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O estudo objetivou o tratamento de uma fração magnética 

preparada a partir de um minério oxidado de níquel, submetido a 

segregação cloretante. Este material segregado, originou-se deum 

minério contendo aproximadamente l% de níquel, e acusou 14 % de 

níquel, 12% de ferro e 12% de magnésio. O programa experimental 

consistiu na condução de reações gás-sólido em meio aquoso, com 

agitação, e a temperaturas próximas e ebulição. Como conseqüên -

cia foi possível extrações de níquel a níveis de 90%, ｰｲ｡ｴｩ｣｡ｭ･ｾ＠

te sem extração do ferro, à temperatura de 90°C, o tempo de lixi 

viação 90 minutos, a relação sólido-líquido 40% e a relação em 

peso gás-sólido de 0.7. A extração de magnésio provou ser direta 

mente-proporcional ao tempo, o inverso se verificando com o fer

ro. Desta forma um compromisso ideal foi verificado para um tem

po de 45 minutos quanto se mantém as extrações de ferro e magné

sio abaixo de 10% e a níquel superior a 90 %. 
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Hidro-chlarinaticn of a nickel laterite treata:l cy the segregation process 

ABSTRACT 

The objective of this present study was the chemical ｴｲ･｡Ｎｾ＠

ment of a magnetic fraction prepared from a nickel laterite by the 

segregation process. The segregated material was obtained from an 

OrE containing 1 % nickel, and analized 14 % nickel, 12% iron and 12% 

magnesium. 

The experimental program consisted of gas-solid reactions 

carried out in aqueous media with agitation and at temperatures near 

the boiling point. The results showed that 90% of the nickel was ･ｾ＠

tracted, without extraction of iron, when the temperature was 90°C, 

the reaction time 90 minutes, the solid-liquid ratio 40 % and the ｧｾ＠

-solid weight ratio was 0.7. The extraction of magnesium was shown 

to be directly proportional to the reaction time whereas the inverse 

occurred with iron. The reaction time chosen was 45 minutes ｲ･ｰｲ･ｳ･ｾ＠

ting a compromise between high nickel extractions (above 90%) and 

iron and magnesium extractions below 10%. 
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1. I NTRODUCIIO 

1.1 -Processo de Sec e9ação 

Basicamente os minérios de níquel podem ser divididos em 

dois 9randes grupos :- minérios oxidados (também chamados lat·. ri

tícos) e sulfetados. 

Embora, atê agora, os minérios sulfetados tenham sido a 

maior fonte de níquel, a maioria das reservas conhecidas,cerca de 

75%, são constituidas por depositas lateríticos. 

O estudo de processos para extração de níquel a partir de 

minério oxidados vem sendo hã algum tempo uma ãrea de grandes es 

forços no campo ｾ･ｲ｡ｬ＠ de Metalurqia Extrativa rle não-ferrosos. F. 

de conhecimento que a recuperação de níquel das lateritas consti 

tui um problema de difícil solução devido ã complexidade Nineralõ 

gica do minério e da consequente limitacão de aplicabilidade da 

tecnoloqia ､ｩｳｾｯｮ￭ｶ･ｬ＠ para outros minérios oxidados. 

A existência portanto, de um processo ｴ･｣ｮｯｬￕｾｩ｣ｯ＠ e econo 

micamente competitivo para tratamento dos minérios oxidados de ní 

quel, tem sido nos ultimos anos o objetivo de vãrios centros de 

pesquisas em todo o mundo. 

A Divisão de Materiais do CTA, vem se dedicando hã vãrios 

anos ao estudo de processos químicos extrâtivos de minérios de ni 

quel de baixo teor. Dentre estes destaca-se o Processo de Segrega

ção, que basicamente consiste no transporte do Ni da rede crista-

lina do silicato(forma sob o qual se encontra o minério lateri

cc) para a superfície de partículas de carvão ｰ･ｬｾ＠ ação de um 

aqente cloretante passando pelas seguintes etapas ·-
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1. O agente cloretante (CaC1 2) ê hidrolizado, princ i palmente pe 

la ãgua combinada do minerio, formando HCl, de acordo com a 

reação :-

cac1 2 + H2o--.cao + 2 H Cl 

2. O ãcido cloridrico (HCl} formado reage com o minério, produzi.!!_ 

do cloreto de niquel, conforme:-

2HC1 + NiO (minerio}-NiC1 2 + H20 

3. O vapor d'âgua liberado reage tambêm com o carvão,a uma ｴ･ｭｰｾ＠

ratura de aproximadamente 1000°C, produzindo uma mistura redu

tora CO/H2 que reduz o cloreto de niQuel a níquel metãlico, 1.:!_ 

berando ao mesmo tempo nova quantidade de HCl que volta a ata-

car o minêrio. 

Apõs o tratamento acima descrito a mistura contendo o Ni segrega-

do sofre uma moagem atê passar em peneira a 100 mesh, sendo em seguida 

submetido a separação magnettca a úmido em dois estãgios obtendo-se -

dois concentrados. 

1.2- ｅｸｰ･ｲｩｾｮ｣ｦ｡＠ no CTA 

As pesquisas para o aprovettamento das lateritas níquel.:!_ 

feras brasileiras, usando-se o processo de segregação, tiveram ini 

cio na Divisão de Materiais do CTA/IPD em 1970, tendo envolvido eta 

pas em fase de laboratõrio, intermediãrio e posteriormente, em virtu 

de dos resultados alcançados, numa escala semi piloto, vide Quadro I. 
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Quadro I ｾ＠ Experiência do CTA no Processo de Segregação 

PROGRAMA 

Fase de Laboratc ·i o 

Ensaios realizadus num forno elªtrtco 

tubular com 100 g de mistura 

Fase Intermediaria 

Ensaios num forno elêtrico vertical 

continuo com ＷｾＵ＠ Kg/h de material. 

Fase ｓ･ｭｩｾｐｦｬｯｴｯ＠

Ensaios num forno a gas continuo com 

carga de 50 Kg/h 

1.3- O Processo de Hidro-Cloração 

ANO 

ＱＹＷＰｾＱＹＷＳ＠

1973 ... 1974 

ＱＹＷＷｾＱＹＷＹ＠

Foi idealizado como forma de quimicamente condicionar o 

material segregado como preludio a obtenção de cobalto e niquel com 

base na seletividade da reação de gãs cloro com as especies presen -

tes em meio aquoso, permitindo um ataque especi'fico ao niquel e con,. 

sequentemente ao cobalto. 

2. Material Segregado 

O material segregado usado nas experiências de ｨｩ､ｲｯｾ｣ｬｑ＠

ração descritas neste trabalho foi obtido por concentração magnética de 

um lote de 2 toneladas processado no forno ｳ･ｭｴｾｰｩｬｯｴｯＬ＠ da Divisão de Ma 

teriais do CTA/IPD e apresentou a seguinte analise quimica dos princ.!_ -

pais elementos:-
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- -
＼ＺＮＬＢＺＧ ｾ＠

Elemento ' Ni Fe Mg Si C o Cu 

% 14,,5 . 15,5 12,8 15,8 o' 18 0,04 
· .-:·. 

- --- ----- - I 

Este ｣ｯｮ｣･ｮｾｲ｡､ｯ＠ i constituido basicamente por nlquel e 

cobalto na forma· metálica e tambem por material não metálico (sob 

a forma de oxido, silicato, etc) que fica agregado a fração mag

netica durante a separação e que não e retirado durante o proces

so de concentração. 

3. Procedimento Experimental 

3.1 - ｅｱｵｩｰ ｾ ｭ･ｮｴｯ＠

As experHincias de hidro-cloração foram realizadas em um 

r.ea'tiili'· de vidro, com agitação mecãni c a, tendo a tampa do reato r 
. ' .· ﾷＮ ｾ ｾ Ｍ Ｚ ｾＬ＠

quàtr.o entradas, sendo uma para a injeção do gãs cloro, uma para o 

ｴ･ｾｭｭ･ｴｲｯＬ＠ uma para ｣｡ｲｲｾｧ｡ｭ･ｮｴｯ＠ e/ou retirada de aliquota do rea 
ｪ Ｌ ｩｾＺ ｾ Ｇ＠ . - .- ' v 

ｓ Ｉ Ｌ ｴ ｾＡ ｴＲ ｲＮ ｜ ｩ＠ a ultima para acoplamento de um condensador de refluxo. (fig.!! 

ra I). 

O reator foi constru1do com quatro chicanas, para melhor 

homoc:Jeinização do sistema sÕlido-líquido-gãs. A temperatura de ｲ･ｾ＠

ção foi controlada por intermédio de um termõmetro imerso na solu

ção, empregando-se como meio de aquecimento uma manta elêtrica ｣ｯｾ＠

trolada por um "Variac'. Obtendo-se assim uma variação de tempera

tura na ordem de ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､｡ｭ･ｮｴ･ｾ＠ l,0°C, 

3.2 - Descrição do Ensaio 

O processo de hidro-cloração consiste basicamente na clQ 

ração seletiva em meio aquoso do material com gãs cloro . 

As experiências foram realizadas sempre utilizando-se o 

concentrado disperso em 200 ml de água destilada e com agitação -
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mecânica. Apõs o inicio do aquecimento e somente quando a ｴ･ｭｰ･ｲｾ＠

tura estivesse estabilizada, ｩｮｩ｣ｩ｡ｶ｡ｾｳ･＠ a injeção de gás cloro e 

a marcação de tempo. 

O controle da massa de ｾｯｲｯ＠ utilizada era calculada ｰ･ｾ＠

la vazão do mesmo, mantida sempre constante e medida por um ｲｯｴ｡ｾ＠

metro, 

As amostras para anâlise foram retiradas em intervalos 

de tempo ｰｲ￪ｾ･ｳｴ｡｢･ｬ･｣ｩ､ｯｳＬ＠ ou no final do teste, quando a solu

ção era filtrada e juntamente com as âguas de lavagem, aferidas 

em um balaõ vo1umêtrico, 

As anâlises qufmicas foram efetuadas ｵｴｩｬｩｳ｡ｮ､ｯｾｳ･＠ têcni 

cas usuais de espectrofotometria da absorçã'o atômica, sendo dosa 

dos os teores de niquel, ferro e magnêsioc, que se encontravam em 

soluç?o. 

3.3 ｾ＠ Programa de Trabalho 

Inicialmente foram realizados alguns testes ･ｸｰｬｯｲ｡ｴｲｩｾ＠

os para calibração do equipamento e com base nestes resultados 

foi idealizado um programa de trabalho, conforme mostra o Quadro 

II, abrangendo os principais parâmetros a serem estudados, ｡ｦｩｭｾ＠

de se verificar as melhores condições de operação. 

QUADRO II ｾ＠ Programa de Trabalho 

ｓｾｒｉｅ＠ TH1PERA TURA TE:-lPO S/L (%) ｇｾｓＯｓ＠

NQ (oç) ＨｾｉｎｕｔｏｓＩ＠

1 40 15-90 2,5 3 

2 60 15-90 2,5 3 

3 80 15-90 2,5 3 

4 90 15-90 2,5 3 

5 100 15-90 2,5 3 

6 80 15-90 2,5 3 

7 80 15-90 2 5 0,7 

8 80 15-90 40 3 

9 80 15-90 40 o 7 
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4. Resultados Obtidos 

Os grãfi cos apresentados nas figuras 2, 3 ,4, 5, e 6 mos 

tram de que forma as extrações de n1quel, ferro e magnésio são afetadas 

pela temperatura, tempo, vazão de cloro e relação sõlido-liquido. A fi 

gura 7 indica o comportamento da solubilidade do cloro1. 

E interessante notar que as extrações a 100°C fugiram a 

tendencia geral de dependencia na temperatura. Tal fato pode ser expli

cado pela queda drãstica de solubilidade do cloro, o que ocasiona uma 

inversão nas curvas de 90°C e l00°C. 

As extrações de n1quel foram fortemente dependentes da 

temperatura como ilustra a figura 2. Extrações de 90% foram atingidas 

com tempos de aproximadamente 45 minutos. 

A figura 3 mostra uma inversão interessante na extração 

de ferro ｾ＠ 60°C que pode ser explicada pela hidrolise do Fe III <;ue fi 

ca insblivel junto ao tesiduo do sepreaarln. 

As Figuras 5 e 6 comparam um excesso de gãs (A) com uma 

quantidade prõxima da estequiométrica {B) demonstrando que a ｳ･ｬ･ｴｩｶｩ､ｾ＠

de pode ser mantida com um baixo consumo de cloro, independentemente da 

razão solido-liquido. 

A comparação entre as figuras 5 e 6 também mostra que é 

poss1vel uma operação com altas relações sÕlido-liquido mas que existe 

um compromisso com a extração de magnésio 

5. Conclusão 

O procedimento de li; dro-Cl oração foi caracterizado como 

seletivo para niquel face ao mecanismo de hidrolise do ferro. Um ｣ｯｭｰｲｾ＠

misso com a extração de magnésio deve ser estabelecido. Para um tempo 

de 45 minutos, é ｰｯｳｳｾｶ･ｬ＠ a uma temperatura de 80°C se manter as extra

ções de ferro e magnesio abaixo de 10% enquanto que r.ais de 90% do ni-
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quel pode ser extraído. 

O processo parece ser uma a lterna t ·i '.'a de fundamento ｰｲｾ＠

tico, face ao bai xo consumo de cloro, temperatura e tempos compatíveis 

com a pritica industri al, boa seletividade em relacão ao níquel e solu 

ção simples para tratamento subsequente de purificação e refino. 

Bibliografia 

Radino, P. - Lixiviação de mínerio de níquel por cloro em meio aquo

so , CTA Vol 19, nQ 6, 1976. 

251 



0 
ALI QUOTA 

CONDENSADOR ENT. Cl
2 

TERMOMETRO 

AGITADOR 

(i) 

tU/?-dá] jo 0 
0 

l. Controle de Temoeratura 5. Condensador 
2. r1anta 1\.quecedora 6. AClitador 
3. ｾ･｡ｴｯｲ＠ 7. Vista de cima do reatar 
4. Termômetro 

FIGURA I - Esquema da ADarelhanem utilizada ｾ｡ｲ｡＠ Hidro-Cloração do Con 
centrado. 
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FIGURA V - Influência da Vazão de Cloro 
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