
difkeis de lavar. O processo RIP pode contornar estas dificuldades o peracionais através da eliminação da etapa de 
separação sólido-líquido. 

b) A neutrali zação de ácido introduzida pelos íons contrários H · da resina duran te a contactaçào é 
conveni entemente efetuada na própria etapa de adsorção. Reagentes baratos como cal o u calcário poderiam ser usados c o 
gesso formado durante a neutralização se torna ri a parte da polpa. 

~) O uso de resina. que também é sclctiva para ferro , requer uma neutrali zação prévia antes da recuperação do 
níque l. O hidróx ido férrico prec ipita tàcilmcnte através da adição de ca l ou calcário c se torna parte da polpa. 

Baseado nesta nova abordagem. o Centro de Desenvolvimento Mineral da Companhia Vale do Ri o Doce ava li ou a 
aplicação de resina polimérica para minérios lateriticos de níquel. O processo de li xiviaçào ácida sob pressão (HPAL) 
produz uma polpa ácida que contém metais dissolvidos, incluindo altas concentrações de ferro, alumínio, manganês, 
magnésio, além de níquel, coba lto c cobre . O processo R lP é uma or ção que apresenta a vantagem do fenômeno de sorção
lixiviação (Zontov , 2001 ), sendo que uma concentração adiciona l de níquel c de cobal to é recuperada da fa se sólida da 
polpa, o que não ocorre cm o utros processos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento c os resultados obtidos cm estudos 
feitos pela CVRD, no Centro de Desenvo lv imento Mineral, usando a tecnologia da resina cm polpa (R lP) na recupcraçüo de 
níquel c de cobalto de polpa ctlucnte de li x iviaçào sullürica sob pressão de minérios latc ríticos de níquel. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A resina sc lec ionada foi a Ambcrlitc IRC 748® da Rohm & Haas (EUA ) - uma res ina quelantc com grupo ácido 
iminodiaeético, que possu i a lta seletividadc para níquel e cobalto na presença de íons comretidorcs. A resina pode ser 
submetida a um pré-tratamento com solução ác ida (forma H ' ) ou básica (forma Na ' ) e lavada com água destilada para 
remover impurezas e obter uma forma livre, de acordo com as recomendações do fabricante. 

Na primeira tàsc, foram rea li zados ensaios ex ploratórios com a resina Amberlitc IR C 74X@ para se avaliar as características 
de adsorção. O uso da técnica RIP envolve uma pré-oxidação do fe rro (li) a ferro (III) após a etapa de lix iviaçào. seguida da 
adição de calcário para prec ipitação do ferro . Após o pré-tra tamento, alguns parâmetros toram avaliados, em ensaios de 
bancada, quanto a sua influência na recuperação de níquel. Ao se definir os parâmetros que influenciam na max imização da 
adsorçào de níquel, os ensa ios RIP f()ram rea lizados adotando as condições otimizadas aplicadas a po lpa lixiviada. A 
scletividade e a capacidade de carregamento da resina dependem do pH da solução, tempo, agitação, temperatura e razão 
resina/po lpa. Fixando o pH. tai s parâmetros variaram para se avaliar o efeito no carregamento da resin a. 

pH: inicialmente. o pll da solução efluente da HPAL apresenta-se entre 0.5 e 0,7. Esta e levada acidez não é 
desejáve l para recuperar níquel e cobalto usando res inas quclantcs (Grinstead, 1984 ). Os grupos funcionais de 
ácido iminodiacético são afetados pelo pH . devido :i presença de grupos ácidos que podem se di ssociar. Para 
valores reduzidos de pH, somente uma pequena fração de grupos timcionai s se dissocia e os cátions não podem ser 
removidos. reduzindo a capacidade de adsorçào da res ina (Kononova et ai., 2000). Sendo ass im, toram fe itos 
testes com valores de pH iguais a 2, 3 e 4. 
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Ejéilo do l<'mpo: ensaios foram rea li zados ú tempera tura ambiente e 200 rpm, durante 20, 45 e 120 minutos. 

Eji:iw da •·docidade de a~ilar<io : ensaios lilram cfct uados à temperatura ambiente por 45 minutos para 
ve loc idades de I 00 rpm, 200 rpm c 400 rpm. 
tji!ito da temperaTura: temperaturas de 25 e 40"C l(lram estudadas durante 45 minutos c 200 rpm. 

• tjeito da ra=ào resina/polpa: va lores de 3% e 6'Yt, foram estudados à temperatura ambiente, por 45 min. e 200 rpm. 

3. RESULTADOS 

A recuperação de níquel da solução c do só lido Iil i ava li ada observando a vantagem do fenômeno sorção-lixiviaçào. Nesta 
rota, níquel c cobalto são continuamente removidos da l~ 1se líquida permit indo que o níque l contido nos só lidos seja 
recuperado. A tabela I mostra os resultados da recuperação de níquel para ensaios realizados cm pH = 2, 3 e 4. 

Tabe la I- A influência dos parâmetros na recuperação de níquel- pH = 2, 3 e 4. 

Parâmetros 
Tempo Velocidade Temperatura Razão resina/polpa t.xtrtu;ão de Ni da Extração de Ni do 
(min) (rpm) ('C) (%) .~olução (%) sólido(%) 

pll = 2 45 400 25 6 29,5 25 ,9 
pH = 3 120 200 25 6 79,6 12,0 
pH-4 45 200 40 6 650 'i'' i ,· ' ZS.o ,, 

Para pH = 3 a recuperação de níquel da solução foi li geiramente superior, porém uma pequena ex traçào dos sólidos foi 
detectada. Para pH = 4 , ocorreu o maior carregamento c a recuperação g lobal to i a mais alta obtida, mostrando que durante 
a contactação, o níque l da tàsc sólida foi lixiviado c, poste riormente, recuperado pela resina. A capacidade de adsorçào da 
resi na IRC 748Cí<J fo i diminu indo progressivamente com a red ução do pH. A melhor condição para maximizar a recuperação 
do níquel contido na polpa é 40"C, 200 rpm, 6'Yo para razão res ina/polpa durante 45 minutos. 

Um esquema típico do processo de adsorção de níque l e de cobalto em polpa envolve três passos (Zontov, 200 I). Esse 
proced imento incluí o pré-tratamen to da po lpa , seguido do uso de resina que é contatada com a polpa cm cinco es tágios. 

Passo 0 1: a polpa clluentc da HPAL apresenta pH = 0,3 c acidez livre = 40 g/L. A análise química da r o lpa é 
mostrada na tabela II. 

Tabela 11- Análise química da polpa da HPA L. 

Elemento Elemento nafa,,e líquida (mg/L) Elemento Elemento na fase líquida (mg/L) 

Ni 5750 AI 207 

C o 236 ,5 Mg 9920 

Fc 3740 Cu 29,5 

Mn 690 Zn 274 

Passo 02: para pH .c 0,3 a concentração de íons ferroso/férrico na so lução é alta e influenciam na capac idade de 
adsorçào da resina. Para eliminar essa interferência, foi feito o ajuste do pH da polpa para 4 , precipitando 95% de 
ferro. A tabela III apresenta o resultado da análise química das fases líquida e sólida da rolpa neutrali zada. A 
concentração de níquel na so lução foi reduz ida de 5750 mg/L para 5 175 mg/L, dev ido à co-precipítação com o 
ferro . Durante o contalo resina-polpa, parte do níquel precipitado pode ser novamente li xiv iado, retornar à so lução 
e ser adsorvido. 
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Tabela Jll- Análise quúnica das fases liquida e da sólida da polpa neutralizada. 

Eleme11to 
Fase liquida % Precipitado Fase sólida 

Eleme11Jo 
Fase líquida % Precipitado Fase sólida 

(mx!L) da solução (mg/kg) (mg/L) da soluçílo (mg/k/l) 
Ni 5175 10 3700 AI 27,0 87 9200 
Co 220 7 200 Mg 9825 I 2400 
Fe 187,4 95 421000 Cu 1,2 96 100 
Mn 670 3 800 Zn 94,7 66 1900 

• Passo 03: a técnica RlP foi utilizada em cinco estágios contra-corrente com polpa efluente da ILPAL, neutralizada 
até pH = 4. Cerca de 30g de resina foi adicionada a 500 mL de polpa a fliC, agitação de 200 rpm, durante 45 
minutos, enquanto o monitoramento e o ajuste de pH " 4 foi realizado pela adição de calcário, quando necessário. 
A resina e os componentes da polpa foram separados c a resina carregada foi annazenada para posterior dessorção. 
Uma amostra da polpa foi retirada e as fases líquida c sólida foram analisadas para determinaçllo da concentração 
dos metais. A mesma polpa foi combinada com mais 30g de resina nova e o processo foi repetido até completarem 
os cinco estágios. A tabela IV e a figura I apresentam a concentração de Ni após cada estãgio e a recuperação na 
solução e no sólido. 

Tabela IV- Resultados da recuperação de níquel nas fases líquida e sólida após cinco estágios do teste RIP. 

Estágio 
Nina fase Recuperaçílo Recuperaçílo Nina fase Recuperaçílo Recuperação 

líquida (niJl/L) (%) acumulada (%) sólida (mg/kg) (%) acumulada (%) 

inicial 3742 4000 
I 358 90.4 904 3500 12 5 12,5 
2 82 77,1 97,8 3400 29 15,0 
3 26 67 8 99,3 3300 29 17,5 
4 16 37,9 99,6 3200 30 20,0 
5 7 60.5 99,8 3200 o 20,0 
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Concentração de niquei. 

Figura I - Concentração e a cxtração de níquel oas fases líquida c sólida. 

Depois de quatro estágios, a recuperação de nlquel foi superior a 99% na solução e 20% na fração sólida. Ou seja, o niquei 
contido no sólido foi lixiviado no ensaio RIP e postcriom1ente, recuperado pela resina. No primeiro estágio, houve 
recuperação de 90% do niquei da solução e 12,5% do sólido, indicando que boa parte do níquel precipitado na neutralização 
foi recuperado jã na primeira contactação. A tabela V apresenta os resultados para recuperação de cobalto que foi muito 
semelhante ao comportamento do niquei, mesmo estando presente em concentração bem mais baixa quando comparado 
com o niquei. A figura 2 ilustra a concentração e exlrnção do cobalto nas fases líquida e sólida. 
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Tabela V - Resultados da recuperação de cobalto das fases líquida e sólida após cinco estágios de teste R lP. 

Estágio 

inicial 
1 
2 
3 
4 

I 

Co nafase Recuperação Recuperação 
lfquida (mg/L) ( %) acumulada (%) 

161 
39 75,9 75 9 
2 95,3 98 9 
2 00 98 9 
I 75,0 99 7 

Conafase Recuperação Recuperação 
sólida fml!/kl!) f%) acumuladti f %} 

200 
190 50 5,0 
180 53 10,0 
170 56 15,0 
160 59 20,0 

ac ·r------------------------------, 

I 
>«.O ... ... ... 
.... 

~-1 
1U 

15,0 20,0 

$,0 

f. t,aicu 

- !'.traçlod•C.•• (•H IOoW& ......,Extnç&odt Cona fatoe ltqulda 

Extra de cobalto 

Figura 2 - Concentração e cxtraçilo do cobalto nas fases líquida c sólida. 

Os resultados mostraram a capacidade da resina Amberlite IRC 748® de adsorvcr o níquel e o cobalto solubilizado na polpa 
e, adicionalmente, extrair níquel e cobalto da fraçilo sólida através do fenômeno de sorçllo-lixiviação. No quinto estágio, a 
recuperação de niquei e de cobalto foi superior a 99%. A recuperação global de níquel no fase líquida foi de 99,8% e, na 
fase sólida foi de 20,0%. A recuperação de cobalto na fase líquida foi de 99,7% e, na fase sólida, foi de 20,0%. 

Os bons resultados alcançados fiZeram com que ensaios adicionais com a resina Amberlite IRC 748® fossem realizados 
utilizando a mesma polpa efluente de HPAL. Nesta etapa, o conceito adotado foi contrário ao traba.lho realizado 
previamente, pois a nova metodologia envolveu nova polpa alimentada para cada um dos oito estágios que foi contatada 
com a mesma resina. A resina {I OOg) foi contatada com SOO mL de polpa fresca, agitada a 60° C, 45 minutos, 200 rpm c pi I 
~ 4. A resina e a polpa foram separadas e, a mesma resina foi contatada, novamente, com SOO mL de polpa fresca. Amostras 
da polpa foram colctadas e as fases sólida e líquida foram analisadas para detcrminaçllo das concentrações dos metais. Esse 
procedimento foi repetido até a solução final apresentar concentração de niquei igual ou maior que a concentração inicial. 
Depois dos oito estágios a resina saturada foi eluída. A tabela VI e a figura 3 mostram a recuperação de niquei. 

Tabela VI -Recuperação de níquel das fases sólida c liquida. 

Estágio 
Nina fase líquida 

Recuperaçllo (%) 
Nina fase sólida 

Recuperaçã(» (%) 
(m /L) (m 'ik!l) 

Inicial Final Inicial Final 
I 5175 53 990 3700 3200 135 
2 5175 74 98,6 3700 3200 13.5 
3 5175 305 94,1 3700 3300 10,8 
4 5175 809 84 4 3700 3400 8,1 
5 5175 2945 43,1 3700 3500 5,4 
6 5175 3379 34 7 3700 3700 o 
7 5175 4279 17,3 3700 3700 o 
8 5175 6055 - 17 o• 3700 3700 o 

• : O valor ncgat1vo de recuperação de mquel s•gmrica que o mquel f01 desomdo e retomou a soluç4o. 
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Os resultados indicaram, novamente, a rápida recupcraçiio de níquel da fase liquida nos primeiros estágios, sendo maior que 
98% nos dois primeiros. À medida que a resina foi se tomando saturada, a recuperação de Ni diminuiu, como esperado. No 
oitavo estâgio, a saturação não permitiu a continuidade da adsorçllo do níquel e foi verificada a dessorção desse metal para a 
solução aquosa. Na fase sólida, a adsorção máxima de níquel foi de 13,5% em apenas um estágio. Após o sexto estágio, 
nenhum níquel foi extraído dos sólidos. 
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Concentrações inicial e final de níquel na fase líquida. 
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Figura 3 -Concentrações inicial c final de níquel nas fases liquida c sólida e suas respectivas cxtrações. 

I I 

A tabela VIl mostra os resultados de recuperação do cobalto das fases sólida e líquida. Nos dois primei.ros estágios, a 
recuperação alcançada foi maior que 97%. A partir do sexto estágio, depois da saturação da resina, a dessorçllo do cobalto 
foi observada já que sua concentração na solução final aumentou em relação à solução inicial. Uma pequena porção de 
cobalto (5o/o) foi recuperada da fase sólida. Nenhuma extração de cobalto foi verificada depoi~ do terceiro estágio. A figura 
4 ilustra os resultados obtidos para recuperação de cobalto nas fases sólida e liquida. 

Tabela VIl - Recuperação de cobalto nas fases sólida e liquida. 

Estágio 
Cobalto na fase lfquida 

Recuperação(%) 
Cobalto 11a fase ~·ólida 

Recuperação (%) 
(m tiL) (nr~fkf[) 

Inicial Final Inicial Final 
I 220 3 98,5 200 190 5,0 
2 220 7 97,0 200 190 50 
3 220 61 724 200 200 0,0 
4 220 126 42,8 200 200 0,0 
5 220 213 3,1 200 200 00 
6 220 224 -1,9• 200 200 0,0 
7 220 295 -34,0* 200 200 00 
8 220 297 -34,9• 200 ' 20Q 9,0 

--·- ------- --

• : O valor negativo para a recuperação do cobalto implica que o cobalto foi desorvido e retomou a solução. 
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Figura 4 Concentrações inicial c final de cobalto nas fases líquida e sólida e suas respectivas extraçõcs. 

A resina saturada obtida após os 8 estágios foi lavada com água destilada e dessorvida com um litro de solução de ácido 
sulfúrico 7% p/p. O resultado da concentração dos metais, após cluição, é mostrado na tabela VIU. 

Tabela Vlll Análise qulmica da solução rica do estágio de cluiçllo. 

Elemento mx/L ElemefltO tttff/L ElemefltO ltiJ(/L Elemeflfo mJ(IL 

AI 11,49 C r 1,53 Mg 283,90 Ni 9761,00 
C a 147,40 Cu 8 85 Mn 105 80 Si 3,08 
C o 203,40 Fe 138.90 Na 267,80 Zn 171,00 

Cerca de lO giL de Ni foi obtida na solução após cluiçflo e concentrações muito baixas de impureas foram detectadas. A 
capacidade máxima de carregamento de níquel na resina polimérica Amberlite IRC 748® foi 97,6 mg Ni/g {base seca) ao 
longo dos oito estágios. O carregamento de niquei na resina foi alto, devido à elevada seletividade da resina nas condições 
trabalhadas c, neste caso, após a eluição, o niquei foi concentrado na solução em relação às impurezas. A recuper~ção de 
outros metais (sódio, magnésio c ferro) foi pequena, e baixa concentração de O, 14 g/L para Fe foi detectada. No caso de 
separação do cobalto em relação ao níquel , isto poderá ser feito por extração por solvente usando reagente Cyanex 272®. A 
baixa co-extraçllo dos demais metais durante esta etapa produ:.c um eletrólito de níquel de elevada pureza. 

Um estudo da resistência mecânica da resina foi realizado. A vida útil ou o número de ciclos que podem ser operados antes 
da necessidade de reposição é um critério importante na escolha do tipo de resina. A determinação da resistência é baseada 
num estudo de tamanho de partícula feito antes e depois do contato entre resina e polpa com 30% de sólidos, agitação de 
SOO rpm durante 60 minutos. A resina é separada da polpa e peneirada em 0,35 mm e o massa retida é secada, pesada c 
submetida a um novo teste. Este proccdímcnto foi repetido de7 vezes permitindo a avaliação da geração de partículas finas e 
da degradação fisica da resina. A resina não deve apresentar granulometria muito grosseira devido à sua fragilidade c a 
maior probabilidade de quebra em razão do choque osmótico. Além disso, a capacidade de troca pode ser ligeiramente mais 
bai11a. Já a fraçilo mais fina tem uma maior capacidade de troca, mas causa aumento da queda de pressão dentro do leito da 
resina. Adicionalmente, partículas fmas são dificeis de serem lavadas sem haver perda de resina. Durante sucessivos ciclos, 
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cerca de I 0% das parti cu las da resina foram degradadas e a distribuição gran ul ométri ca f(Ji alterada. A tabela IX apresenta a 
massa de resina retida cm 0,35 mm e a geração progressiva de finos após cada estágio. 

Tabela IX · Resultados do acúmulo de massa e partículas tinas gerados cm dez c idos sucessivos. 

E.,tágio Massa retida (g) Partículas .finas(%) Estágio Massa retida (g) Partículas .finas (%) 

30,26 6 28,31 6,44 
I 29,R5 1,35 7 28,08 7,2 
2 29,55 2,35 8 27,88 7,87 
3 29,35 3,01 9 27,56 8,92 
4 28,93 4,4 lO 27,16 10,24 
5 28,67 5,25 

4. CONCLUSÕES 

A res ina Ambcrlite IRC 748® apresentou-se mais selctiva para o níquel do que para outros metais nas condições estudadas. 
O aumento no valor do pH é capaz de proporcionar uma melhor recuperação de níquel da polpa. Outros parâmetros como 
temperatura, velocidade de agitação, tempo e razão resina/polpa têm influência na adsorção c os melhores va lores para a 
maximização da recuperação do níquel fora m definidos. A resina tem forte afinidade para ferro c cobre, os quais podem ser 
removidos da solução pela adição de cal ou calcário no processo R lP. 

Cinco estágios foram suficientes para obter 99,8% de recuperação de níquel. Depois de três estágios, a cxtraçào foi superior 
a 99%, comprovando que a resina Ambcrlitc IRC 74g@ é eficiente c sclctiva para a extração de níquel cm polpas de HPAL. 
A saturação foi alcançada depois do sétimo estágio com capacidade máxima de 97,6 mg Ni/g resina. O estudo da resistência 
mecânica mostrou que a capacidade de carregamento não é afctada pela presença do grande número de finos da res ina, 
mesmo se mais que I O'Y., das partículas de resina forem quebradas após vá rios ciclos de contactaçào. 

A tecnologia de resina em polpa permite aumentar a recuperação de níquel c eliminar a implantação de etapas de custo 
elevado c de baixa eficiência como cspessadores e filtros . Uma vez que a pcrlimnancc de níquel c cobalto I(Ji semelhante ao 
longo do processo de adsorção, esses metais provavelmente devem ser s imultaneamente recuperados, de forma que o 
cobalto poderia ser separado do níquel por cxtraçào por solvente. 
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