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RESUMO 

A partir dos dados termodinâmicos contidos no "software''HSC da Outokwnpu, levantou-se os 
diagramas Eh-pH e loga-pH referentes ao sistema N-Ni-S-H20 para as temperaturas de 25 e 
600C. A partir destes diagramas foi possfvel vizualizar as condições termodinâmicas relativas 
às etapas de redução do óxido de niquei pela solução de sulfito bem como a complexação 
dos ions niquei pela solução amoniacal em presença de oxigênio. A solução de sulfito é 
altamente instável tendendo a se oxidar a sulfato de amônio e em consequência inviabilizando 
a etapa de redução; a esta dificuldade soma-se uma outra de natureza cinética a qual exigiria 
um certo numero de ciclos de redução com sulfito, seguido da etapa de lixiviação amoniacal. 

ABSTRACT 

Data ofthe free energy offormation from the Outokumpu HSC software were used to build the 
~-pH and Ioga -pH diagrams ofthe N-Ni-S-H20 system at 25 and 600C. From these diagrama 
it was possible to characterize the thehnodynamic conditions ofthe nickel oxide reduction by 
the sulphite solution and the subsequent complexation of the nickel ions by the amoniacal 
solution. The sulphite solution is highly mstable tending to oxidize to anunonium sulphate and 
by this way turning inviable the reduction step; from this difficulty is added another one from 
kinetic nature which would need certain number ofreduction cycles with sulphite, followed by 
the anunoniacalleaching step. 

Palavras Chaves - Termodinâmica de Soluções; Lateritas Niqueliferas; Lixiviação 
Amoniacal; Sulfito de Sódio; Sulfito de Amônio. 
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JNTRODUÇÃO 

A rota bidrom~talúrgica com~rcial de ~xtração d~ niquei e cobalto da fração limonltica 

d~ lateritas niquellfefliB é a lixiviação sulfUrica sob pressão (Processos AMAX e MOA

BA Y). Por outro lado, para a fração gamierltica, a rota adotada é a redução 

gasosallixiviação amoniacal (Processo CARON). A alternativa de reduçãollixiviação 

amoniacal 8~ adotada para a fração limonltica promoveria uma extração de niquei mais 

elevada do que àquela obtida para afração garnierltica (1). 

Uma rota totalmente bidrometalúrgica seria uma alt~rnativa ao processamento tradicional 

de r~dução gasosa/lixiviação amoniacal da fração limonltica do minério, caso se utilizasse 

uma solução contendo simultaneamente um poderoso agente redutor e um agente complexante 

Rokukawa (2) aplicou esses fundamentos na redução amoniacal de nódulos marinhos 

utilizando sulfito de amônio como agente redutor. Os resultados obtidos pelo autor, indicam 

que este procedimento se mostrou efetivo na lixiviação de níquel e cobalto. Em nenhum 

momento 08 autores comentam sôbre quaisquer dificuldades operacionais do procedimento de 

lixiviação adotado. 

A partir da rota adotada por Rokukawa (2), procurou-se avaliar num primeiro estágio a 

viabilidade termodinAmica das etapas de reduçãollixiviação amoniacal de lateritas limonlticas 

utilizando sulfito d~ amônio como agente redutor . Sulfito de sódio sólido como redutor 

alternativo à solução de sulfito de amônio tambem foi avaliado. São indicadas algumas 

dificuldades operacionais relativas a adoção desta nova rota. 

DADOS TERMODJNÂMICOS 

Os dados de energia livre de formação das espécies sólidas foram extraídos do banco de 

dados do Cbemistry for Windows 2.0 "HSC" da Outokumpu(3) em sua forma licenciada a 

COPPEIUFRJ, as fontes de dados das espécies sólidas em Barin & Knacke(1977)(4) e 

Barin(1989)(5) e das espécies iônicas em NBS (1982)(6). 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DIAGRAMAS 

A presente investigação consistiu no levantamento e interpretação dos diagramas Et,-pH e 

loga-pH dos sistemas N-Ni-S-H20 e N-Co-S-H20 a 25 e 600C para diferentes atividades das 

espécies em solução. A análise dos sistemas quaternários foi precedida do levantamento dos 

diagramas Et,-pH dos sistemas ternários N-S-H20 e Na-S-H20 para avaliar a estabilidade 

do agente redutor e dos sistemas Ni-N-H20 e Co-N-H20 para avaliar as condições de 

complexação do niquei e cobalto pela amônia ou carbonato de amônio . A partir desses 

diagramas foi possível avaliar numa primeira instância as influências da temperatura e do pH 
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das soluções sobre os campos de estabilidade do sulfito de amônio e dos amino complexos de 

niquei e cobalto. 

As figuras 1 e 2 ilustram respectivamente os diagramas ~-pH dos sistemas N-S-H20 e Na-S

H20 a 60DC, para as atividades de nitrogênio e sódio iguais a 2 mola! e de enxofre igual a 1 

mola!. Pode-se observar que tanto o sulfito de amônio ( NJ4)zS03(aq)) quanto o sulfito de 

sódio (NazS03(aq)) sAo poderosos agentes redutores. A faixa de pH de estabilidade do 

sulfito de amônio está compreendida entre 6,8- 9,8 e a do sulfito de sódio acima de 7,0. A 

figura 3 mostra o diagrama loSltN - pH para o sistema N-S-H20 a 60DC, para a atividade de 

enxofre igual a 1 mola!. Pode-se observar que o campo d11 estabilidade do sulfito d11 amônio 

aquoso utilizado como redutor está compre11ndido entre os valores de pH 7,0 e 12,0, para as 

atividades de nitrogénio variando entre 10-2 e 3 mola!. O pH de mlnima estabilidade do sulfito 

de amônio se situa próximo de 9,0. 

A razão de ter-se avaliado o papel do sulfito de sódio sólido como agente redutor, foi a 

excessiva instabilidade da soluçAo de sulfito de amônio durante a sua manipulaçAo tendendo a 

se oxidar a sulfato de amônio e comprometendo a sua açAo como redutor. 

As figuras 4 e .5 ilustram respectivamente os diagramas ~-pH dos sistemas Ni-N-S-H20 e 

N-Ni-S-H20 a 60DC e as figuras 6 e 7 os diagramas ~-pH dos sistemas Co-N-S-H20 e N

Co-S-H20, para as atividades de niquei e cobalto iguais a 1 o-2 mola!, de enxofre igual a 1 

mola! e de nitrogênio igual a 3 mola!. Pode-se observar que, dependendo do elemento chave 

que se está considerando (o primeiro elemento do conjunto), o diagrama se altera 

substancialmente. Em consequência, a superposiçAo desses diagramas espelhará com maior 

realidade os campos de estabilidade das espécies envolvidas. Na faixa de pH compreendida 

entre 6,6 e 10,0 o campo de estabilidade do sulfito da amônio aquoso se superpõe ao do niquei 

metálico e na faixa de 6,6-12,0 o sulfito de amônio aquoso se superpõe ao do cobalto 

metálico. 

Para garantir a complexaçAo do niquei e do cobalto metálicos pela amônia, é necessário que 

êles sejam previame-nte oxidados aNil+ e Co2+ para posteriormente em presença da soluçAo 

amoniacal dar origem aos amino- complexos de niquei e de cobalto. O campo de estabilidade 

do amino-complexo de niquei se situa em potencial oxidante e na faixa de pH compreendida 

entre 8,4 e 12,3 e o do cobalto na faixa entre 6,0 e 8,0. 

A figura 8 mostra o diagrama logliN- pH para o sistema Ni-N-S-H20 a 600C, para a atividade 

de niquei igual a 10-2 mola! e de enxofre igual a 1 mola!. Pode-se observar que o campo d11 

estabilidade do amino-complexo Ni(NH3)62+ está situado na faixa de pH compreendida entre 

8,0 e 10,0. O pH de miníma estabilidade do complexo se situa próximo de 8,0. Para valores de 

pH inferiores a 8,0 e atividades de nitrogênio superiores a 0,.5 mola!, predomina o sulfato de 

amónio. A figura 9 mostra o diagrama lo8ltN-pH do sistema Co-N-S-H20 a 60DC, para as 

atividades de cobalto igual a 10-2 mola! 11 de enxofre igual a 1 mola!. Pode-se observar qu11 o 
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campo de estabilidade do amino-complexo Co(NH3)2+ está situado oa tiúxa de pH eolre 

aproximadamente 5,0 e 8,0, para u atividades de nitrog&nio varimdo enlnll e 10 molal. 

É importante salientar que em ambos os cuos, o campo de estabilidade dos llllino-complexos 

decresce com o 1111111ento da temperatura e a diminuiçAo da atividade de nitrogên.io na soluçAo 

aquosa 

Estes dados indicam que o procedimento mais adequado para a extraçlo de niquei e cobalto 

de minérios lateriticos utilizando-se BU!fito de am6nio ou de sódio como agwte redutor e 

am6nia ou carbonato de am6nio como agente complexante, só seria viável se a operaçlo de 

lixiviaçAo fosse realizada em dois estáBios: 

1 O Estágio - Maoipulaçao do redutor e preparaçlo da soluçao redutora em ambiente inerte. 

20 Estágio - Aeraçao da soluçao após a etapa de reduçao seguido da adiçao do agente 

complexante. 

A análise global desses diawamas permite visualizar a importincia do coDIT6le do pH e da 

atividade do nitrogênio na soluçao de reduçao e de complexaçao. Tomando-se os cuidados 

devidos oa manipulaçAo do redutor, é possível que esta rota pona ser coDBiderada uma 

alternativa para a extraçao de niquei e cobalto de minérios lateóticos. 

&perimentos preliminares de lixiviaçao da fraçao limonitica do minério do Vermelho -

C~ás utilizando uma soluçao de sulfito de am6nio/carbonato de am6nio como sugerido em 

(2), isto é, adicionando simultaneamente o redutor e o complexante, apresentaram baixa 

recuperaçao de niquei e de cobalto (cerca de 9%). O procedimento adotado por Rokugawa(2) 

para lixiviaçao de nódulos marinhos, nao especifica a necessidade de desaeraçao da soluçao e 

nem ressalta as dificuldades namanipulaçao do redutor. 

Com base nesses resultados e levando-se em conta a análise termodinAmica realizada, fica 

claro que para se adotar o procedimento de reduçAo com sulfito da am6nio seguido de 

lixiviaçao com am6nia ou carbonato de am6nio, deve-se ser realizado o mesmo em dois 

estáBios: reduçao e posteriormente aeraçao da soluçao e formaçao dos llllino-complexos 

solúveis. 

Há que se coDBiderar o fator cinético, isto é, que a reduçllo doa óxidos de niquei e de cobalto à 

temperatura ambiente ou próxima a toooc, só ocorrerá na auperflcie da particula, já que a 

difusao no estado sólido será praticamente nula a estas temperalurall. Assim sendo, é de se 

esperar que uma extraçlo de niquei e de cobalto a partir de lateritas limoniticas através desta 

rota só deverá produzir resultados eficientes se o processo envolver um determinado 1111111ero 

de ciclos de reduçao com sulfito e de lixiviaçao amoniacal, em que após a etapa de reduçao a 

soluçao de sulfito deverá ser integralmente separada do sólido (em atmosfera neutra ou 

redutora) para a s11guir ser contactada com a soluçao amoniacal para a lixiviaçllo do niquei e 

do cobalto. Conclufda a etapa de lixiviaçao, o minério auperficialmllnte oxidado d11ve ser 
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intl.'gralmentl.' &!.'parado da soluçlo amoniacal, Btn" purgado com gás in4lrtl.' ou rl.'dutor aotl.'s de 

S« novamente adicionado a soluçlo de sulfito para IDO& nova etapa de reduçlo. 

CONCLUSÕES 

A análise dos sistemas Ni-N-S-H20 ., Co-N-S-H20 indicou que existe viabilidade 

ttn"modinAmica pricipalmente para a ~lo de niquei a partir de limonitas niquelfferas 

utilizando-se a rota de reduçlo do óxido com soluçlo de sulfito de am6nio ou di.' sódio sl.'guido 

da lixiviaçlo do oiqul.'l com a consequl.'otl.' formaçlo di.' IDO amino-compll.'xo. No l.'ntaoto, 

dificuldades openK:ionais na adoçlo dl.'sta nova rota ficam aparentl.'s, estando estas 

principalmentl.' rl.'lacionadas a manipulaçlo da soluçlo redutora, bl.'m como a nl.'cl.'ssidade di.' 

subml.'ter o minério a IDO certo OIDDero de ciclos de reduçlo com sulfito seguido de lixiviaçlo 

amoniacal. 
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Figura 1 - Di1J8111111a~- pH do sistema N-S-H:zO a 600C, para as atividades de eDXofre igual 

a 1 molal e de nitrogénio igual a 2 molal. Pode-se observar que o campo de estabilidade do 

sulfito de am6nio aquoso (Nl4)zS03(aq)) utilizado como 1188Dte redutor se situa abaixo do 

limite inferior de estabilidade da água, na faixa de pH compreendida ontre aproximadamtmte 

7,0 e 10,0. 
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Figura 2 - Di1J8T111118 Eh-pH do sistema Na-S-H20 a 6ooc, para as atividades de em:ofte igual 

a 1 molal e de sódio igual a 2 molal. Pode-se observar que o campo de estabilidade do sulfito 

de sódio aquoso (NazS03(aq)) utilizado como agente redutor alternativo se situa abaixo do 

limite inferior de estabilidade daásua, nafilixade pH compreendida entre 7,0 e 16,0. 
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Sistema N-s-H2o a 60°C para as = 1 M. 

Potencial redutor. 

1 
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Figura 3 - Diagrama lo81'N""pH para o sistema N-S-H20 a 600C, para a atividade de enxofre 

igual a 1 molal. Pode-se observar que o campo de estabilidade do sulfito de Blllônio 

((Nl4)zS03(aq)) está compreendido entre pH 6,0 e 13,0, na faixa de atividade de nitrogênio 

variando entre 10·2 e 10 molal. O pH de mlnima estabilidade do sulfito se situa em 9,2. 
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Figura 4 - DiiiiJilllllll Iltt-pH do sistema Ni-N-S-H20 a 600C, para as atividades de niquei igual 

a 10·2 molal, de enxofre igual a 1 molal e de nitrogénio igual a 3 molal. Pode-se observar 

apenas os campos de estabilidade das aminas de niquei ( di-amina e hexa-amina de niquei). 
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1.0 r-.,....,..,~,.,....,....,....,.~--ti"'""''I'-,_"'P"'''.,._..,....,....,....,...,. 

1.5 

~ ~ ~ '1- ..... 

1.0 1- NH4us<Ü(af • · · · · ·-- -. . . 
~ ... ... .. ... 

0.5 

0.0 

-0.5 

NH4(+a) 
(NH4)1S04(a) Ni~a(NBJ)6(;ia) · · · - . . ... __ 

I --- -. . ---

1 NHl(a) 

-1.0 

-l.S 

-l.O 
-1 o 1 • 6 8 10 11 14 16 

FUe: A:\NNIS60.IEP pH 

Molalitym Pre111urep 
mol/k1 bar 

Ni 1.000E-01 Ni 1.000Et00 
s 1.000E+OO s 1.000Et00 
N 3.000Et00 N l.OOOEtOO 

FiguraS - Diagrama %-pH do sistema N-Ni-S-H20 a 600C, para as atividades de niquei igual 

a 10·2 molal, de enxofre igual a 1 molal e de nitrogênio igual a 3 molal. Pode-se observar o 

campo de estabilidade do sulfito de amônio em potenciais redutores e o da hexamina de niquei 

em potenciais oxidantes. A faixa de pH de estabilidade do sulfito está compreendida entre 6,8 

e 10,0 dentro do campo de estabilidade do niquei metálico. Os valores do pH de estabilidade 

dahexamina estao compreendidos entre aproximadamente 8,0 e 10,5. 
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Figura 6 -Diagrama ~-pH do sistema Co-N-S-H20 a 600C, para as atividades de cobalto 

igual a 10-2 mola!, de enxofre igual a 1 mola! e de nitrogénio igual a 3 mola!. Pode-se obslm'ar 

o campo de estabilidade da amina de cobalto (Co(NH3)2+) na regillo de potenciais oxidantes, 

na fàixa de pH entre 6,0 e 7,5. Dados de he:xamina de cobalto nllo constam do banco de dados 

do "software''HSC. 
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Figura 7 - Diagrama ~-pH do sistema N-Co-S-H20 a 600C, para as atividades de cobalto 

igual a 10-2 molal, de enxofre igual a 1 molal e de nitrogênio igual a 3 molal. Pode-se observar 

o campo de estabilidade do sulfito de am6nio na regiAo de estabilidade do cobalto metálico. 

Neste diagrama nAo aparecem os campos de estabilidade das aminas de cobalto, mas apenas o 

campo de estabilidade do sulfàto de am6nia muna ampla faixa de pH 
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Figura 8 - Dill8fiBDB loSBN-pH do sistema Ni-N-S-H20 a 600C, para as atividade de niquei 

igual a 10-2 molal e de enxofre igual a 1 molal. Na regiAo de potem;iais oxidantes, o campo de 

estabilidade das hexaminas de niquei se situa na fàixa de pH entre 7,5 e lO,S, para atividades 

de nitrogénio vari110do entre aproximadamente 1,0 a 10 molal. O pH de mlnima estabilidade da 

hexamina se situa em pH próximo de 8,0. 
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1 ~----------~~----------y--------------r 
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Figura 9.- Di118fl11Dlli088N""PH do sistema Co-N-S-H20 a 600C, para as atividades de cobalto 

igual a 10-2 molal e de enxofre igual a 1 molal. Pode-se observar que o campo de estabilidade 

da amina de cobalto é restrito a uma fiúxa estreita de pH ( 6,0-8,0), para as atividades de 

nitrogénio variando entre 1,0 e 10 molal. O pH de mlnima estabilidade da amina de cobalto se 

situa em pH próximo de 7,0. 
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