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A técnica de lixiviação ácida sob pressão (LAP) mostra-se viável para o processamento de mmenos lateríticos 
contendo baixos teores de magnésio e elevados teores de ferro . Até o momento, a lixiviação ácida sob pressão (LAP) 
para minérios lateríticos de níquel não foi implantada no país. Contudo, um projeto desenvolvido pela Companhia Vale 
do Rio Doce, em conjunto com instituições australianas, encontra-se em fase bem adiantada de implantação. No 
presente trabalho foram utilizados dois diferentes tipos de minérios lateríticos provenientes da Companhia Votorantim 
Metais Níquel. O primeiro denominado de "oxidado" apresentava baixos teores de níquel e magnésio, 0,60% e 1,42%, 
respectivamente; e o segundo denominado "silicatado" continha teores de níquel e magnésio mais elevados (2,74 e 
li ,89%, respectivamente) . Os experimentos adicionados de minério oxidado apresentaram eficiências de extração de 
níquel superiores a 95%, e indicaram que a temperatura de processo foi a variável operacional mais importante. As 
eficiências de lixiviação de níquel obtidas na segunda etapa do trabalho, onde foi empregado minério "silicatado" foram 
de 93%. Esses resultados foram inferiores aos obtidos na etapa anterior e demonstraram que o consumo de ácido 
sulfúrico foi a variável mais significativa do processo. Em uma terceira etapa foi utilizada uma mistura desses dois 
minérios em uma relação 2,3/l. Nas condições empregadas, o teor de sólidos da polpa de minério mostrou ser a variável 
mais significativa no processo de lixiviação de níquel. 

PALAVRAS-CHAVE: lixiviação sob pressão, níquel, minérios lateríticos. 

ABSTRACT 

The pressured acid leaching (PAL) seems to be appropriated for the laterites ore processment that contains low grades 
of magnesium and high grades of iron. Nonetheless, the pressured acid leaching (PAL) for the nickellaterites ore has 
not been implemented in this country. However, there is a project being developed by Vale do Rio Doce Company that 
has some Australian institutions as partnerships that are getting ahead for its conclusion. ln this paper were used two 
different types of laterites ores from Votorantim Metais Níquel Company. The first ore denominated oxidized showed 
low grades of nickel and magnesium, 0,60% and l ,42% respectively. Nevertheless, the other one called silicate 
contained higher grades of nickel and magnesium than the first one (2,74 and II ,89, respectively). The experiments 
where the oxidized ore was used showed leaching efficiency higher than 95%, and indicated that the temperature was 
the most important operational variable in the process. 
The ore leaching efficiency achieved from the second stage, where silicate ore was used, was 93%. These results 
showed that the one obtained from the oxidized ore was slightly superior to the one obtained from the silicate ore. Also, 
it was demonstrated that the consumption of sulphuric acid was the most important variable in this process. ln a third 
stage a mixture of the ores was used in a 2,3/1 relation. This condition pointed out that solid pulp was the most 
important variable in the nickel leaching process. 

Key words: pressured acid leaching, laterite ore, and nickel. 
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L INTRODUÇÃO 

Os minérios de níquel podem ser classificados segundo a sua composição em dois tipos principais: os minérios 
sulfetados e os lateríticos, também denominados minérios oxidados. Os materiais sulfetados apresentam em sua 
composição níquel, cobalto, cobre, ferro e enxofre , sendo empregados na produção de ácido sulfúrico, bem como de 
alguns metais valiosos como ouro, prata e platina. São originados em regiões subterrâneas abaixo da região saprolítica e 
correspondem a 20% da reserva mundial de níquel (Whittington e Johnson,2005) . 

No presente trabalho foram empregados dois tipos distintos de minérios lateríticos. Um deles com teores mais 
elevados de níquel, magnésio e sílica, e com baixo teor de ferro , denominado na unidade industrial de minério 
silicatado. E um segundo, com teor de ferro mais elevado e com menores teores dos outros elementos citados, 
classificado como minério oxidado. 

Os minérios lateríticos ocorrem em uma região mais superficial e seus depósitos estão localizados 
principalmente no Brasil, Cuba, Austrália, Nova Caledônia, Indonésia e Filipinas. Esses minérios apresentam teores 
médios de níquel de I ,95% e superiores de ferro de 24%, além da presença de outros metais tais como cobalto e 
magnésio. 

Os depósitos lateríticos constituem cerca de 70% de todas as reservas mundiais de níquel, e possuem uma 
parcela expressiva das reservas de cobalto. Uma rocha laterítica típica apresenta uma espessura variando de 20 a 150 
metros. O topo do perfil é formado essencialmente por hematita pura com teores não expressivos de níquel e cobalto 
(chapéu de ferro ou gossans). Este é seguido por uma camada limonitica, contendo basicamente goetita, onde ocorre 
uma elevação do teor de níquel com o aumento da profundidade. Finalmente, encontra-se uma camada saprolítica, rica 
em silicatos de magnésio e teores de níquel variando entre 1,6 a 3,0%. Esse último material é comumente processado 
por processos pirometalúrgicos (Perdikis e Papangelakis, 1998). 

Até 1997 os minérios lateríticos (principalmente os saprolíticos) representavam menos de 40% da produção 
mundial de níquel. Contudo, a tendência é que os minérios lateríticos venham a assumir uma importância mais 
relevante no suprimento de cobalto e níquel em um curto espaço de tempo em função da elevação dos custos de lavra e 
beneficiamento, aliado aos avanços tecnológicos da lixiviação direta sob pressão em meio ácido. Tal fato pode ser 
evidenciado em virtude do grande número de projetas em desenvolvimento, principalmente na Austrália (Perdikis e 
Papangelakis, 1998). 

A Tabela 1 apresenta o tipo mais adequado de processo em função da composição dos minérios. Pode-se 
verificar que o processo de lixiviação ácida sob pressão (LAP) é adequado para minérios com elevados teores de ferro e 
baixa concentração de magnésio. 

Tabela I- Seleção de Processo de Acordo com a Composição do Minério. 

Metais Classe l Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
(%) 
Fe > 38 17-38 10-17 <lO < lO 
Mg 1,0 5,0 12 16 18 
Ni 1,2 1,5 1,7 1,6 1,7 
C o > 0,1 0,07-0,1 0,03-0,1 <0,03 < 0,03 I 

Tipo •LAP • LAP • Ferro- níquel. • Ferro- níquel. • Ferro- níquel. i 

de • Lix. Amoniacal • Lix. Amoniacal 
Processo 

- -

• LAP = lixiviação sob pressão. 

A Iixiviação ácida sob pressão em meio sulfúrico é altamente seletiva devido à dissolução do ferro ser seguida 
da hidrolise do sulfato e conseqüente precipitação, conforme demonstrado nas equações (I) e (2) (Baghalha e 
Papangelakis, 1998). 

2FeO(OH) + H2S04-> Fe2(S04h + 4H20 (I) 

Fez(S04h + 4Hz0-> Fez0 3 + 3HzS04 + HzO (2) 
O processo hidrometalúrgico tradicional de redução e lixiviação amoniacal (Caron) tem sido empregado no 

Brasil pela Companhia Yotorantim Metais Níquel destinado para a produção de níquel eletrolítico. A primeira patente 
do processo utilizando a lixiviação amoniacal se deu em 1924, nos Estados Unidos (Andrade e Botelho, 1974). Nesse 
processo, o minério é submetido inicialmente a uma ustulação redutora, seguida de um resfriamento sob atmosfera não 
oxidante. O material resultante sofre uma lixiviação amoniacal utilizando uma solução de carbonato de amônio e 
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posterior precipitação de níquel e cobalto. Os carbonatos são solubilizados para que empregando a técnica de extração 
por solvente se obtenham distintas soluções de sulfatos de cobalto e níquel que produziram os respectivos metais por 
uma rota eletrolítica. 

O processo pirometalúrgico de fusão de ferro-níquel é utilizado pela Codemin e emprega minérios das classes 
3, 4 e 5 que após de britados sofrem fusão em fornos elétricos e em seguida passam por um processo de refino e 
eliminação das impurezas como o enxofre e o fósforo. Entretanto o enxofre pode ser aproveitado para a produção de 
"malte" que será tratado de fom1a semelhante ao utilizado em minérios sulfetados. A lixiviação ácida sob pressão em 
presença de oxigênio. 

2. OBJETIVO 

Verificar a viabilidade do emprego da técnica de lixiviação ácida sob pressão (LAP) em uma mistura de 
minérios lateríticos de níquel. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras dos minérios foram devidamente homogeneizadas e classificadas em quarteador tipo Jones. Os 
ensaios foram realizados em autoclave de titânio de marca Parr com capacidade de 450ml, acoplado a um controlador 
de temperatura, modelo 4842, e conduzidos em regime de batelada. Adicionou-se quantidade conhecida de ácido 
sulfúrico em água destilada, com um volume final de 200 mL, sendo empregada uma agitação da polpa de 800rpm. 

Ao final dos ensaios, as suspensões obtidas foram filtradas em filtro quantitativo, com auxílio de bomba de 
vácuo. O resíduo foi lavado com 1500ml de água destilada sendo o resíduo seco em estufa a 100°C. 

As composições dos licores da lixiviação, águas de lavagem e resíduos obtidos foram determinadas por 
espectroscopia de absorção atómica. 

Na Tabela 2, pode ser vistas as condições operacionais nas quais foram realizados os testes com o minério 
oxidado, silicatado e a mistura silicatado-oxidado, onde foram verificadas as influências de quatro variáveis 
operacionais: porcentagem de sólidos, massa de ácido sulfúrico, temperatura e tempo de reação. 

Tabela II. Planejamento dos testes do minério oxidado e silicatado de níquel. 

Minério Oxidado Minério Silicatado Mistura Oxidado-Silicatado 
% H2SO. Tcmp. tempo % HzSO. Temp. tempo % HzSO• Tcmp. tempo 

Sólidos (Kg!t) ("C) (min) Sólidos (Kg!t) ("C) (min) Sólidos (Kg/1) ("C) (min) 

1 35 328 250 90 35 350 250 120 35 335 250 90 

2 40 328 250 120 40 350 250 150 40 335 250 120 

3 35 350 250 120 35 450 250 150 35 380 250 120 

4 40 350 250 90 40 450 250 120 40 380 250 90 

5 35 328 280 120 35 350 280 150 35 335 280 120 

6 40 328 280 90 40 350 280 120 40 335 280 90 

7 35 350 280 90 35 450 280 120 35 380 280 90 

8 40 350 280 120 40 450 280 150 40 380 280 120 

Por se tratar de um estudo preliminar foi adotado um planejamento dos experimentos do tipo Plackett-Burman. 
As eficiências de lixiviação para Ni e Co foram utilizadas como variáveis respostas. sendo as análises estatísticas 
realizadas com auxílio do "software" Statistic versão 6.1. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 3 mostra a composição química do minério oxidado, silicatado de níquel e de uma mistura de ambos 
em uma relação oxidado/silicatado de 2,311 em massa, fornecidos pela Companhia Votorantim Metais Níquel. 
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Tabela III. Composição química dos minérios oxidados e silicatados de níquel. 

Amostra 
Ni Fe C o Cu MgO Mn Si02 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Silicatado 2,74 16,22 0,13 0,45 11,89 0,42 40,52 
Oxidado 0,60 50,54 0,12 0,15 1,42 0,99 3,53 

Mistura 1: I 1,24 40,25 0,12 0,24 4,56 0,82 14,63 I 

Como pode ser visto a lixiviação do minério silicatado pode apresentar maiores dificuldades operacionais e 
consumo de ácido sulfúrico devido aos teores mais elevados de sílica e magnésio quando comparado com o minério 
oxidado. Por outro lado, o minério silicatado é mais rico em níquel e uma quantidade menor de ferro. 

A relação de minério oxidado/silicatado empregada no presente trabalho foi determinada em função da 
disponibilidade destes na mina localizada no Estado de Goiás, e se mostra adequada pois eleva a concentração de 
níquel na polpa alimentada, fazendo uma mistura que apresenta características de um minério classe 2, que pode ser 
submetido a uma lixiviação ácida sob pressão. 

Considerando os resultados, empregando mmeno oxidado, contido na Tabela 4, pode-se verificar que os 
mesmos se encontram coerentes com outros relatados na literatura . Apesar de todas as variáveis não serem 
significativas dentro dos níveis escolhidos para o processo de recuperação de níquel e cobalto, como pode ser visto nos 
gráficos de Pareio das Figuras I e 2, verifica-se que um aumento no tempo de reação se mostra favorável na extração 
tanto de níquel como de cobalto. 

Tabela IV- Resultados obtidos na lixiviação de minério oxidado. 

Massa de Massa de Composição do resíduo Eficiência de extração 
Teste 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 

minério resíduo Ni C o 
(g) (g) (%) (%) 

107,69 90,88 0,06 0,01 
133,33 106,90 0,04 0,01 
107,69 94,0I 0,03 0,02 
I33,33 I 18,68 0,03 0,02 
I07,69 87,99 0,03 O,OI 
I33,33 I 10,17 0,03 0,02 
107,69 89,97 0,03 0,02 
133,33 109,57 0,03 0,02 

E feitos psdroni!Zldos do grâfirn de P areto ; variável Ni 
2~(4-1 ) plonejamento ; I.IS Residuol=2.62~333 

variá•<el dependente: extrncão de Ni 
. . p=.05 

Temperatura ("C)~ 1,6C 

H2S04 (Kg1t) ~ 12B 

Tempo (min) 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.: 
E te~o estimedo (Y elcr obsolulo} 

Figura I. Efeitos das variáveis para a lixiviação 
de Níquel empregando minério oxidado . 

Fe H20 Ni C o Fe 
(%) (%) (%) (%1 (%) 

57,10 0,38 89,87 93,51 3,63 
56,00 0,59 93,59 93,83 10,20 
55, IO 0,35 94,76 86,57 3,80 
53,40 0,46 94,66 86,3 I 4,93 
56,00 0,3I 95,IO 93,71 8,49 
54,00 0,28 95,04 87,29 10,76 
56,30 0,43 94,99 87,15 5,93 
56,30 0,34 95,07 87,36 7,47 

E fe~os Padronizados do gráfico de Pare! o; variável C o 
2H·(4-1) planejamentc; t.lS Residual=5..809846 

varia·.-el dependente: extração de Co 

H SO rKg/t' 
2 4' ) r::::;;:;:L////LLLLLLLLL/LL~ 

Tempo (min )~'::'::~ 

% Sólidosv///////l 

Temperatura ('c ) 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
E feno estimado ('ialor al>~oluto ) 

Figura 2. Efeitos das variáveis para a lixiviação 
de Cobalto empregando minério oxidado. 

Os experimentos com o minério silicatado apresentaram menores valores de eficiências de recuperação de 
níquel , onde os melhores resultados ficaram em torno de 93% (Tabela 5). Contudo, analisando os gráficos de Pareto 
mostrados nas Figuras 3 e 4, pode-se inferir que experimentos em condições mais enérgicas (aumento no consumo de 
ácido sulfúrico, maior tempo reacional e polpas com maior teor de sólido) devam conduzir a resultados mais 
expressivos. A temperatura deve ser ajustada em no máximo 280°C devido á limitação do equipamento, visto que 
nessas condições a pressão de operação estará próxima a 70 bar. 
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Tabela V. Resultados obtidos na lixiviação minério silicatado. 

Massa de Massa de Composição do resíduo Eficiência de extração 
Teste minério resíduo Ni 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

(g) (g) 
I07,69 94,02 
I33,33 II2,29 
107,69 85,57 
I33,33 I04,63 
I07,69 85,95 
I33,33 I05,79 
I07,69 83,62 
I33,33 I06,22 

Efeitos padronizados do gráfico de Pareto; variável Ni 

2••(4-1) planejamento; MS Residual=2.494912 

variável dependente: extração de Ni 

(%) 
0,68 
0,6I 
0,27 
0,27 
0,6 
0,5I 
0,23 
0,22 

-1 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Efeito estimado (valor absoluto) 

Figura 3. Efeitos das variáveis para a lixiviação 
de Níquel empregando minério silicatado. 

C o 
(%) 
0,05 
0,04 
0,03 
0,02 
0,04 
0,06 
0,02 
0,02 

Fe H20 Ni C o 
(%) (%) _{%) _(%) 

22,0I I ,7I 78,3I 65,90 
I9,93 0,92 8I,23 73,68 
20,3I I,I4 92,I6 8I,38 
I9,6I 0,63 92,26 87,74 
I9,93 0,75 82,50 75,06 
I8,24 0,49 85,22 62,8I 
I8,92 0,56 93,47 87,87 
I9,26 0,45 93,60 87,55 

Efeilos padronizados do gráfico de Pareto; variável Co 

2 .. (4·1) planejamento; MS Residual=37.00185 

variável dependente: extração de Co 

Fe 
_{%) 
0,00 
0,00 
0,50 
5,I2 
I,93 
I0,77 
9,43 
5,40 

3.90 • 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
Efeito estimado (valor absoluto) 

Figura 4. Efeitos das variáveis para a lixiviação 
de Cobalto empregando minério silicatado. 
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Os ensaios realizados com a mistura de mmeno oxidado - silicatado (Tabela 6) mostraram resultados 
semelhantes aos obtidos com o minério silicatado puro, como pode ser comprovado comparando os dados contidos nas 
Tabelas 4 e 5. Os gráficos de Pareto das Figuras 5 e 6 indicam que uma redução da temperatura de operação e um 
aumento do consumo de ácido sulfúrico favoreceriam a recuperação de cobalto e níquel. 

Tabela IV. Resultados obtidos na lixiviação mistura oxidado- silicatado (relação 2,3 : 1). 

Massa de Massa de Com_l)_osifão do resíduo Eficiência de extrl!Ç_ão 
Teste minério resíduo Ni C o Fe H20 Ni C o Fe 

(g) (g) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
I 1I7,30 I00,65 O,Il 0,02 45,10 1,61 92,40 82,70 3,84 
2 148,45 123,84 0,11 0,02 44,40 1,54 92,61 86,56 7,97 
3 118,79 1 o 1,43 0,11 0,02 46,80 1,52 92,44 85,18 0,71 
4 150,78 115,18 0,12 0,03 46,60 1,73 92,62 82,95 11,55 
5 117,30 100,38 0,20 0,02 44,90 1,51 86,22 82,74 4,53 
6 148,45 132,00 0,11 0,03 39,80 1,41 92,12 78,69 12,06 
7 118,79 99,03 0,12 0,03 45,10 1,43 91,94 81,40 6,58 
8 I50,78 112,42 0,12 0,03 45,60 0,86 92,80 83,36 15,52 
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Efeitos padronizados do gráfico de Pareio; variável Ni 

2••(4-1) planejamento: MS Residual=4.441846 

variável dependente: extraçao de Ni 

.17 

Tempo 

.05 

o~ 1~ 1~ 2~ 2~ ~o ~5 

Efeito estimado (vak>r absoluto) 

Figura 5. Efeitos das variáveis para a 
lixiviação de Níquel empregando mistura de 
minério oxidado-silicatado 

5. CONCLUSÕES 

Efeitos padronizados do grâfico de Pareto; variâvel Co 

2""(4·1) planejamenlo; MS Residual= 1.405683 

variável dependente: extração de Co 

Tempo (min 

Temperatura ('C) 

H2 S04 (Kg/t) 

%Sólidos 

-0.5 0.0 0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3 .0 3.5 4 .0 
Efeito estimado (valor absoluto) 

Figura 6. Efeitos das variáveis para a lixiviação de 
Cobalto empregando mistura de minério oxidado

silicatado. 

O processo de lixiviação ácida sob pressão mostrou ser viável no processamento de minérios 
lateríticos, oxidados e silicatados, bem como da mistura de ambos minérios. 

As eficiências de recuperação de níquel foram superiores a 92% e as de cobalto acima de 80%, 
que podem ser melhoradas em uma próxima etapa. 

Está prevista a realização de ensaios complementares nos quais a neutralização da lixívia será 
realizada com resíduo gerados no processo Caron, atualmente utilizado pela Companhia Votorantim 
Metais Níquel. Esta rota visa não só reduzir o consumo de agente neutralizante como também solubilizar 
parte do metal contida no resíduo em questão. 
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