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RESUMO 
 

O planejamento estatístico de experimentos é uma ferramenta que permite avaliar a 
influência de variáveis operacionais e de suas interações nas variáveis respostas 
através de um número reduzido de experimentos. Foram avaliados, em  
planejamento fatorial de dois níveis com avaliação do erro por triplicata do ponto 
central, a influência das variáveis temperatura (65, 80 e 95°C), concentração inicial 
de ácido sulfúrico (0,1, 0,5 e 0,9mol/L) e relação sólido-líquido (10, 20 e 30%m/m) na 
extração de Ni, Fe, Mg, Co e Mn em amostras de minério laterítico de níquel. As 
amostras avaliadas são compostas por quartzo (46,7-21,0%%), clorita(15,3-19,9%), 
lizardita(13,4-2,0%), cromita (8,2-0,5%), goethita(13,2-41,7%), hematita(2,2-7,3%) e 
magnetita(2,1-8,6%). Os teores de níquel variam de 1,43% (fração grosseira) a 
2,06% (fração fina), sendo que os silicatos predominam na fração grosseira (-

500+150m) e óxidos de ferro são majoritários na fração fina (-75m). Temperatura, 
concentração de ácido e relação sólido-liquido foram identificadas como variáveis 
significativas para extração de Ni da amostra fina, enquanto para a amostra 
grosseira apenas os dois últimos fatores são significativos. Diferenças em relação 
aos parâmetros estatísticos, avaliadas pelo diagrama de Pareto, também foram 
observadas na avaliação dos resultados para os outros elementos, sobretudo em 
relação ao Mg. Para ambas as amostras, as condições de maiores extrações 
ocorrem a 95°C, 10%m/m de relação sólido-líquido e 0,9mol/L de H2SO4, cujas 
extrações médias de níquel atingiram 41% e 62% para as amostras duas amostras 
investigadas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: lixiviação, laterítico, níquel, diagrama Pareto 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O níquel, por possuir elevada resistência à corrosão, apresenta inúmeras aplicações 
importantes na indústria de aços inoxidáveis para construção civil, militar e até 
aeroespacial (Farias, 2009). Pode ser encontrado em duas fontes principais, os 
minérios sulfetados, cujo principal mineral é a pentlandita (Ni, Fe)9S8, e os minérios 
oxidados. Os depósitos sulfetados podem ser processados por técnicas 
consagradas   como   separação   magnética  e   flotação.  Entretanto,  nos  minérios 
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lateríticos o níquel não se associa a um mineral específico, e por isso métodos 
convencionais de processamento não produzem incrementos significativos nos 
teores de níquel (Quast et al., 2015). 

 
Com a contínua redução nos teores de níquel e o aumento da demanda, os 
depósitos oxidados (lateríticos) tem se tornado mais atrativos para suprir o mercado. 
No entanto, as técnicas de processamento via  pirometalurgia  normalmente 
envolvem custos elevados de implementação ou de operação. Em contraposição  
aos custos de operação, a lixiviação atmosférica tem surgido no cenário científico 
como forma alternativa de processamento de minério lateríticos de baixo teor e com 
relação Si/Mg baixos, como é o caso dos limoníticos (McDonald et al., 2008; Norgate 
et al., 2010). 

 
A literatura descreve como principais variáveis operacionais da lixiviação atmosférica 
a temperatura, concentração e tipo de agente lixiviante, agitação e relação sólido- 
líquido. O aumento da temperatura, como é de se esperar produz avanços na 
extração dos metais, principalmente por favorecer a cinética da reação. A 
concentração do agente lixiviante também produz efeitos significativos no acréscimo 

da extração, entretanto, o ácido precisa fornecer quantidade suficiente de íons H+ 

para reagir com o minério. Quanto mais forte o ácido maior a extração. A agitação 
não produz efeito para a maioria dos estudos e foi avaliada em intervalos diversos, 
desde    200    a    1000rpm,    tornando-se    necessária    apenas    para    manter a 
homogeneidade da polpa e evitar a sedimentação dos sólidos. O aumento da  
relação sólido-líquido usualmente promove uma redução na extração dos elementos 
por reduzir a quantidade de agente lixiviante por unidade de minério e também por 
elevar a viscosidade do sistema dificultando a mobilidade dos íons (Mohammadreza 
et al., 2014; Panda et al., 2014). 

 
Nesse contexto, o objetivo principal desse trabalho é avaliar estatisticamente a 
influência das variáveis temperatura, concentração inicial de ácido e relação sólido- 
líquido para a extração do níquel em lixiviação atmosférica de minério laterítico do  
do norte do Brasil. Objetiva-se ainda avaliar a influência dos efeitos das variáveis na 
extração de Fe, Mg, Co e Mn. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Caracterização do minério 
 
Amostras do minério laterítico foram recebidas em pacotes de 5kg, previamente 
homogeneizado e amostrado pela empresa fornecedora. A amostra foi caracterizada 
física, química e mineralogicamente abordando os parâmetros de granulometria 
(peneiramento e cyclosizer), composição química (EDS e EAA) e mineralógica por 
frações (DRX). 
2.2 Ensaios de lixiviação do planejamento estatístico 

 
Os ensaios de lixiviação foram realizados em um reator de vidro montado em uma 
manta termostática e acoplado a um condensador por refluxo para minimizar a perda 
de volume. O sistema foi agitado mecanicamente por haste de teflon e alíquotas de 
10mL  foram coletadas  com uma  seringa,  cujo  conduto  aspirador  encontrava-se a 
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3cm da base do reator. Através da caracterização do minério e de ensaios 
preliminares de lixiviação atmosférica avaliou-se os parâmetros temperatura (65, 80 
e 95°C), concentração inicial de ácido sulfúrico (0,1, 0,5 e 0,9mol/L) e relação sólido- 

líquido (10, 20 e 30%m/m) através do planejamento estatístico de experimentos 23 

(três variáveis e dois níveis) em triplicata para duas faixas granulométricas (- 

500+150m e -75m). O planejamento estatístico de experimentos foi realizado no 
Minitab 17 em sua versão gratuita que aleatorizou a ordem de realização  dos 
ensaios e possibilitou os cálculos de análise de variância. 

 
A solução contendo o agente lixiviante (H2SO4) foi adicionado ao reator e aquecido 
até se atingir a temperatura desejada, adicionou-se o minério e iniciou-se a 
contagem do tempo. Foram coletadas amostras em 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300 e 
360 minutos de modo que o volume total coletado não fosse superior a 10% do 
volume inicial. Os ensaios foram realizados com agitação de 400rpm, embora não 
tenha sido observada alteração da extração para níveis previamente avaliados (200 
e 400rpm) optou-se por 400rpm para manter a suspensão da amostra de maior 

tamanho (-500+150m) homogênea. As amostras foram filtradas a vácuo em papel 

de filtro com porosidade de 8m, seguido por filtração em fibra de vidro com 

porosidade de 1m e posteriormente caracterizadas por EAA. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Caracterização das amostras 

 

O minério laterítico estudado apresenta distribuição granulométrica monótona e sem 

grandes concentrações de massa por faixa granulométrica. Com top size de 6350m 

a amostra apresenta d50 aproximado de 75m e uma maior concentração em 

partículas finas (-38m), representando 40% da massa da amostra. Para esse tipo 
de minério, a concentração de partículas na faixa mais fina é reportada na literatura 
(Panda et al. (2014), Fan e Gerson (2013), Luo et al. (2009) e Puron (2001)). As 

amostras utilizadas na lixiviação atmosférica representam 13,8% (-500+150m) e 

51,1% (-75m) do minério global. 
 

As análises químicas, via EDS, das faixas granulométricas da amostra indicaram 
uma tendência de concentração de elementos como Fe e Ni na fração abaixo de 

75m. Em contrapartida, Mg, Si e Co tendem a se concentrar nas frações mais 

grosseiras (+150m). Essas tendências foram confirmadas quando as amostras 
foram caracterizadas quantitativamente (Tabela 1) onde verificou-se alteração  no 
teor de 1,27% para 2,06% para Ni, de 23,7% para 35,6% para Fe e de Si de 19,3 

para 10,9%, para as amostras -500+150m e -75m, respectivamente. 

Tabela 1. Composição química do minério global e das composições de faixas granulométricas 

 

Amostra 
  Teor (%)    

Ni Fe Mg Co Mn Si 

Minério global 1,63 29,2 3,61 0,103 0,525 16,8 

-500+150m 1,27 23,7 3,64 0,118 0,467 19,3 

-75m 2,06 35,6 3,40 0,095 0,401 10,9 
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Mineralogicamente, a amostra é composta por quartzo, clorita, goethita, hematita e 
magnetita como fases majoritárias. Foram detectadas ainda a presença de  
anfibólios, mas compostos por Ca, entretanto a fase específica não foi identificada, 
pois os picos característicos apresentavam superpostos as demais fases  

detectadas. As frações -500+150m e -75m são compostas, respectivamente, por 
46,7% e 21,0% (quartzo), 15,3% e 19,9% (clorita), 13,4% e 2,0% (lizardita), 8,2% e 
0,5% (cromita), 13,2% e 41,7% (goethita), 2,2% e 7,2% (hematita) e 2,1% e 8,6% 
(magnetita). 

 
Análises de imagens e EDS indicaram que tanto fases silicatadas como oxidadas 
são portadoras de níquel (Figura 1). A literatura reporta como os principais 
portadores de níquel em depósitos lateríticos os filossilicatos (clorita, lizardita, talco) 
e também óxidos de ferro como a goethita e também a cromita (Andersen et al., 
2009; Puron, 2001; Silva e Oliveira, 1995). Em estudos realizados por Espinosa e 
Neumann (2015) com o minério trabalhado nesse estudo, também foi verificado 
como portadores de níquel a fase silicatada, principalmente a clorita, e também 
goethita. Nesse estudo apesar de ter havido a cominuição da amostra global para a 
caracterização, os autores verificaram que a goethita tende a aumentar sua 
participação como fase portadora de níquel para as granulometrias mais finas (-

75m). Além disso, a composição química mostra que há um incremento nos teores 
de Fe e Ni e o aumento de goethita na fração mais fina corroboram a ideia de que a 
goethita, mais presente na fração fina, é responsável por portar níquel nessa fração. 

 

 

Análise química Área 1 Área 2 

Alto Si, Mg Fe 

Médio Al, Fe Ni, Co 

Baixo Ni Al, Mg, Si 

Traço Cr, Cl, Ti Cr 
 

Figura 1. Imagem de elétrons retroespalhados e análise química de partículas de silicato 
(esquerda) e óxido de ferro (direita) portadores de níquel. 

 

As características químicas e mineralógicas, além do acumulo de massa nas frações 

mais  finas  (-75m)  contribuíram para  definição  das  duas  amostras  avaliadas na 

1 2 
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lixiviação atmosférica (-500+150m e -75m). Como as amostras são diferentes, a 
investigação estatística busca determinar para cada amostra os parâmetros mais 
significativos para a extração de níquel das amostras. Ensaios com a amostra 

intermediária (-150+75m) foram realizados uma vez que esta fração é similar a 
fração mais grosseira do ponto de vista mineralógico. Em ensaios preliminares, as 
extrações de níquel e ferro desta amostra mantiveram-se em níveis intermediários 
em relação às outras duas. 

 
3.2 Planejamento estatístico de experimentos 

 

A análise estatística de experimentos foi realizada para ambas as amostras com os 
resultados de extração de 360 minutos de lixiviação. A tabela 2 mostra os resultados 
da regressão linear para os modelos com os limites codificados. Observa-se para a 

amostra mais fina (-75m) que os três parâmetros avaliados e suas interações de 
segunda ordem são significativos enquanto para a amostra de tamanho entre 500 e 

150m, concentração inicial de ácido e relação sólido-líquido apresentaram  p-
valores inferiores ao nível de significância de 0,05, sendo, portanto, significativos. No 
entanto, a temperatura e a interação entre concentração inicial de ácido  e relação 
sólido-líquido encontram-se muito próximo ao limite de significância e também 
podem promover influência significativa sobre a extração de níquel. 

 
Tabela 2. Regressão linear para o modelo codificado de extração de níquel em 360 minutos de 

lixiviação para as amostras -75m e -500+150m 

 
 -75m  -500+150m  

Termo 
Coeficiente 

Erro 
padrão 

p-valor Coeficiente 
Erro 

padrão 
p-valor 

Constante 19,57 0,66 <0,001 26,43 1,54 <0,001 

A (Temperatura) 4,19 0,66 <0,001 -3,11 1,54 0,060 

B (Conc. ácido) 9,12 0,66 <0,001 11,64 1,54 <0,001 

C (Rel. sól-líq) -7,08 0,66 <0,001 -8,46 1,54 <0,001 

AB 2,25 0,66 0,003 1,62 1,54 0,308 

AC -1,62 0,66 0,026 -1,99 1,54 0,215 

BC -1,93 0,66 0,009 -3,14 1,54 0,057 

ABC -1,11 0,66 0,114 -5,23 1,54 0,061 

 

As análises de variância para extração de níquel de ambas as amostras indicaram 
que  o  modelo  representado  apresenta  uma   variação   de   explicação   de 

95,57% (-75m) e de 85,86% (-500+150m). As diferenças entre as amostras  
podem ser atribuídas, principalmente, às características de cada uma das faixas 
como, acúmulo de minerais como óxidos de ferro e desses como portadores de 
níquel na amostra, além da presença de clorita também como portadora de Ni e que 

se concentra na fração mais grosseira (-500+150m). Estudos indicam que a 
extração de níquel presente em silicatos hidratados de magnésio (lizardita, clorita) 
necessita de condições menos drásticas que para minerais refratários como  os 
óxidos de ferro (Rice, 2016; Liu et al., 2010, Luo et al., 2010; Agatzini-Leonardu e 
Zafiratos, 2004). 

 

Os gráficos de resíduos dos ajustes dos modelos indicaram, para ambas as 
amostras, uma distribuição normal, tanto dos valores ajustados como da ordem de 
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observação dos resíduos. O gráfico de probabilidade normal indicou que os resíduos 
tendem a se ajustar a uma reta caracterizando a normalidade dos resultados que foi 
garantida basicamente pela aleatoriedade dos ensaios. 

 
Os fatores analisados influenciam a extração de níquel de diferentes formas e níveis. 
A temperatura promove incrementos de 15 para 24% e de 21 para 29% na extração 

média de níquel para as amostras -75m e -500+150m quando a temperatura é 
elevada de 65 para 95°C. A concentração inicial de ácido sulfúrico também promove 
incrementos de extração média de 10 para 28% e de 14 para 38%, para as faixas 

abaixo de 75m e -500+150m, respectivamente, quando a concentração inicial é 
aumentada de 0,1 para 0,9mol/L. A relação sólido-líquido produz efeitos negativos  
na extração. As extrações médias são reduzidas de 27 para 12% e de 35 para 16% 

para as amostras -75m e -500+150m. 

 
A literatura apresenta estudos em que a temperatura e a concentração inicial de 
ácidos contribuem para aumento da extração. A temperatura apresenta grande 
influência na cinética de reação e acelera extração dos metais, além disso, diminui a 

viscosidade da polpa facilitando a difusão do agente lixiviante (H+) pela matriz das 

partículas. A concentração inicial do ácido, responsável por aportar íons H+ a 
solução, torna a lixiviação mais efetiva quanto maior a disponibilidade desse íon em 
solução (Mohammadreza et al., 2014; Panda et al., 2014). 

 
Por outro lado, a relação sólido-líquido junto com a concentração inicial do ácido 
implica em uma terceira variável dependente (relação ácido-minério) que variou de 
25kg/t a 790kg/t para as condições 0,11mol/L (H2SO4) e relação sólido-líquido de 
30% m/m e 0,90mol/L e relação sólido-líquido de 10%m/m, respectivamente. Em 
razão disso, o aumento da relação sólido-líquido sem manter a relação ácido-minério 
constante, implica também na redução da quantidade de ácido por unidade de 
minério e, consequentemente, na extração. Além disso, o aspecto de viscosidade 
que influencia na mobilidade dos íons é afetado pelo aumento da relação sólido- 
líquido dificultando a mobilidade dos mesmos (Panda et al., 2014). 

 

Combinadas as três variáveis e seus respectivos valores de extração apresentados 
na figura 2 observa-se que as maiores extrações ocorreram nas condições de 95°C, 
0,9mol/L de H2SO4 e 10%m/m de relação sólido-líquido. Nessas condições a 
extração e concentração dos elementos analisados foram de 34% e 15g/L (Fe), 47% 

e 1,1g/L (Ni) e 65% e 2,4g/L (Mg) para a amostra -75m. Valores mais elevados 

foram obtidos para a amostra (-500+150m) com extração e concentração dos 
metais no licor de 32% e 9,0g/L (Fe), 61% e 1,0g/L (Ni) e 83% e 3,8g/L (Mg).  
Cobalto e manganês apresentam concentrações finais nos licores iguais para ambas 
as amostras de 60mg/L, associadas às extrações de 53 e 40% (Co) e 320mg/L com 

extrações de 67 e 58% (Mn) para as amostras -75m e -500+150m. 
 

3.3 Diagrama de Pareto: Fe, Mg, Co e Mn 
 

A análise estatística para os demais elementos (Fe, Mg, Co e Mn) foi realizada 
através do diagrama de Pareto, visando-se identificar as variáveis significativas na 
extração dos elementos para ambas as amostras. A figura 2 mostra os diagramas de 
Pareto para Fe e Mg. 
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A origem de ferro na solução ocorre pela dissolução de duas fontes principais, os 
óxidos de ferro na amostra -75mm e as cloritas na amostra -500+150mm. O 
diagrama de Pareto revela que as variáveis significativas para essas amostras são 
semelhantes aquelas obtidas para o níquel, necessitando, portanto, de condições 
mais drásticas de lixiviação para a amostra mais fina em comparação com a amostra 
grosseira. 

 

A fonte de magnésio ocorre principalmente na clorita e para a amostra -500+150mm, 
que é composta majoritariamente pelos silicatos de magnésio, a dependência em 
relação à concentração de ácido é a que ocasiona maiores efeitos  na extração 
desse elemento, as demais variáveis não são significativas. Como a fonte de 
magnésio nessa amostra é de silicato (clorita), a concentração do ácido se torna a 
variável mais importante, por ser os silicatos são de magnésio mais facilmente 
lixiviáveis e responsáveis pelos altos consumos de ácido em amostras desse tipo. 

 

 

 

 
Figura 2. Diagramas de Pareto para Fe e Mg dos efeitos de das variáveis temperatura (A), 

concentração inicial de ácido (B), relação sólido-líquido (C) e suas interações para amostras 
-75mm (esquerda)  e -500+150mm (direita). 

 

Cobalto e manganês são frequentemente encontrados como óxidos, assim como o 
níquel e o ferro. Embora não tenham sido identificados fases de Co e Mn  eles 
podem estar associados também a goethita (Andersen et al., 2009). Assim, 
concentração de ácido, temperatura e relação sólido-líquido são variáveis 
significativas e nessa ordem são responsáveis pelos efeitos na extração de Co e Mn. 

Fe 

Mg 
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4. CONCLUSÕES 
 
Avaliou-se estatisticamente que os efeitos das variáveis temperatura, concentração 
inicial de ácido e relação sólido-líquido são significativos para a extração de níquel  

da amostra -75m. Para a amostra -500+150m, apenas os dois últimos são 
significativos. O comportamento do  Fe acompanha as variáveis significativas para  
Ni em cada amostra. Para o magnésio, na amostra -500+150mm, a concentração de 
ácido é o fator que causa maiores efeitos na extração. 
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