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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados experimentais para a extração sclctiva de níquel e cobalto a partir de uma solução 
f1cida de seus sulfatos. através da aplicação de resinas poliméricas de troca iônica. Quatro resinas comercialmente 
disponíveis. Dowcx M4195@. Ambcrlitc IRC748@. Ionac SR-5@ c Purolitc S930@, foram testadas a fim de se avaliar 
a capacidade adsortiva de cada uma delas na remoção sclctiva de níquel c cobalto baseando-se cm alguns par<lmctros 
experimentais. As resinas Dowcx M4195(1t) c Ambcrlitc IRC 74805) apresentaram os melhores resultados, sem a influência 
predominante ele outros metais. principalmente cm valores ele pH superiores a :1 c após a precipitação de ferro da solução. 
Estas duas resinas foram subscqiicntcmcntc estudadas \·isando a avaliação da influência de alguns parámetros, tais como, 
a composiç<lo química da solução c o pH. que cst<lo intimamente ligados a eficiência de adsorção . Foram igualmente 
avaliadas as resistências ténnicas c mccúnicas da resina juntamente com a capacidade de carregamento para os metais 
de interesse sob diferentes velocidades de contactação c relações resina/solução. O co-carregamcnto de outros metais c a 
cinética de adsorç<lo c cluiçilo foram também descritos. Os resultados obtidos foram avaliados, assim como a scleção da 
resina mais cfctiva para o propósito deste trabalho c a otimizaçilo de par<lmctros para o carregamento c eluição de níquel 
c cobalto da resina. 

PALAVRAS-CHAVE Níquel. resina polimérica, cxtração 

L INTRODUÇÃO 

Vúrias rotas hidromctalúrgicas vem sendo desenvolvidas para a cxtração de Iúqucl c cobalto contidos cm minérios 
latcríticos . Nessas rotas. objctiva-sc solubilin1r as espécies metálicas empregando-se úcidos inorgánicos, seguida de 
separação sólido-líquido c ncutrali;açélo. antes da recupcraçilo final do metal. A recuperação scletiva do metal presente 
na polpa de lixiviação é uma etapa importante na conccpç;lo da avaliaçilo cconômica. A presença de muitas impurezas , 
tais como cobre. ferro c magnésio, dentre outras, pode ser considerada como a principal dificuldade tecnológica a ser 
superada . Uma das opções podem ser os métodos de natureza físico-química como o uso de matcrais trocadores iôn.icos 
c a cxtração por solventes. No caso específico do níquel c cobalto. objcto de interesse neste estudo, eles apresentam 
propriedades químicas muito semelhantes, fato este que facilita as operações de rccupcraçilo mútua desses metais, seja 
através de prccipitaç<lo na forma de sulfctos ou cxtração por solventes cm meio clorídrico, amoniacal e sulfúrico (Zhou 
and Pcsic. l 997). No campo de troca iônica. estudos vêm se intensificando com diversas abordagens e resultados bastante 
promissores. De acordo com Nagib ct ai. ( 1999). o uso da técnica de troca iônica com resinas poliméricas deve oferecer 
algumas vantagens. como por exemplo. ( l) a ausência de perdas de reagente por arraste como ocorre cm processos de 
cxtração por solventes c (2) a eficiente rccupcraçilo c remoção de pequenas concentrações de alpms íons metúlicos cm 
rclaç;lo a um C.\Ccsso de outros metais. 

As resinas comerciais Dowcx M41950l). Ambcrlitc IRC7-l8@. lonac SR-5Qt) and Purolitc S930@ podem ser consideradas 
representativas do gmpo de resinas poliméricas de troca iônica para fms hidromctalúrgicos indicadas para o tratamento 
de soluções aquosas úcidas de sulfatos de níquel c cobalto. Em trabalhos anteriores. as resinas quelantcs Dowex 
M.t 195@ c Ambcrlitc IRC 748Qt) apresentaram os melhores resultados, sem a inlluência predominante de outros metais, 
principalmente cm valores de pH superiores a 3 c após a prccipitaçilo de ferro da solução (Mendes et a1, 2002). As resinas 
quclantcs silo C.\Cmplos de trocadores iônicos bastante eficientes na remoção scletiva de metais pesados, como níquel 
c cobalto. se comparado a outros trocadores. Estes trocadores são copolímeros com grupos funcionais covalcntemente 
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ligados, os quais contém um ou múltiplos átomos doadores (Base de Lewis) que podem formar ligações coordenadas com 
a maioria dos íons metálicos (Ácido de Lewis). Interaçõcs coulombicas c lúdrofóbicas também estão presentes, entretanto 
a contribuição na alta selctividade de íons metálicos é relativamente pequena se comparilda às intcrações ácido-base de 
Lewis. Para o caso da resina Ambcrlite IRC 748®, constituída do gmpo funcional de ácido iminodiacético, a presença de 
gmpi!mentos de ácido fraco faz com que este trocador apresente alti! afinidade aos íons hidrogênio Assim, quanto menor 
o pH, menor ii recuperação scletiva de íons metálicos cm funç;1o da compctiçélo com os ions H ' . Estas resinas podem ser 
normalmente regeneradas com soluções ácidas (ácido sulfúrico ou clorídrico), com obtenção de alta eficiência. Por outro 
lado, trocadores quelantcs como a resina Dowcx M4195Ct!l, constituída do gmpo funcional bis-picolilamina com átomos 
doadores de nitrogênio , exibem algumas propriedades pouco comuns cm relação à recuperação de íons metálicos da fase 
aquosa. A capacidade de remoção de metais pennanece quase que inalterada cm baixos valores de pH, tal como pH= I, por 
exemplo. Tanto os cátions metálicos quanto os â1úons podem ser removidos simultaneamente da solução. Finalmente, a 
regeneração ou dessorção dos íons metálicos com amônia é muito eficiente, enquanto a regeneração ácida é menos cfctiva 
(Sengupta et a! , 1991) 

Este trabalho apresenta os principais resultados alcançados pelo emprego de resinas quclantcs Ambcrlitc IRC 748@ c 
Dowex M4195® em função da recuperação de níquel e cobalto de soluções ácidas. A avaliaç;1o do desempenho das resinas 
foi efetuado sob o ponto de vista da iníluência de alguns parâmetros, tais como a composição química da solução c o pH, 
que estão intimamente ligados a eficiência de adsorção. Também foram estudadas as resistências ténnicas c mecânicas 
da resina juntamente com a capacidade de carregamento para os metais de interesse sob diferentes tempos, velocidades 
de contactação c relações resina/solução. Oco-carregamento de outros metais e a cinética de adsorção c cluição também 
foram alvo de avalii!ção neste trabalho. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os resultados experimentais foram obtidos cm ensaios efctuados cm escala de batclada cm agitador com controlador de 
temperatura e agitação, do tipo Shaker, marca New Bmnswick Scicntific- USA, utilizando-se frascos do tipo crlcnmcycr 
de 250 mi Duas resinas, Amberlitc IRC 748® c Dowcx M4195@ foram testadas c avaliadas frente a adsorção de níquel 
e cobalto e posterior eluição desses metais. A primeira etapa do trabalho consistiu da análise da inlluência de alguns 
parâmetros na recuperação de níquel e cobalto presentes na solução. As vari;ívcis c os diferentes valores adotados para 
cada uma delas são apresentados a seguir. 
·Temperatura: 25"C, 50"C, 75"C 
• Tempo: 5 min, lO min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min, 180 min, 300 min 
• Agitação: 100 rpm, 200 rpm, 250 rpm, 350 rpm 
·Relação resina/solução. 0,25g; O,Sg; LOg: 2,(lg; 3,0g; 4,0g para 50 mi solução 

A solução ácida utilizada nos ensaios apresentou a composição química mostrada na tabela T. O licor de lixiviação 
sulfúrica de minérios lateriticos apresenta, tipicamente, uma composição química semelhante ;I apresentada na tabela I. 
Estes valores foram detenninados por absorção atômica (Zn) c plasma- ICP/ AES para todos os outros metais. 

Tabela I- Análise química da solução empregada nos ensaios 

Metal mg!L Metal mg!L 
AI 914 Fc(ll) 17 

C o 353 ,1 Mg 89.80 
Cu 2,5 Mn 1826 
Zn 2,4 Ni 6697 

Fe 21 ,62 

Na avaliação de cada uma das variáveis, tais como tempo, temperatura, velocidade de agitação c razão resina/solução, as 
demais pcnnaneceram com seus valores constantes, adotando-se os valores padrélo apresentados na tabela II. A partir de 
resultados obtidos em experimentos preliminares, estes valores foram considerados indicados para se iniciar o estudo de 
avaliação da inl1uência desses parâmetros. 

Tabela II - Valores padrões adotados nos ensaios 

Variável Valor Variável Valor 

pH 4,0 temperatura 25"C 

tempo 1 hora razão rcsina/sol~ão !_g_/50 mi 

velocidade 200 rpm 
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Um estudo da resistência da resina él abrasão c do desgaste da cstmtura física quando submetida a esforços mec<1nicos 
também foi cfctuado. O método baseia-se num estudo granulométrico efetuado antes e após a contactação da resina com 
água. cm agitação de I 000 rpm. após diferentes tempos (20. 40, óO min c 24 horas). A amostra é passada por uma peneira 
de OA25 mm c a massa retida é submetida aos ensaios de resistência <I abrasão. O penciramento a (unirio da resina cm 
malha de 0.425 mm após a contactação. permitiu a avaliação da geraçiio de finos c. por conseguinte. da d : ;radação física 
da resina. 

A segunda etapa do trabalho consistiu da avaliação da eficiência de recuperação de níquel c cobalto ~lll 4 estágios 
consecutivos de contactação. Para estes últimos ensaios fordm mantidas as condições de temperatura ambiente. relação 
0.5 g resina/50 mi soluç<lo c agitação de 200 rpm. ao mesmo tempo cm que variou-se o tempo de contactaç<lo (15 c 45 
min) cm cada cstúgio. A soluç;io :ícida utili;.ada nos ensaios apresentou a composiç<lo química conforme apresentada na 
tabela III . 

Tabela III -Composição química da solução aquosa empregada nos ensaios 

Metal mg!L Metal mg!L 
AI 22ó.60 Fc 195,60 
C o ]51,20 Mg 7407 
Cu 28,82 Mn ló]2 
Zn 128 Ni 4347 

Ainda nesta etapa do trabalho foram levantadas isotcnnas de cxtraç<lo que apresentaram as concentrações de cquil'brio de 
níquel c cobalto adsorvidas na resina c remanescentes na soluç<lo. Para estes ensaios variou-se a concentração d< níquel 
na faixa de 0.5 a 50 g/L cm soluç;io. mantendo-se todas as outras variáveis constantes (t= l h, 200 rpm, T=25"C ,; 3,0 g 
resina/50 ml de soluçào ). 

Finalmente. a terceira c última etapa elo trabalho experimental baseou-se num estudo de eluiç<lo elas resinas utilizando-se 
dois diferentes reagentes. cm diversas concentrações. durante I hora. A tabela IV apresenta os reagentes c concentrações 
utilizadas nesta etapa. De posse elo melhor reagente c conccntraçào mais eficiente na dcssorçào dos metais níquel c 
cobalto. um estudo cinético de eluição foi rcali;.ado para as duas resinas. 

Tabela IV- Reagentes c respectivas concentrações utilizadas no estudo de eluição de níquel c cobalto 

Reagente Concentração 
Acido sulfúrico 0,5 N I 2,0N T 10,0 N 
Acido clorídrico 2 'X, I 6% I 18% 

3. RESULTADOS 

3.1. Estudo de Parâmetros 

As variáveis relação rcsina/soluçiio. tempo. temperatura c velocidade de agitação foram avaliadas frente <l influência na 
adsorção de níquel c cobalto. Para o estudo da relaçiio resina/solução. diferentes massas de resinas foram contactadas a 50 
ml da soluçiio . Como pode ser observado nas figuras I c 2, as e.xtrações de níquel c cobalto foram superiores na relação 
3,0 g resina/50 mi de solução com um máximo de GO% de cxtração de cobalto e 85'Yo de niquei. Enquanto isso, a análise 
dessas figuras mostra também que a velocidade de agitação pareceu ter pouca influência na adsorção de cobalto, com 
pouca variação para diferentes valores de agitação. Um ponto interessante observado na figura I foi a queda da adsorção 
de cobalto com o aumento da temperatura. Os melhores resultados foram obtidos à temperatura ambiente para a resina 
Amberlitc IRC 748CR). Especial atenção deve ser dada às curvas cinéticas desenvolvidas para as cxtrações de níquel c 
cobalto. O que se observou na figura I é que após uma evolução ascendente da curva de extração de cobalto nos primeiros 
minutos de contactação. um valor máximo foi atingido no tempo de 15 minutos, quando a partir desse ponto iniciou-se um 
decréscimo na quantidade de cobalto adsorvida. Este fato mostrou que a adsorção de cobalto tende a diminuir após os 15 
minutos iniciais, indicando que o cobalto inicialmente adsorvido pela resina foi dessorvido e deslocado pelos íons niquei 
em função da maior afinidade destes últimos na resina. 

A figura 2 mostra um comportamento diferenciado da extração de níquel em função do tempo. A curva de adsorção 
mostrou-se ascendente ao longo dos minutos iniciais de contactação, atingindo um máximo de 100 mg Ni/g resina aos 
45 minutos. A partir daí , com a estabilização dos valores de recuperação de níquel , o tempo pareceu não mais exercer 
influência significativa. Os resultados da variação de cxtração de níquel em função da temperatura c velocidade de 
agitação mostraram-se diferentes para as duas resinas estudadas, embora sem grandes variações. O aumento da agitação 
favoreceu a aquisição de melhores resultados para a resina Ambcrlitc IRC 748 Q\), ao mesmo tempo cm que foi verificada 
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uma redução na adsorção de níquel para a resina Dowcx M4195@. Outra característica observada. comparativamente. é 
que enquanto temperaturas mais elevadas beneficia a cxtração de níquel pela resina Dowcx M4195CRl, este efeito é inverso 
para a resina Amberlitc IRC748@. 
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Figura 1 -Variação da adsorção de cobalto cm função de alguns parJmctros 

Essas duas resinas apresentaram um comportamento semelhante. de fonna geraL na adsorçilo de níquel c cobalto como 
pode ser constatado pela análise das figuras I c 2. Os grupos funcionais constituintes de cada uma delas apresentam 
alta seletividade para níquel e cobalto em relaçilo aos outros metais, tais como manganês. magnésio. alumínio c cálcio. 
desde que sejam satisfeitas algumas condições operacionais, como controle do pH cm valores acima de 3 c eliminação de 
algumas impurezas da soluçilo. 
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Os ensaios de resistência à abrasão mostraram que para a resina Dowex M4l95® ocorreu um maior desgaste da 
sua superfície física cm função da maior geração de finos, confonnc mostra a figura 3. A influência do tempo de 
contactação. neste caso. pareceu não ter uma influência significativa . Já para a resina Ambcrlite IRC 748@ este efeito foi 
comparativamente bem menos pronunciado, com uma pequena degradação da superfície da resina c't medida que o tempo 
de contactação aumentava. 
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Figura 3- Gcraçélo de finos de resina cm função do tempo de contactação 

As isotcnnas da figura 4 mostram as concentrações de equilíbrio entre níquel na solução c níquel c cobalto adsorvido 
na resina. Observa-se que para as duas resinas. a concentração de níquel adsorvido aumenta à medida que também se 
eleva a concentração de equilíbrio de níquel cm solução. Diante das condições adotadas no procedimento desses ensaios, 
para a resina Dowcx M41 95Cíü foi alcançado o resultado de capacidade de carregamento múximo de 85 g Ni/kg resina, 
enquanto que para a resina Ambcrlitc IRC748CR). este valor foi sensivelmente superior, da ordem de 112 g Ni/kg. Um 
comportamento inverso pode ser analisado para a adsorção de cobalto na resina. À medida que a concentração de níquel 
na solução foi aumentada. ocorreu uma diminuição da capacidade de carregamento cm relação ao cobalto . Esse fato pode 
ser justificado pela maior selctividadc da resina. preferencialmente. pelo níquel, que faz com que na presença de excesso 
de concentração desse metal. a recupcraçélo de cobalto seja minimizada. Um carregamento máximo de 5,3 gCo/kg de 
resina foi alcançado em condições de baixa concentração de rúquel , da ordem de 16 mg/L Ni. 
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A partir dos resultados obtidos com as isotennas, foram cfctuados ensaios de adsorção estagiada de níquel c cobalto. 
Observa-se na figura 5, que os melhores resultados de recuperação de níquel c cobalto ao longo dos quatro estágios de 
contactação foram alcançados pela resina Ambcrlitc IRC748@ independentemente do tempo. É interessante notar também 
que, enquanto as maiores recuperações de níquel ocorreram em 45 minutos. contrariamente, as melhores adsorçõcs de 
cobalto aconteccrmn em tempo mais curto, por volta de 15 minutos. Este fato foi verificado para ambas resinas. O melhor 
carregamento de níquel foi de 488 g Ni/kg depois de quatro estágios consecutivos obtidos pela resina Ambcrlitc IRC748@ 
num tempo de 45 minutos. Já a melhor recuperação de cobalto foi de 14 g Colkg verificada pela mesma resina após 15 
minutos de contactação. 
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Figura 5 - Adsorção estagiada de níquel e cobalto nas resinas 

A última etapa deste trabalho abordou o estudo de cluição das resinas carregadas. Foram utilizadas soluções de ácido 
sulfúrico e ácido cloridrico cm três diferentes concentrações. A figura 6 mostra que o ácido sulfúrico foi o melhor elucntc 
para a dessorção de níquel e cobalto em ambas as resinas. Os resultados. entretanto, foram ligeiramente superiores para 
a resina Amberlite IRC748@ eluída com H

2
S0

4
• Efeito oposto foi observado com o ácido clorídrico como clucntc. já que 

1úquel e cobalto foram mais facilmente dessorvidos da resina Dowcx M4195Cn) com o uso desse reagente. O que também 
pode ser observado é que quanto menor a concentração dos reagentes, maior a quantidade de metal eluído da resina para 
l ,O hora de contactação, além de uma queda significativa na percentagem de metal cluído ser verificada com a aplicação 
de soluções muito concentradas. 

De posse da melhor condição para cluição das resinas Dowex M4195@ e Ambcrlitc IRC748@. que trata-se da utilização 
de ácido sulfúrico na concentração de 0,5 N, foram constmídas curvas cinéticas de dessorção de níquel c cobalto para 
as duas resinas. A figura 6 mostra que para a resina Ambcrlite IRC748@, o processo de dcssorção de níquel c cobalto 
da resina é bastante rápido com remoção da quase totalidade dos metais nos primeiros minutos de contactação. Já o 
comportamento da resina Dowex M4195® foi mais lento, com uma curva nitidamente ascendente nos minutos iniciais. 
mostrando ser essencial um tempo mínimo para o equilíbrio da dessorção. 
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Figura 6- Estudo da cluição das resinas Dowc:x M4195@ c Ambcrlite fRC748® 

4. CONCLUSÃO 

A resina Dowc:x M41950I.) é considerada hoje no mercado mundial como a resina de maior sucesso na adsorção de níquel 
c cobalto contidos cm soluções úcidas. Devido à grande scmcllwnça das resinas estudadas na selctividade de adsorção de 
níquel c cobalto. os resultados desse trabalho mostraram que a resina Ambcrlitc IRC748® possui potencial de aplicação 
na recuperação desses metais desde que determinadas condições óümas sejam seguidas. A resina Amberlite IRC748@ 
proporcionou os melhores valores de carregamento. além de apresentar resistência mecânica adequada e estabilidade 
ténnica aceitável. sem modificação da sua cstmtura física quando submetida à temperatura de cerca de 80°C. A aplicação 
da resina Ambcrlitc IRC 748CRl na recuperação de níquel c cobalto de soluções de li:xiviação de minérios latcriticos 
depende de um tratamento prévio da solução. como por exemplo a eliminação de algumas impurezas e operação em 
valores de pH mio muito bai:-.:os. A cluição da resina foi eficiente com o uso de ácido sulfúrico na concentração de 0,5N, 
mostrando ser essa uma etapa do processo bastante rúpida com remoção de grande parte dos metais Iúquel c cobalto em 
tempos bastante curtos. 
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