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RESUMO 
A recuperação de metais a partir de reservas de baixo teor e alta presença de 
contaminantes é um desafio a ser superado pelo setor, e técnicas de recuperação 
destes metais inovadoras devem ser utilizadas como alternativas frente as técnicas já 
consolidadas pelo setor. O presente trabalho teve por objetivo a precipitação seletiva 
de cobre através do processo de redução química utilizando ditionito de sódio como 
agente redutor. Preparou-se licor sintético a fim de simular as concentrações de 
metais contidos no lixiviado de resíduo de níquel laterítico, sendo a concentração de 

cobre presente neste licor de 146,9g.L-1. O potencial da solução foi reduzido até 
240mV, em pH 0,5 a 25°C, onde foi possível a precipitação total do cobre. O agente 

redutor foi adicionado na concentração de 1mol.L-1, sendo que caso o mesmo fosse 
adicionado no licor em pH 0,5 na forma sólida, se decomporia em enxofre elementar 
e dióxido de enxofre, não agindo como agente redutor. Para caracterização do sólido 
formado, utilizou-se Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) acoplado ao 
Espectrometria De Energia Dispersiva De Raios-X (EDS), e amostra antes e após o 
processo de precipitação foram analisadas utilizando Espectrometria De 
Fluorescência De Raios X Por Energia Dispersiva (EDX). 
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ABSTRACT 
The recovery of metals from low-content reserves and high presence of contaminants 
is a challenge to be overcome by mining industries, and recovery techniques of these 
innovative metals must be used as alternatives to the techniques already consolidated 
by the industry. The present work had as objective the selective precipitation of copper 
through the chemical reduction process using sodium dithionite as a reducing agent. 
Synthetic liquor was prepared in order to simulate the concentrations of metals 
contained in the lateritic nickel residue leachate, the concentration of copper present 

in this liquor being 146,9 g.L-1. The potential of the solution was reduced up to 240mV, 
at pH 0,5 at 25 ° C, where total precipitation of copper was possible. The reducing 
agent was added in the concentration of 1mol.L-1, in case it was added in the liquor at 
pH 0,5 in the solid form, it would decompose into elemental sulfur and sulfur dioxide, 
not acting as a reducing agent. In order to characterize the formed solid, it was used 
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Spectrometry (EDS), and sample before and after the precipitation process were 
analyzed using Energy X-Ray Fluorescence Spectrometry Dispersive (EDX). 

 
 

KEYWORDS: hydrometallurgy; sodium dithionite; nickel laterite; reducing. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O processo de lixiviação consiste na separação do metal contido em um determinado 
minério, utilizando um agente lixiviante, de outros elementos, sendo estes deveriam 
ficar no resíduo sólido e insolúvel. Entretanto, presença de óxidos de ferro, por 
exemplo, entre outros elementos, é parcialmente solúvel em todos os tipos de agentes 
lixiviantes ácidos, fazendo com que o ferro ainda esteja presente no lixiviado (HAVLIK, 
2001). Desta forma, técnicas de purificação do licor fazem necessárias, como 
cementação, redução, precipitação, extração por solventes, troca-iônica, cristalização, 
eletrodiálise, eletrodeposição, adsorção, entre outros métodos (CRUNDWELL et al., 
2011; FU; WANG, 2011; HAVLIK, 2001; JIMENEZ CORREA et al., 2016; JIMÉNEZ 
CORREA et al., 2016; MENDES; MARTINS, 2004, 2005; PAGE; SOLDENHOFF; 
OGDEN, 2017; SEGGIANI; VITOLO; D’ANTONE, 2006; ZAINOL; NICOL, 2009). 

 
Entre as técnicas hidrometalúrgicas que podem vir a ser utilizadas, a precipitação 
através do processo de redução química é uma técnica já estudada para separação e 
recuperação de metais como cobre, níquel, crômio e selênio, por exemplo (CHOU et 
al., 2015a, 2015b; GEOFFROY; DEMOPOULOS, 2009; KHOSHKHOO et al., 2017; LI 
et al., 2016; WU et al., 2011). A partir disso, o presente trabalho teve por objetivo a 
precipitação seletiva de cobre proveniente de um lixiviado de resíduo da mineração 
de níquel laterítico. Estudou-se a variação do potencial até valor mínimo necessário 
para que houvesse a precipitação do cobre, a 25ºC e pH 0,5. Como agente redutor, 

utilizou-se uma solução 1mol.L-1 de ditionito de sódio. Análise no Microscópio 
Eletrônico de Varredura (MEV) acoplado ao Espectrometria De Energia Dispersiva De 
Raios-X (EDS) foi realizada para determinar quais elementos estavam no precipitado 
formado. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Preparou-se uma solução sintética para simular o licor formado após a lixiviação do 
resíduo de níquel laterítico, conforme composição apresentada Tabela 1, a partir de 
sais de sulfato de cada metal. O cobre presente no licor está na concentração de 

146,9mg.L-1. A precipitação utilizando hidróxido, como hidróxido de sódio (KOH) ou 
hidróxido de sódio (NaOH), não é uma técnica viável, pois com o aumento do pH e a 
formação de precipitado, há precipitação de vários metais (JIMÉNEZ CORREA et al., 
2016). 

 

Tabela 1: Concentração em mg.L-1 dos metais presentes no licor 

Concentração 
(mg.L-1) 

Al Co Cr Cu Fe Mg Mn Ni Zn 

4101,5 78,1 195,2 146,9 18713,5 7774,5 397,2 2434,2 36,7 
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Após a dissolução dos metais, o pH foi diminuído até 0,5, o mesmo pH do licor real. 
Preparou-se solução de ditionito de sódio 1mol.L-1 utilizando água deionizada. Este 
pré-preparo do agente redutor se deve ao fato de que o mesmo, no estado sólido, se 
decompõe em pH ácido, formando sulfeto de hidrogênio e enxofre elementar (LI et al., 
2016; LISTER; GARVIE, 1959). Todos os reagentes utilizados eram de grau analítico. 

 

Para medir o potencial, utilizou-se eletrodo redox Ag/AgCl (3 mol.L-1) SensoGlass, 
sendo o potencial inicial da solução foi medido e constatou-se que era 900mV (0,9V). 
Os ensaios foram realizados em erlenmeyers de 250mL em shaker orbital por 2 horas, 
a 25ºC. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 apresenta o Diagrama de Pourbaix do cobre nas condições estudadas. 
Entre o pH 0 e 6, o cobre precipita em potencial abaixo de 300mV, podendo ser tanto 
na forma de sulfeto de cobre – pH abaixo de 4 – quanto cobre elementar ou óxido de 
cobre – pH acima de 4. Além disso, em pH acima de 6 o cobre precipita em forma de 
óxido de cobre. 

 

Figura 1: Diagrama de Pourbaix do Cobre nas condições estudadas 

 
Entretanto, o aumento do pH não é uma técnica viável para precipitação seletiva do 
cobre devido presença dos outros metais no licor. Em pH acima de 2 ocorre 
precipitação de ferro e cobalto (co-precipitação), além do próprio cobre. Em pH acima 
de 3 ocorre precipitação total do ferro e parcial (60%) do cobalto (JIMÉNEZ CORREA 
et al., 2016). Desta forma, utilizando a precipitação por hidróxido – aumento do pH – 
seria necessário mais uma etapa de purificação para obtenção do cobre. 

 

Reduzindo o potencial da solução, utilizando a solução de ditionito de sódio, até 
490mV foi possível verificar a formação de precipitado, mas de difícil separação e 
análise. Reduzindo o potencial do licor até 240mV, verificou-se a formação de 
precipitado, e após análise no MEV e EDS verificou-se que o precipitado formado era 
composto por Cobre e Enxofre. A Figura 2 e a Figura 3 apresentam, respectivamente, 
a imagem obtida na Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria De 
Energia Dispersiva De Raios-X (EDS) 
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Figura 2:Imagem do MEV do precipitado formado em 240mV 

 

 
Observando o Diagrama de Pourbaix da Figura 1, observa-se que em pH 0,5 e 
potencial 240mV há formação de sulfetos de cobre, o que está condizente com os 
resultados obtidos, onde houve formação de um sólido composto por cobre e enxofre. 
Entretanto, não é possível afirmar que tipo de sulfeto de cobre foi formado, pois não 
se realizou análise estrutural. 

 

Outro ponto importante é que por meio da análise Espectrometria De Fluorescência 
De Raios X Por Energia Dispersiva (EDX), verificou-se que apenas o cobre precipitou, 
tornando este processo uma precipitação seletiva. 
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Figura 3: Composição do precipitado formado 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O estudo de alternativas para processos de purificação de metais em processos 
hidrometalúrgicos deve ser sempre estudada. A técnica de precipitação como 
purificação é uma técnica já consolidada, mas o uso de agentes redutores para, por 
meio da redução do potencial do licor, separar metais é uma alternativa diferente que 
pode ser explorada. O presente trabalho mostrou que é possível a precipitação 
seletiva de cobre a partir de um lixiviado de resíduo de níquel laterítico, como 
substituto da precipitação por meio do aumento do pH, pois este não haveria 
precipitação seletiva, sendo necessário uma nova etapa de purificação. 
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