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RESUMO 

 

O níquel é empregado em diversas aplicações como na fabricação de aço inoxidável, 

superligas, revestimentos de superfícies, baterias e a perspectiva é que a demanda por 

esse metal aumente nos próximos anos, em decorrência da ampliação do consumo, 

como em baterias de carro elétrico. No entanto, as fontes primárias de obtenção do 

metal podem vir a não atender a demanda ou se tornarem escassas. Deste modo, a 

busca por fontes secundárias de níquel se torna necessária. Os catalisadores de níquel 

exauridos são resíduos da indústria petroquímica com potencial para ser uma fonte 

secundária de obtenção desse metal. Assim, o desenvolvimento de rotas de 

recuperação para esse composto deve ser explorado. A rota hidrometalúrgica via 

lixiviação ácida é uma alternativa para a extração do níquel. Portanto, o objetivo deste 

trabalho é propor uma rota de recuperação para o níquel, presente em um catalisador 

exaurido oriundo de processo petroquímico, via lixiviação ácida sulfúrica. Para isso, 

foram avaliados os parâmetros que influenciam no processo de lixiviação, como 

temperatura, concentração do ácido, relação sólido-líquido, granulometria e tempo. A 

100ºC, em concentração de H2SO4 de 2M, relação S/L de 1:5, e D50 de 8,5 μm por 8h 

foi possível lixiviar 97% de níquel para a solução. Partindo dessa solução, foram 

aplicadas as técnicas de precipitação e troca iônica para verificar o potencial destas na 

purificação do níquel. Através da técnica de precipitação do licor obtido na lixiviação 

com hidróxido de sódio, foi recuperado 66% de Ni(OH)2, porém foi observado perda de 

níquel durante a precipitação do contaminante ferro. Através da técnica de troca iônica 

foi possível remover 92,5% de Fe da solução de sulfato de níquel. Assim, a rota 

proposta de recuperação do níquel da amostra de catalisador exaurido através da 

lixiviação ácida e posterior remoção de ferro via troca iônica foi eficaz alcançando um 

teor de Ni de 91,5%. 

 

Palavras-chave: recuperação de níquel, catalisador exaurido, lixiviação ácida, 

hidrometalurgia, troca iônica. 



 

ABSTRACT 

 

Nickel is used in various applications, such as the manufacture of stainless steel, 

superalloys, surface coatings, batteries, and the perspective is that the demand for this 

metal will increase in the coming years due to increased consumption, such as in 

electric car batteries production. However, the primary sources of obtaining the metal 

may not meet the demand or become scarce. Thus, the search for secondary nickel 

sources becomes necessary. Spent nickel catalysts are waste from the petrochemical 

industry with the potential to be a secondary source for obtaining this metal. Thus, the 

development of recovery routes for this compound should be explored. The 

hydrometallurgical route via acid leaching is an alternative for nickel extraction. 

Therefore, this work aims to propose a recovery route for nickel, present in an spent 

catalyst from a petrochemical process, via sulfuric acid leaching. For this, the 

parameters that influence the leaching process were evaluated, such as temperature, 

acid concentration, solid-liquid ratio, particle size, and time. At 100ºC, 2M H2SO4, an S/L 

ratio of 1:5, and D50 of 8,5 μm in 8h, it was possible to extract 97% of nickel in solution. 

Precipitation and ion exchange techniques were applied to verify their potential in 

removing the contaminants present in liquor. Through the precipitation technique of the 

liquor obtained in the leaching with sodium hydroxide, it was possible to recover 66% of 

Ni(OH)2, but nickel loss occurred during the precipitation of the iron contaminant.  The 

ion exchange technique allows the removal of 92.5 % Fe of the nickel sulfate solution. 

Thus, the proposed route for recovering nickel from the spent catalyst sample through 

acid leaching and subsequent iron removal via ion exchange was effective, reaching a 

Ni content of 91.5%. 

 

Keywords: nickel recovery, spent catalyst, acid leaching, hydrometallurgy, ion 

exchange  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os catalisadores são substâncias empregadas nos processos produtivos com o 

objetivo de promover uma melhor rota reacional, que diminua a energia de ativação e 

aumente a velocidade da reação química. A escolha de um catalisador é fundamental 

para que uma reação apresente um bom rendimento, pois a conversão dos produtos 

também é alterada. 

Dentre os diversos tipos de catalisadores, os catalisadores de níquel são 

amplamente aplicados em processos industrias na indústria química e petroquímica por 

apresentarem alta atividade catalítica e baixo custo (MELONI; MARTINO; PALMA, 

2020a). Esses catalisadores frequentemente são desativados por meios irreversíveis, o 

que leva a geração de um resíduo que contém o níquel, um metal com valor agregado. 

A vida útil de um catalisador está relacionada aos seus constituintes e processos 

aos quais são submetidos. Assim, a desativação de um catalisador empregado na 

indústria petroquímica pode ocorrer por incrustação de coque na sua superfície, 

envenenamento ou sinterização, devido às interações no reator que levam à geração 

de novas substâncias químicas durante o seu ciclo de vida, implicando em sua 

desativação e transformando-o em resíduo (ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015).  

Os catalisadores exauridos são classificados como resíduos perigosos, Classe I, 

segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10004/2004 devido 

ao impacto que podem causar ao meio ambiente e a saúde. Cerca de 160 mil 

toneladas de catalisadores exauridos são geradas por ano na indústria petroquímica no 

mundo (XU; ZHANG, 2019). 

Dado o exposto, a consolidação de rotas de recuperação para catalisadores 

exauridos se faz necessária para diminuir o impacto ambiental causado pelo descarte 

desse material em aterros, e propiciar a obtenção de metais a partir desta fonte 

secundária, preservando a primária. 

Após os catalisadores de níquel perderem a funcionalidade no processo, eles 

podem ser regenerados ou reciclados. A regeneração de um catalisador geralmente é 
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realizada quando a desativação ocorre por deposição de coque superficialmente, sem 

contato com o sítio ativo. Já os catalisadores se tornam um resíduo do processo 

quando a desativação ocorre por sinterização, deposição de coque no sítio ativo ou 

envenenamento. Neste caso, esses catalisadores podem ser reciclados, sendo 

submetidos à processos que visam a extração dos metais presentes. Os metais 

extraídos podem então ser reincorporados em novos processos, dando origem a novos 

produtos.  

Rotas hidrometalúrgicas de recuperação de níquel oriundos de resíduos vem 

sendo investigadas para proporcionar a obtenção de níquel a partir de fontes 

secundárias. Estudos mostram que a recuperação de níquel pode ser realizada através 

da lixiviação desse metal em diferentes meios. Os ácidos sulfúrico, nítrico e clorídrico 

são os agentes lixiviantes comumente empregados na extração do níquel (ABDEL-

AAL; RASHAD, 2004; PARHI; PARK; SENANAYAKE, 2013; RAMOS-CANO et al., 

2016). Técnicas de purificação como precipitação e troca iônica são aplicadas após a 

lixiviação para purificar licor contendo o metal lixiviado. 

Assim, esse estudo propõe a recuperação de níquel de um catalisador exaurido 

da indústria petroquímica aplicando a rota hidrometalúrgica através de lixiviação ácida 

com ácido sulfúrico. Foi investigada a melhor condição de extração, através da 

avaliação de parâmetros do processo de lixiviação, visando a obtenção do níquel 

concentrado em uma solução de sulfato. As técnicas de precipitação e troca iônica 

foram aplicadas no licor para avaliar a eficácia na remoção de impurezas da solução. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo são abordados os conceitos envolvidos e uma revisão 

bibliográfica que trata do tema dos catalisadores, dando ênfase aos catalisadores de 

níquel oriundos de processos petroquímicos, suas características, funções e 

fenômenos de desativação. Também são abordadas as tecnologias de recuperação de 

níquel através de processos hidrometalúrgicos e técnicas de purificação de soluções 

metálicas. 

 

2.1  Catalisadores 

Os catalisadores começaram a ser utilizados pelo homem a cerca de 2000 anos 

atrás, sendo a sua primeira aplicação na fabricação de vinho, queijo e pão, tornando-os 

de grande papel na economia mundial (FOGLER, 2009). De acordo com o site Grand 

View Research, o mercado global de catalisadores foi avaliado em USD 33.9 bilhões 

em 2019, com estimativa de 4,4% de crescimento até 2027, devido ao aumento da 

demanda por catalisadores em aplicações industriais (RESEARCH, 2020). Quanto a 

recuperação de catalisadores, estima-se que o mercado global de regeneração de 

catalisadores atinja USD 10,181 bilhões em 2027 devido ao crescimento desse 

mercado, relacionado ao alto custo de catalisadores novos e ao aumento de 

capacidade das refinarias (DATA BRIDGE, 2020). 

 

2.1.1 Função dos catalisadores nas reações químicas 

Os catalisadores têm a função de alterar a velocidade de uma reação química 

de um processo por meio de uma rota molecular diferente da rota reacional, sem afetar 

o equilíbrio químico da reação. Há uma grande demanda na aplicação e 

desenvolvimento de catalisadores, pois essas substâncias são capazes de acelerar o 

tempo em que as reações químicas ocorrem, aumentar o rendimento de um produto e 

promover a seletividade das reações (FOGLER, 2009). 
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A ação do catalisador em uma reação é denominada catálise e pode ser 

classificada como homogênea e heterogênea. A catálise homogênea tem o catalisador 

disperso em pelo menos um dos reagentes.  Na catálise heterogênea o processo 

envolve mais de uma fase, o catalisador encontra-se em uma fase diferente dos 

reagentes e produtos, geralmente na fase sólida. Em comparação com a catálise 

homogênea, a catálise heterogênea é economicamente atrativa, pois o catalisador é 

separado facilmente do produto, podendo ser reaproveitado (DEROSA, 2006).  

A reação catalítica heterogênea inicia-se com a difusão dos reagentes no 

catalisador, através da adsorção, atravessando os poros. A seguir, ocorre a reação 

química na superfície do catalisador, seguida da dessorção dos produtos da superfície, 

onde ocorre a difusão e transferência de massa dos produtos para o interior da fase 

fluida (INGLEZAKIS; POULOPOULOS, 2006). As reações catalíticas em meio gasoso 

ocorrem por adsorção, quando pelo menos um dos reagentes está aderido à superfície 

do catalisador. A adsorção pode ser definida como física ou quimiossorção. Na 

adsorção física a interação entre as moléculas dos gases na superfície do catalisador 

ocorre por forças de Van der Waals. Na quimiossorção, a adsorção se dá por forças 

covalentes, que tornam a molécula muito reativa, catalisando através dos sítios ativos 

(FOGLER, 2009). 

A área de interação na superfície porosa de um catalisador influencia na 

velocidade de reação, quanto maior a área maior a velocidade de reação. Outros 

fatores que também influenciam no desempenho dos catalisadores são a atividade e 

seletividade, que estão relacionadas com a composição química, comportamento 

térmico, distribuição do tamanho do poro, área de superfície ativa, dispersão e tamanho 

de cristalito do metal (YEBOAH; MA’ADHAH; ALI, 1995).  

 

2.1.2 Classificação dos catalisadores  

Os catalisadores podem ser classificados basicamente em três grupos: 

catalisadores homogêneos, heterogêneos e biocatalisadores. As enzimas são definidas 

como biocatalisadores enquanto os catalisadores homogêneos são compostos por 

ácido/base e compostos de metais de transição (WECKHUYSEN; WACHS, 2001). Os 

catalisadores heterogêneos são os mais empregados nas indústrias químicas, 
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farmacêutica e ambiental e são divididos em catalisadores não suportados, formados 

por uma única fase ativa, e catalisadores suportados. Muitas aplicações industriais 

utilizam catalisadores de óxidos metálicos suportados, outras utilizam metais 

suportados, carbonetos metálicos, nitretos metálicos e sulfetos metálicos 

(WECKHUYSEN; WACHS, 2001). 

Um catalisador suportado pode ter a forma de pequenas partículas de um 

material ativo suportado em um material menos ativo. O suporte permite que o metal 

suportado atue como um centro catalítico ativo, deixando o material disperso na 

superfície termicamente estável (SAKATA et al., 2006). O material ativo geralmente é 

um metal puro ou uma liga metálica. Certos materiais ativos, denominados promotores, 

também podem ser adicionados para aumentar a atividade dos catalisadores 

(FOGLER, 2009).  

As interações entre o metal e o suporte afetam as propriedades físico-químicas 

do catalisador como a dispersão, tamanho, distribuição e acidez do cristalito de metal. 

A força das interações entre o metal e o suporte depende do metal, do suporte, método 

de incorporação do metal e o tipo de precursor de metal ativo (MASALSKA; 

GRZECHOWIAK; JAROSZEWSKA, 2013). 

A atividade catalítica, área superficial, porosidade, estrutura e interação com o 

metal são fatores importantes que devem ser avaliados na escolha de um suporte. Os 

materiais para suportes de catalisador devem possuir uma grande área superficial 

específica, estabilidade química e capacidade de dispersar partículas de metal sobre a 

superfície (SAKATA et al., 2006).  

     A sílica (SiO2) é amplamente utilizada como material de suporte, pois se trata 

de um material abundante, de baixo custo, possui alta área superficial e geralmente é 

considerada inerte,pode ser encontrada naturalmente ou sintetizada, e possui forma 

amorfa ou cristalina, como o quartzo (YADAV; RAIZADAY, 2016). A sílica é um material 

poroso e possui baixa densidade aparente, o que permite maior estabilidade térmica 

(AVCI; ÖNSAN, 2018).  

O óxido de alumínio (Al2O3) é outro composto utilizado como suporte na catálise 

sob a forma α e γ-Al2O3. É empregado em diversas reações catalíticas, como suporte e 
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em alguns casos como catalisador. A alumina apresenta elevada área superficial 

específica, sendo a forma α-Al2O3 a mais estável em um amplo intervalo de 

temperatura (ERTL et al., 2008). A fase γ-Al2O3 se transforma na fase α-Al2O3 em 

temperaturas geralmente acima de 900⁰C. A fase α possui uma estrutura hexagonal e 

uma área superficial menor que a fase γ (WECKHUYSEN; WACHS, 2001). 

As zeólitas são materiais porosos constituídos basicamente por átomos de silício 

e alumínio e são utilizadas também como catalisadores heterogêneos. A estrutura 

espacial das zeólitas é formada basicamente por tetraedros de oxigênio, com átomos 

de silício e alumínio. Possui uma estrutura microporosa que confere uma superfície 

interna muito maior do que a superfície externa, onde ocorre as reações catalíticas 

(FOGLER, 2009). 

Os óxidos metálicos mais utilizados em catalisadores são os de metais de 

transição, como o níquel, que são empregados em reações de oxidação de compostos 

orgânicos voláteis e olefinas, por apresentarem mais de um estado de oxidação. No 

estado de oxidação mais baixo, os óxidos metálicos são altamente reativos (SCHMAL, 

2016). 

Os catalisadores metálicos têm a atividade catalítica relacionada diretamente 

com a estrutura atômica da superfície do sólido. As distâncias entre os átomos variam 

de metal para metal, assim a geometria da superfície pode influenciar na adsorção das 

moléculas. A estrutura atômica pode conter irregularidades que afetam a resistência da 

adsorção das moléculas, influenciando na atividade. A atividade específica, por sua 

vez, varia com o tamanho dos cristais do metal, sendo prejudicada por estruturas que 

contém partículas maiores (FOGLER, 2009). 

 

2.1.3 Catalisadores de níquel 

Catalisadores heterogêneos de níquel tem diversas aplicações industriais como 

nos processos de hidrogenação, hidrotratamento, reforma de vapor, metanação e 

síntese de amônia. 
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Os catalisadores à base de níquel são amplamente usados em reações de 

reforma de vapor, por possuírem alta atividade catalítica, semelhante aos metais 

nobres, e um custo relativamente inferior (LIU et al., 2011; SAHU; PANDEY; CHAND, 

2004).  

Os catalisadores de níquel suportados em alumina (Al2O3) (KUSTOV et al., 

2007) ou sílica (SiO2) podem ser aplicados na reação de metanação por possuírem alta 

atividade catalítica (CHEN et al., 2014). No entanto, esses catalisadores são facilmente 

desativados por deposição de coque e/ou enxofre na superfície metálica do Ni, e por 

sinterização devido à alta temperatura do processo (AL-SWAI; OSMAN; ABDULLAH, 

2017). O Al2O3 é também utilizado como suporte de catalisadores de níquel por possuir 

elevada área superficial, permitindo alta dispersão de níquel na superfície do 

catalisador, além de ter como vantagem o baixo custo (AKBARI et al., 2018). 

Outra aplicação dos catalisadores de níquel suportados em sílica (SiO2) é na 

reação de reforma de metano, onde ocorre a produção de gás de síntese (H2 + CO2), 

enquanto dióxido de carbono e metano são consumidos durante a reação. O gás de 

síntese (syngas) pode ser usado para produzir combustíveis líquidos, como metanol ou 

diesel.  

Os catalisadores de níquel também podem ser suportados em mais de um 

suporte. A combinação de suportes é feita com o objetivo de melhorar o desempenho 

catalítico. A combinação do Al2O3 e SiO2 como suporte apresenta maior dispersão do 

centro ativo de níquel, facilitando a conversão de CO2 em metano, apresentando um 

melhor desempenho comparado aos catalisadores de níquel com suporte único 

(MOGHADDAM et al., 2018). 

A modificação das estruturas de catalisadores de níquel suportados em SiO2 e 

Al2O3 foram estudadas por Maksod e Saleh (2010). Os autores verificaram que o grau 

de cristalinidade de um catalisador de Ni suportado em Al2O3 permanece praticamente 

inalterado, de acordo com análise por difratometria de raios-X. Já o catalisador 

suportado em SiO2, após o uso por cinco vezes nas mesmas condições, sofreu 

modificações. Isso pode ser explicado pela possibilidade de uma transformação do 

níquel da fase cristalina em amorfa no suporte SiO2 diferente do que ocorre quando 
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suportado em Al2O3. Os autores indicam que a interação do metal com os suportes 

também pode ter influenciado. 

Apesar do SiO2 geralmente ser utilizada como suporte em catalisadores de 

níquel, os catalisadores Ni/SiO2 são facilmente desativados por deposição de carbono 

na superfície (WANG et al., 2019). Uma alternativa para a resolução deste problema 

que vem sendo investigada é produzir estes catalisadores com uma estrutura núcleo-

casca para prolongar e preservar a ação do níquel como componente ativo (ZHANG et 

al., 2019). 

Outro composto utilizado como suporte em catalisadores de níquel é o ZrO2 por 

possuir propriedade semicondutora, vacâncias de oxigênio que facilitam a adsorção de 

CO2 e formação de CO na reação de metanação (ZHANG et al., 2019; ZHAO; WANG; 

LI, 2016). O CeO2 também é utilizado como suporte em catalisadores de níquel por 

possuir propriedades e funcionalidade semelhantes ao ZrO2, com boa atividade 

catalítica a baixas temperaturas (ASHOK; KAWI, 2013).  

Diferentes materiais têm sido estudados como suporte com a finalidade de 

aumentar a eficácia dos catalisadores de níquel. Materiais mesoporosos e nanotubos 

de carbono aumentam a estabilidade térmica por oferecerem alta dispersão do centro 

ativo devido à elevada área superficial e previnem a sinterização das partículas de 

níquel metálico (LIU et al., 2015). O emprego da sílica mesoporosa como suporte 

permite alta dispersão de níquel devido à alta área superficial (Li et al., 2018), assim 

como o uso de suportes de nanotubos de carbono (ANDERSEN; SEROV; 

ATANASSOV, 2015).  

Aditivos catalíticos podem ser adicionados aos catalisadores de níquel para 

aumentar a atividade catalítica e retardar a desativação, levando a uma maior 

conversão dos produtos (LI et al., 2019). Os aditivos atuam melhorando a dispersão do 

centro ativo metálico, através da alteração da estrutura, propriedade eletrônica e das 

propriedades da superfície do catalisador (WANG et al., 2018). O Ce pode ser utilizado 

como aditivo, pois quando incorporado ao catalisador confere boa estabilidade 

catalítica e ao reagir com o níquel apresenta atividade catalítica na metanação de CO2 

(WANG et al., 2018). Além do Ce, Zr, Co, La, Mg, Fe Mn e Cr são elementos que 
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também são utilizados como aditivos catalíticos para aprimorar a atividade catalítica 

devido ao aumento da quimissorção e adsorção de CO2 (LV et al., 2020). O Mo 

também é aplicado nos catalisadores de níquel para melhorar a atividade catalítica e 

eficiência do catalisador, por exemplo, em processos de hidrotaratamento e remoção 

de enxofre e também são utilizados como promotores em reações de reforma de 

metano (MAJEWSKI et al., 2021).  

Também é comum utilizar óxidos de metais alcalinos terrosos, como MgO e 

CaO, como aditivos estruturais, para conferir ao catalisador um aumento na basicidade 

na superfície (LV et al., 2020). Estudos mostraram que catalisadores de Ni dopados 

com MgO evitaram o acúmulo de Ni metálico no centro ativo e a deposição de coque 

na superfície (AL-FATESH et al., 2020; YANG et al., 2016). Outro estudo indicou que o 

CaO aumenta a estabilidade térmica do catalisador e em catalisadores suportados com 

Al2O3 o Ca inibe a formação de NiAl2O4 (LV et al., 2020). 

Os catalisadores de níquel são visados para o processo de metanação devido 

ao excelente desempenho catalítico e baixo custo em relação aos demais metais de 

transição do grupo VIII utilizados como fase ativa, como o Pd, Rh e Ru, que possuem a 

sua aplicação limitada devido ao alto custo e disponibilidade (CHAI et al., 2019; 

PANAGIOTOPOULOU, 2017). 

No processo de metanação ocorre a conversão de CO2 em CH4, reduzindo a 

poluição ambiental e gerando energia limpa, um produto de valor agregado. Em 

temperaturas abaixo de 627ºC a eficácia de conversão de CO2 é menor, logo se faz 

necessário a utilização de um catalisador eficiente para promover a atividade catalítica 

atingindo assim altas conversões em metano em temperaturas inferiores a 627ºC, e os 

catalisadores de níquel atendem a essa necessidade (LV et al., 2020). 

Durante a ação dos catalisadores nas conversões das reações dos processos 

químicos e petroquímicos, os mesmos são desativados, perdendo a sua função. A 

seguir, as formas de desativação desses catalisadores são reveladas. 
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2.2  Desativação dos catalisadores de níquel 

Os catalisadores vão perdendo a atividade com o passar do tempo, sendo 

desativados após a sua performance não atender mais às expectativas desejadas nas 

reações químicas onde são empregados. A desativação pode ser ocasionada pelos 

seguintes fatores: envenenamento, sinterização ou pela incrustação (por coque ou 

outras substâncias químicas). O tempo de desativação de um catalisador depende das 

reações e condições de processo ao qual ele está sendo empregado. Na Tabela 1 é 

possível observar o tempo de vida para dois tipos de catalisadores de níquel utilizados 

em importantes processos industriais e os fatores responsáveis pela durabilidade de 

cada um. 

 

Tabela 1 – Tempo de vida típico e fatores que determinam a durabilidade de alguns 

catalisadores de níquel. Adaptado de (BARTHOLOMEW; FARRAUTO, 2006). 

Catalisador Reação Condições 

de 

operação 

Tempo de 

vida 

(anos) 

Causa da 

desativação 

Propriedade 

afetada do 

catalisador 

Níquel  Metanação 

(plantas de 

amônia e 

hidrogênio) 

250-350⁰C 

30 atm 

5-10 Envenenamento 

lento por S, As, 

K2CO3 oriundos 

de emissão 

tóxicas 

Atividade, 

bloqueio dos 

poros 

Níquel em 

aluminato 

de cálcio ou 

α-Al2O3 

Reforma de 

vapor, gás 

natural 

 

500-850⁰C 

30 atm 

1-3 Sinterização, 

envenenamento 

por enxofre, 

formação de 

carbono, quebra 

de peletes 

Atividade, 

queda de 

pressão 

 

 

As propriedades físicas dos catalisadores exauridos e a sua composição são 

geralmente diferentes dos catalisadores novos. Isso se dá devido à presença de 
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contaminantes que podem ser agregados a ele, como níquel, vanádio, carbono e 

enxofre (CHIRANJEEVI et al., 2016). 

Os catalisadores de níquel utilizados nas reações de reforma a vapor são 

comumente desativados devido à deposição de coque e à sinterização de níquel. Além 

da deposição do coque também pode ocorrer, com menor frequência, a deposição de 

ferrugem e outros compostos presentes no sistema de operação (OZA; PATEL, 2012). 

Os catalisadores exauridos podem ser regenerados se a desativação for 

reversível, ou reciclados, no caso da desativação irreversível. Nos processos industriais 

que operam com reações catalíticas, uma etapa de reciclo é inserida no processo para 

reverter as desativações reversíveis dos catalisadores (CERQUEIRA et al., 2008). 

 A deposição simples do coque ou carbono na superfície de um catalisador é um 

processo que pode ser revertido através da gaseificação com hidrogênio, água ou 

oxigênio (BARTHOLOMEW; FARRAUTO, 2006). Esse processo pode ser repetido 

poucas vezes até que ocorra a perda da área da superfície por sinterização, diminuindo 

a atividade catalítica do catalisador (MARAFI; STANISLAUS, 2003).  

 Os catalisadores exauridos das operações de hidroprocessamento de óleo 

residual são simultaneamente desativados por depósitos de coque e metal presentes 

no óleo, como níquel e vanádio. Logo, o processo de injeção de substâncias gasosas é 

eficiente para remover completamente o depósito de carbono, mas não remove as 

impurezas metálicas que bloqueiam os poros, inviabilizando a reativação completa do 

catalisador (FURIMSKY; MASSOTH, 1999).  

Existem alguns tratamentos para remover certos agentes que causam o 

envenenamento do catalisador, como lavagem química, tratamentos à base de calor ou 

oxidação. No entanto, esses agentes não possuem uma forma de recuperação que não 

destrua o catalisador, podendo ocasionar, por exemplo, a perda de metais por 

vaporização. A viabilidade econômica e a necessidade de recuperação de um 

catalisador são proporcionais a velocidade de desativação dele, quanto mais rápido 

são desativados mais necessária se faz a sua regeneração (BARTHOLOMEW; 

FARRAUTO, 2006).  
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Na indústria de refino de petróleo, a quantidade de catalisadores exauridos de 

hidroprocessamento que são descartados como resíduos sólidos aumenta 

significativamente devido a um crescimento constante no processamento de matérias-

primas mais pesadas, juntamente com um rápido crescimento na capacidade de 

hidrotratamento do diesel para atender à crescente demanda por combustível com 

baixo teor de enxofre (MARAFI; STANISLAUS, 2003).  

A fim de compreender melhor o que leva a desativação de um catalisador, na 

sequência serão estudados em detalhe os processos mais comuns de desativação de 

catalisadores industriais. 

 

2.2.1 Desativação por incrustação de coque 

A desativação dos catalisadores pode ocorrer pela deposição de carbono ou 

formação de coque na superfície com o passar do tempo em que as reações vão 

ocorrendo, resultando na perda da atividade catalítica. Esses depósitos carbonáceos 

são adsorvidos na superfície do catalisador formando uma grande estrutura polinuclear 

através da polimerização de hidrocarbonetos pesados, decomposição ou condensação 

de hidrocarbonetos na superfície, obstruindo os sítios ativos e poros do catalisador 

(BARTHOLOMEW; FARRAUTO, 2006). A definição de carbono ou coque é arbitrária e 

pode ser feita de acordo com a origem de cada um.  

De acordo com BARTHOLOMEW e FARRAUTO (2006), existem diferentes 

formas do carbono desativar um catalisador, como:  

● entupindo os poros do catalisador devido a formação de uma 

monocamada ou multicamadas por adsorção física na superfície do 

catalisador que bloqueiam o acesso dos reagentes aos sítios ativos; 

● encapsulando as partículas metálicas; 

● formando fortes filamentos de carbonos nos poros provocando estresse, 

fraturas no material de suporte, desintegração de catalisadores peletes e 

incrustação nos reatores.  

Diferentes tipos de carbonos e coques podem ser formados em um processo. A 

morfologia, estrutura e reatividade desses compostos são definidas de acordo com a 
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reação e temperatura em que elas ocorrem. Não são todos os tipos de carbono que 

influenciam na perda catalítica do catalisador, as condições do processo que são os 

fatores determinantes. Na reforma de hidrocarboneto pode ser gerado coque 

polimérico, filamentoso e grafítico, sendo esse último o mais severo, responsável por 

bloquear os sítios ativos dos catalisadores metálicos suportados (SHAMSI; BALTRUS; 

SPIVEY, 2005). 

Durante as reações de reforma a vapor de hidrocarbonetos, as diferentes 

espécies de carbono formadas atingem o catalisador de níquel de maneiras distintas. 

Em um processo atuando em temperaturas inferiores a 500ºC, o carbono formado 

forma um filme envolvendo o catalisador, causando a desativação gradativamente. A 

temperaturas superiores a 450ºC, o efeito do carbono no catalisador já é diferente, 

ocorrendo a formação de filamentos de carbono que disseminam pelos cristais de 

níquel provocando a formação de núcleos nos cristais e carbono na superfície.  Acima 

de 600ºC ocorre o encapsulamento de carbono grafite na superfície metálica do 

catalisador (ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015). 

Em um estudo sobre resistência de catalisadores de níquel à desativação por 

sinterização e coque em reações de reforma de metano ocorrendo entre 500⁰C -700⁰C, 

foi verificado a formação de dois tipos de espécies carbonáceas coexistindo no 

catalisador exaurido, carbono cristalino e carbono grafite. Espécies de carbono podem 

ser eliminadas através da oxidação a uma temperatura de 450-550⁰C (DUFRESNE, 

2007), no entanto, quando se trata de carbono grafite, a temperatura de oxidação deve 

ser maior, entre 800ºC e 1050ºC (AHMAD, 2016). 

A desativação do catalisador pode ser influenciada pelo tamanho das partículas 

de níquel e o fato de o metal estar encapsulado ou não no suporte. De acordo com o 

estudo de DAI et al. (2015), catalisadores com partículas metálicas de no mínimo 7 nm 

de diâmetro formaram carbonos filamentosos e, quanto maior as partículas de níquel 

impregnadas no catalisador, mais rápida ocorreu a sua desativação. Além disso, 

catalisadores com partículas do metal encapsulada pelo suporte possuem alta 

dispersão das partículas do metal na cavidade e não são atingidas pelo coque.  
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No processo de reforma a vapor, a formação de carbonos filamentosos ocorre 

durante a reação entre o hidrocarboneto com dióxido de carbono para formar 

hidrogênio e monóxido de carbono, quando a velocidade de dissociação do 

hidrocarboneto dissociado, metano, é maior do que a velocidade de oxidação fazendo 

com que o carbono deposite sobre o metal. Catalisadores com partículas menores do 

que 2 nm possuem baixa aderência de coque (MELONI; MARTINO; PALMA, 2020b). 

 

2.2.2 Desativação por envenenamento 

A desativação por envenenamento ocorre quando há uma adsorção química de 

reagentes, produtos ou impurezas nos sítios ativos do catalisador. O agente de 

envenenamento induz mudanças na estrutura geométrica ou eletrônica da superfície ou 

forma compostos. 

O agente de envenenamento do catalisador pode ser classificado de acordo com 

as espécies químicas, seletividade para afetar os sítios e o tipo da reação de 

envenenamento. Os dados apresentados na Tabela 2 correlacionam diferentes 

catalisadores com os possíveis compostos responsáveis pelo seu envenenamento e as 

reações em que esse fenômeno ocorre. 

 

Tabela 2 – Contaminantes responsáveis pelo envenenamento dos catalisadores. 

Adaptado de (ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015)  

Catalisador Reação Contaminantes 

Ni Reforma a vapor de metano H2S, As 

Co, Pt, Cr2O3, Ni Hidrogenação e 

desidrogenação  

S, P, Zn, As, NH3, Hg, Pb, 

C2H2 

Cu, Ag, Ni, V2O5 Oxidação As/Fe, K, Na 

 

A seletividade do envenenamento está relacionada com os sítios do catalisador 

que são obstruídos. Quando os sítios mais ativos do catalisador são envenenados a 

baixas concentrações, o processo de envenenamento é denominado seletivo. Se o 
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envenenamento ocorre inicialmente nos sítios de menor atividade, o processo é 

denominado não-seletivo (ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015). 

Os contaminantes são originados de diferentes etapas do processo em que os 

catalisadores são empregados. O vanádio, arsênio e sódio se originam na alimentação, 

estão presentes no gasóleo; o ferro é proveniente da corrosão dos equipamentos; o 

silício e o chumbo têm origem dos aditivos usados nas operações de refino 

(DUFRESNE, 2007). 

 

2.2.3 Desativação por sinterização e degradação térmica  

O catalisador é desativado por sinterização quando ocorre a perda da área 

superficial específica devido ao crescimento cristalino na fase catalítica, perda da área 

devido ao colapso dos poros e a cristalização no metal. A desativação térmica ocorre 

quando há transformação da fase catalítica para fase não catalítica. A sinterização 

ocorre quando as reações estão ocorrendo a temperaturas acima de 500ºC e é 

acelerada na presença de vapor de água (BARTHOLOMEW; FARRAUTO, 2006). 

Alguns métodos para evitar a sinterização do níquel ou reduzir a formação de 

coque no catalisador vem sendo estudados, isso inclui a redução do tamanho das 

partículas de níquel, uso de um promotor e suporte (LIU et al., 2011). Esses métodos 

consistem na alta dispersão do metal de níquel suportado em uma peneira molecular 

que tenha grande área superficial e volume de poro, modificando as propriedades do 

suporte com base alcalina e metais terras raras, estruturando o catalisador no formato 

de concha, liga ou hidrotalcita (DAI et al., 2015). 

Dos processos de desativação aqui apresentados, quando são irreversíveis, os 

catalisadores passam a ser tratados como rejeito do processo. Porém é importante 

ressaltar como eles podem ser vistos como resíduos de alto valor agregado antes de 

serem descartados por completo, assunto que é abordado no tópico a seguir.   
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2.3  Catalisadores como resíduo sólido  

A atuação de um catalisador em um processo é interrompida após ocorrer a sua 

inativação. Quando não podem ser reativados facilmente, os catalisadores precisam 

ser substituídos por novos e o catalisador exaurido será descartado como resíduo 

sólido. O descarte incorreto desses resíduos de catalisadores pode causar poluição 

ambiental e está associado também ao desperdício de metais valiosos. A reciclagem e 

reutilização destes catalisadores exauridos é, portanto, importante para a proteção do 

meio ambiente e a recuperação de metais valiosos. 

O último dado encontrado sobre a estimativa de geração de catalisadores 

exauridos foi no trabalho de Dufresne (DUFRESNE, 2007), que mostrou que cerca de 

150.000 t/ano de catalisadores exauridos eram gerados das petroquímicas no mundo. 

A estimativa da quantidade total de catalisadores exauridos em variados processos é 

difícil de ser mensurada, no entanto, foi estimado que em 2001, no Brasil, eram 

gerados 120 t/mês de catalisadores exauridos de craqueamento catalítico fluído (FCC) 

em apenas uma das 13 refinarias brasileiras, sendo que 11 dessas refinarias 

pertencem a Petrobras e as demais a empresas privadas (MARIANO, 2001). No 

Kuwait, em 2012 foi estimada a geração de cerca de 7.000-10.000 t/ano de 

catalisadores exauridos, enquanto que no Egito, a quantidade desse resíduo estava 

estimada entre 400-700 t/ano, valores estes que variam de acordo com o volume do 

processo das refinarias (AHMED; MENOUFY, 2012). 

Os catalisadores exauridos são um exemplo de recurso secundário devido à sua 

composição possuir metais e materiais não-metálicos de alto valor agregado que 

podem ser recuperados e utilizados em outras aplicações. No entanto, uma quantidade 

muito baixa de metais é reciclada dos resíduos dos processos, mesmo sendo 

conhecido os valores dos mesmos, alta demanda e escassez futura. Uma estimativa 

realizada em 2009 mostrou que menos de 1% dos metais de alto valor agregado 

presentes nos rejeitos de catalisadores eram recuperados (ZENG; CHENG, 2009). Os 

metais recuperados podem ajudar a atender às necessidades atuais e preservar os 

recursos naturais para as próximas gerações. 
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 O potencial de recuperação de metais contidos nos catalisadores exauridos é 

avaliado através da verificação da composição química, preço dos metais, legislações 

ambientais e custos de operação e transporte. O valor de mercado de alguns metais é 

bastante expressivo, além disso, alguns metais são classificados como críticos, isso faz 

com que o seu valor de mercado esteja em ascensão, o que reforça a importância dos 

catalisadores exauridos como fonte de recursos secundários. A recuperação da sílica 

presente também é uma alternativa, pois pode ser reutilizada na produção de novos 

catalisadores (MAZUREK, 2013). 

De acordo com a ABNT NBR 10004/2004 os catalisadores utilizados nos 

processos petroquímicos são classificados como Classe I – perigosos, e podem possuir 

características de periculosidade distintas, como inflamabilidade e toxicidade que 

variam de acordo com os contaminantes presentes no processo. A classificação por 

essa norma é realizada após o levantamento da origem, riscos ao meio ambiente, 

natureza física, composição química, degradabilidade e disposição final do resíduo 

sólido.  

Os catalisadores exauridos são dispostos em aterros industriais após a sua 

aplicação na indústria. No entanto, esse meio de disposição é de alto custo e não é 

avaliado como uma alternativa prioritária na gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos. De acordo com a Lei 12.305/2010 Art.9º, a ordem de prioridade é a não-

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e por último 

a disposição final adequada dos rejeitos de acordo a legislação ambiental vigente. 

O níquel contido em catalisadores exauridos tem ampla aplicação e é de suma 

importância para algumas delas. O capitulo a seguir aborda informações sobre esse 

metal, que é de interesse nesse trabalho. 

 

2.4  Níquel – características e aplicações 

O níquel é o 24º metal mais abundante na crosta terrestre e o 5º elemento mais 

abundante em peso, depois de ferro, oxigênio, magnésio e silício, constituindo quase 

3% da composição da terra (CEMPEL; NIKEL, 2006). O níquel pode causar danos à 
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saúde humana, como dermatite e doenças cancerígenas, quando o contato excede o 

limite permitido (ZAMBELLI; UVERSKY; CIURLI, 2016).  

O níquel é altamente dissociável sob condições ácidas e oxidantes. Na água, o 

Ni existe em um dos três estados de oxidação (Ni2+, Ni3+ e Ni4+), sendo o Ni2+ 

predominante. A pentlandita, sulfeto de níquel-ferro e garnierita, além de silicato de 

níquel-magnésio são considerados os principais minerais de níquel (CHIMBGANDA et 

al., 2013). 

Indústrias de diversos setores como galvanoplastia, processos eletrônicos, 

siderúrgicos, químicos e petroquímicos utilizam o níquel na composição dos seus 

produtos. Em 2019, cerca de 2319 mil toneladas de níquel foram globalmente 

consumidos, sendo que o consumo do níquel primário ficou distribuído na produção de 

73% aço inoxidável ,5 % aço especial, 5% galvanoplastia, 9% baterias e restante foi 

empregado em outras aplicações (STATISTA,2021). 

O processo de extração de recursos minerais, como o níquel, do subsolo a partir 

da lavra de uma jazida mineral e o processamento de minérios é conhecido como a 

mineração convencional. Quando a extração do minério é realizada através de 

recursos resultantes da geração de resíduos denomina-se mineração urbana. Ambas 

as minerações podem recuperar materiais metálicos valiosos e raros (XAVIER; LINS, 

2018). O níquel é um desses metais que pode ser obtido a partir da mineração urbana, 

através da reciclagem de catalisadores e baterias, por exemplo.  

A produção de veículos elétricos, que utiliza o níquel como insumo na produção 

de bateria, exemplifica um dos motivos pelos quais novas fontes de obtenção de níquel 

devem ser exploradas. Estima-se que a produção anual de veículos elétricos chegará a 

31 milhões em 2025, aumentando a demanda de Ni puro de 33 mil toneladas em 2017 

para 570 mil toneladas (MESHRAM; ABHILASH; PANDEY, 2019). Logo, para atender 

essa demanda e as próximas que surgirão, rotas de recuperação de níquel devem ser 

estudadas e implementadas. 

A obtenção de níquel a partir processos de fontes secundárias, como os 

catalisadores exauridos, além de evitar a disposição de um resíduo perigoso em 

aterros industriais também atende alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável (ODS) estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas (NAÇÕES 

UNIDAS, 2015), tais como: 

• “8º objetivo- Emprego Decente e Crescimento Econômico: atingir 

níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio 

de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-

obra; 

• 9º objetivo- Construir infraestruturas robustas, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação: 

melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais; 

• 11º objetivo- Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis: até 2030, reduzir o 

impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando 

especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e 

outros; 

• 12º objetivo- Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis: até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado 

dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de 

vida destes, de acordo com os marcos internacionalmente acordados, e 

reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para 

minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por 

meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso; 

• 13º objetivo - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do 

clima e seus impactos: redução de impacto ambiental”. 

Nos próximos tópicos serão abordados os processos envolvidos na recuperação 

de metais como o níquel de fontes primárias ou secundárias. 
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2.5  Processo pirometalúrgico empregado na recuperação de níquel do 

catalisador exaurido  

A calcinação é um processo pirometalúrgico em que ocorre o aquecimento do 

catalisador exaurido na presença de ar ou oxigênio. A calcinação pode ser inserida 

como uma etapa preliminar à lixiviação, atuando com o objetivo de limpar a superfície 

do catalisador, removendo resíduos de carbono e matéria-orgânica que podem 

ocasionar a perda de metais recuperáveis por bloqueio físico (MARINHO; AFONSO; 

DA CUNHA, 2010). 

A presença das substâncias carbonáceas pode dificultar o processo de extração 

de metais, uma vez que estão impregnadas no catalisador. Para aumentar o contato 

dos metais com o lixiviante é feito um pré-tratamento para remover essas substâncias. 

A calcinação dos catalisadores exauridos é uma das técnicas mais empregadas para 

essa finalidade, onde os catalisadores são submetidos a um ambiente oxidante a 

temperaturas que variam entre 450ºC e 700ºC antes da lixiviação (DUFRESNE, 2007; 

MARAFI; RANA, 2016; WANG et al., 2020). 

Marafi e Rana, (2016) mostraram em um estudo que a oxidação dentro da faixa 

de temperatura de 50ºC a 260ºC promove a eliminação de um coque mais leve e na 

faixa de temperatura entre 300ºC e 450ºC, ocorre a eliminação de um coque com 

estrutura mais complexa. Quanto mais complexa a estrutura de carbono formado, 

maior deve ser a temperatura de oxidação para a remoção.  

De acordo com Pessanha et al. (2019), quando catalisadores exauridos são 

submetidos a um pré-tratamento a altas temperaturas, acima de 800ºC, ocorre a 

formação de compostos como espinélio (NiAl2O4), molibdatos (NiMoO4), fosfatos 

(Ni3(PO4)2) e metassilicatos (NiSiO3), que são insolúveis no lixiviante, diminuindo a 

porcentagem de extração do metal de interesse. 
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2.6 Processos hidrometalúrgico para recuperação de níquel do catalisador 

exaurido 

Processos hidrometalúrgicos têm sido propostos para recuperar os metais de 

alto valor agregado presentes nos catalisadores exauridos. Esses tipos de processos 

são atrativos em relação aos pirometalúrgicos por não demandarem alta energia de 

processo, eventuais coletores de gás ou sistema de limpeza de poeiras (JHA; KUMAR; 

SINGH, 2001). Comumente, os catalisadores exauridos que contém metais são 

submetidos ao processo de lixiviação, com ou sem um pré-tratamento, na presença de 

um ácido, uma mistura de ácidos ou ainda ácidos com a presença de aditivos, como 

peróxido de hidrogênio para que ocorra a dissolução dos metais valiosos (RAO et al., 

2012). 

 Um esquema de um processo básico generalizado na hidrometalurgia pode ser 

visualizado na  Figura 1, onde ocorre a dissolução dos metais contidos na matéria-

prima, separando-os na solução lixiviada que por sua vez passa por um processo de 

purificação para a recuperação do produto desejado.  

 

Figura 1. Processo básico na hidrometalurgia. Adaptada de (GUPTA, 2003). 
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2.6.1 Lixiviação  

O processo de lixiviação pode ser definido como a dissolução dos compostos 

solúveis integrados em um material sólido por um solvente (GUPTA, 2003). A lixiviação 

separa os materiais sem valor econômico da solução lixiviada contendo metais de alto 

valor agregado que são processados posteriormente para a obtenção de um produto 

purificado. 

Para avaliar as condições de dissolução de um metal é comum utilizar o 

diagrama de Pourbaix, em que é possível verificar as fases de equilíbrio estáveis do 

metal de interesse de acordo com o pH e o potencial. Na Figura 2 é mostrado o 

diagrama de Pourbaix para níquel a temperatura de 25ºC construído através do 

software HSC Chemistry. Para obter o íon Ni2+ na temperatura referida o pH da solução 

deve ser ácido e ser menor do que 5,5 e o potencial deve estar dentro de um intervalo 

de 0 a 2V. Pode ser observado que o níquel precipita na forma de Ni(OH)2 com pH a 

partir de aproximadamente 5,5. As regiões de estabilidade das espécies são 

delimitadas pelas linhas cheias, que significa que estão em uma condição padrão. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Pourbaix do níquel a temperatura de 25ºC. 
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A aplicação de rotas hidrometalúrgicas como a lixiviação química tem se 

mostrado eficiente na recuperação de metais. Alguns fatores devem ser controlados 

constantemente para garantir a alta extração de metais durante a lixiviação, como a 

temperatura, concentração do agente lixiviante, relação sólido/líquido, granulometria e 

tempo (ZENG; CHENG, 2009). Os custos com os subprodutos gerados, como soluções 

contendo ácidos fortes, gases tóxicos, também devem ser avaliados. A utilização de 

ácidos ou base concentrada como agentes de extração requer um maior custo no 

gerenciamento dos resíduos gerados a partir desses insumos (SRICHANDAN et al., 

2019). 

A lixiviação ácida é utilizada para a recuperação de metais presentes nos 

catalisadores exauridos. Os metais e até mesmo a alumina se dissolvem por completo 

durante a lixiviação ácida, exceto a sílica que possui pouca dissolução nesse processo. 

Para a lixiviação ácida dos catalisadores exauridos são utilizados geralmente os 

seguintes ácidos: sulfúrico, clorídrico e nítrico e alguns ácidos orgânicos, como os 

ácidos oxálico e cítrico (ZENG; YONG CHENG, 2009). A lixiviação em meio ácido 

apresenta altas porcentagens de extração de níquel nos catalisadores exauridos de 

níquel (LEE et al., 2010; NAZEMI; RASHCHI, 2012; PARHI; PARK; SENANAYAKE, 

2013). 

Lee et al. (2010), estudaram a recuperação de níquel de um catalisador exaurido 

a partir da lixiviação ácida com H2SO4 12%. Eles obtiveram uma extração de 98,6% de 

níquel e 39,2% de alumínio a 30ºC, relação sólido-líquido de 20% em 120 min de 

reação. Já Nazemi e Rashchi (2012), recuperaram 99,5% de níquel através da 

lixiviação do catalisador Ni/Al2O3 exaurido, utilizando ácido sulfúrico 4M, a 85ºC e 

proporção de sólido/líquido de 1:10. Parhi, Park e Senanayake (2013), utilizaram ácido 

clorídrico 1M na lixiviação do catalisador Ni/Al2O3 exaurido, à temperatura de 50ºC, 

relação sólido-líquido de 1:20 e obtiveram uma extração de 99,9% de níquel e 1% de 

alumínio. 

O ácido sulfúrico tem sido escolhido em muitos processos hidrometalúrgicos 

como agente lixiviante por converter óxidos metálicos em sulfatos. O sulfato de níquel é 

o composto comercial de níquel mais importante, por possuir diversas aplicações, 
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principalmente na galvanoplastia (AL-MANSI; MONEM, 2002). O ácido sulfúrico 

apresenta bom preço de mercado e eficácia na lixiviação (SILVA et al., 2005). 

Estudos mostraram que a extração de Ni oriundo de catalisadores exauridos a 

partir da rota hidrometalúrgica de lixiviação utilizando ácido sulfúrico como agente 

lixiviante foi eficiente, permitindo extrações de 98,5% de Ni (LEE et al., 2010; NAZEMI; 

RASHCHI, 2012a).  

A lixiviação ácida atmosférica (AL) é considerada econômica por ser um 

processo que opera a baixa temperatura e com vasos abertos, evitando a necessidade 

de autoclaves (MESHRAM; ABHILASH; PANDEY, 2019). No entanto, esse processo é 

limitado pela cinética da extração de níquel, quando se trata de minério, e a obtenção 

de impurezas, como ferro e alumínio, que são lixiviadas juntamente com o Ni e Co.  O 

processo de lixiviação atmosférica com ácido sulfúrico de metais da laterita é 

influenciado pelo tamanho das partículas e pela porcentagem de sólidos 

(THUBAKGALE; MBAYA; KABONGO, 2013). 

A lixiviação ácida à alta pressão (HPAL) é um processo hidrometalúrgico 

comumente aplicado para a extração de níquel e cobalto provenientes de minérios 

limoníticos. Esse processo é considerado mais eficiente do que o AL, pois extrai 

aproximadamente dez vezes mais níquel (MESHRAM; ABHILASH; PANDEY, 2019). 

Uma das vantagens da aplicação do processo HPAL em relação ao AL é o menor 

consumo do ácido utilizado, uma vez que no processo HPAL, com a reação ocorrendo 

a alta temperatura, a maior parte do ferro e do alumínio lixiviados são reprecipitados, 

possibilitando a regeneração do ácido consumido na lixiviação. Para que isso ocorra, o 

teor de alumínio presente deve ser baixo (MESHRAM; ABHILASH; PANDEY, 2019).  

 

2.6.2 Separação de metais e purificação do licor 

 Os licores obtidos de um processo de lixiviação ácida de catalisadores 

exauridos são soluções que contêm mais de um metal recuperado, no caso de 

catalisadores de níquel a solução conterá maior teor de Ni e menores teores de outros 

metais presentes nos catalisadores, como Al, Mg e Fe. Para recuperar o níquel é 
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necessário separar os demais metais contaminantes presentes na solução mista. 

Assim, as técnicas de separação por precipitação, extração por solventes e troca iônica 

podem ser empregadas para essa finalidade (RAO et al., 2012). 

 Após a retirada dos metais dos resíduos, através de rotas de extração definida, 

deve-se desenvolver meios para recuperá-los. A recuperação de metais a partir dos 

licores de lixiviação pode ser realizada por diferentes métodos (ZENG; CHENG, 2009), 

como precipitação (CIBATI et al., 2013), adsorção, troca iônica e extração por solvente 

(BANDA et al., 2013; MISHRA et al., 2010). 

A adoção de técnicas de recuperação como precipitação e adsorção tem como 

vantagem trabalhar com operações simples e obter boa recuperação de metais (> 

90%), mas essas tecnologias dificultam a alta pureza e seletividade dos compostos 

(CIBATI et al., 2013). Técnicas como a troca iônica e a extração por solventes 

oferecem um meio que permite a recuperação quase completa e com alta pureza dos 

metais (MESHRAM; ABHILASH; PANDEY, 2019). 

Na sequência serão detalhadas as técnicas de precipitação e de troca iônica, 

selecionadas para aplicação neste trabalho. 

 

2.6.2.1 Precipitação 

A precipitação é um dos processos que pode ser empregado para separar 

metais de uma solução, sendo esses compostos considerados impurezas ou o metal 

de interesse (JACKSON, 1986). A precipitação do hidróxido de níquel ocorre quando os 

íons de níquel excedem a solubilidade da solução, ou seja, os íons supersaturam. A 

supersaturação determina a formação dos cristais na solução, e a reação desse 

processo é dada pela Equação 1 (MUBAROK; LIEBERTO, 2013): 

MaAb(s) ↔ aMZ+(aq) +bAx-(aq)         Equação (1) 

A formação do sólido MaAb ocorre quando log Q>log Kps, sendo Q= [Mz+]a.[Ax-]b 

e Kps a constante do produto de solubilidade. 



41 
 

 A reação de precipitação é influenciada por alguns fatores, tais como: pH, 

escolha do álcali, temperatura de reação e taxa de mistura dos reagentes. Mudanças 

nas condições de precipitação afetam a estrutura, composição e morfologia do 

hidróxido de níquel (RAMESH; KAMATH, 2006). 

Muitos íons metálicos sofrem hidrólise para formar hidróxidos moderadamente 

solúveis. A reação geral é representada pela Equação 2 (JACKSON, 1986): 

MZ++ nH2O↔ M(OH)n +nH+         Equação (2) 

Quando o hidróxido metálico está em equilíbrio com a água ele é parcialmente 

dissociado em seus íons, de acordo com a Equação 3: 

M(OH)n ↔ MZ++ OH-                      Equação (3) 

E o produto de solubilidade é dado pela Equação 4: 

Kps= [MZ+]+ [OH-]                                   Equação  (4) 

Os metais precipitam na forma de hidróxido em diferentes pHs, conforme 

mostrado na Figura 3, tornando possível a precipitação seletiva de diversos óxidos 

através do controle de pH.  

 

Figura 3.Diagrama de precipitação de hidróxidos metálicos a 25ºC. Adaptado de 

(GUPTA, 2003). 
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 O processo de precipitação para soluções aquosas pode ocorrer através de 

diversas técnicas de precipitação, conforme mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4.Processos de precipitação para soluções aquosa. Adaptado de 

(GUPTA, 2003). 

 

A cristalização é considerada um dos métodos mais simples de precipitação por 

não necessitar da adição de outros reagentes químicos para que o fenômeno ocorra. 

Esse processo depende apenas da temperatura e pressão adequada para que a 

solubilidade do sal metálico seja excedida levando a precipitação ou cristalização do 

sal da solução (GUPTA, 2003). 

 

2.6.2.2 Troca iônica  

No processo de troca iônica ocorre a troca de íons de uma solução pelos íons de 

uma matriz sólida carregada com cargas positivas ou negativas em grupos funcionais, 

quando colocados em contato (INGLEZAKIS; POULOPOULOS, 2006).  



43 
 

As resinas de troca iônica são polímeros que possuem formato de rede, são 

insolúveis em água e solventes comuns e contem grupos funcionais ácidos ou básicos 

(SILLANPÄÄ; SHESTAKOVA, 2017). As resinas catiônicas geralmente contem grupos 

de ácido sulfônico ou ácido carboxílico e as resinas aniônicas contem grupos funcionais 

amino ou amônio quaternário (PILŚNIAK-RABIEGA; WEJMAN; WOLSKA, 2020). 

Em geral, os metais são extraídos através de resinas poliméricas sintéticas com 

ligação cruzada. A Equação 5 mostra o mecanismo de troca catiônica de uma resina 

(R), onde o íon ligado a resina é positivamente carregado para extração do cátion 

presente na solução, logo ocorre a troca dos cátions da resina (X+) pelos cátions da 

solução (Me+). O mecanismo de troca aniônica é mostrado na Equação 6, onde a 

resina é negativamente carregada para a remoção dos ânions da solução, trocando os 

ânions da resina (X-) pelos ânions da solução (Me-) (HAVLÍK, 2008). 

R-X+ + Me+ ↔ R-Me+ + X+                            Equação (5) 

R+X- + Me- ↔ R+Me- + X-                               Equação (6) 

Outro tipo de resinas bastante utilizado em processos de purificação são as 

resinas quelantes. Essas resinas de troca iônica são compostas por uma matriz 

polimérica e um grupo quelante (KAGAYA; GEMMEI-IDE; INOUE, 2014). Possuem 

grupos funcionais como amino, amidoxima, carbamato, iminoacetato, fosfônico, 

aminofosfônico e sulfônicos que efetuam a remoção dos metais (KAGAYA; GEMMEI-

IDE; INOUE, 2014; SILVA et al., 2021). Quando esses grupos são ativados, interagem 

com os íons metálicos formando ligações coordenadas, ou seja, complexos na resina 

que promovem a sorção de prótons e íons metálicos (PILŚNIAK-RABIEGA; WEJMAN; 

WOLSKA, 2020). 

As resinas quelantes apresentam ordem de seletividade para os elementos 

pelos quais elas possuem afinidades. A utilização de resinas quelantes tem ganhado 

notoriedade pelo fato da aplicação dessas substancias ter boa funcionalidade, 

durabilidade, fácil separação e possuir boa capacidade e seletividade de sorção de 

íons metálicos (EL-BAHY, 2018). 

A troca iônica é efetiva para a separação de compostos quando a concentração 

do metal que se deseja recuperar está na solução em ordem de grandeza de 
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ppm (mg/L) (DA̧BROWSKI et al., 2004), sendo necessário combinar essa técnica com 

outra quando o objetivo é purificar metais em concentrações maiores (LE; LEE, 2020). 

A técnica de troca iônica pode ser combinada com as técnicas de precipitação ou 

eletrodiálise, por exemplo. Papadopoulos et al. (2004) mostraram em seus estudos que 

a combinação das técnicas de troca-iônica e precipitação foram mais eficazes na 

recuperação de níquel contido em água residuária proveniente de uma indústria de 

tratamento metálico quando comparada somente com a aplicação da técnica de troca 

iônica, sendo de 94,2% a 98,3% a separação pela combinação das técnicas e 74,8% 

pela aplicação somente de resinas. 

Após estudarem o desempenho de 24 resinas com 13 grupos funcionais 

diferentes,  Silva et al. (2021) constataram que a separação de Fe(III) de Ni(II) em altas 

concentrações foram eficazes através da técnica de resina de troca iônica, sendo que 

as resinas com grupos funcionais aminofosfônicos favoreceram o carregamento de 

Fe(III) em relação ao Ni(II), 98% de Fe(III) e 1% de Ni (II) com a resina SIR-500 e as 

resinas com grupos fosfônicos e sulfônicos atingiram 93% de cargas de Fe(III) e 4% de 

Ni. No entanto, essas resinas apresentaram dificuldade no processo de eluição devido 

ao fato de conterem fósforo, formando um complexo de Fe(III) estável, inviabilizando a 

recuperação de Fe(III) como subproduto. 

A partir da técnica troca iônica, o níquel pode ser recuperado na forma de sulfato 

de níquel em solução sem a presença de ferro. O sulfato de níquel pode ser 

comercializado na forma líquida para aplicação na galvanoplastia. Uma das aplicações 

dessa solução se dá nos banhos de níquel eletrolíticos (VOTORANTIM,2014). 
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3 OBJETIVO   

 

O objetivo deste trabalho é investigar uma rota de recuperação para o níquel, 

presente em um catalisador exaurido oriundo de processo petroquímico, via lixiviação 

ácida sulfúrica e avaliar a remoção de impurezas através da técnica de precipitação e 

troca iônica.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as metodologias aplicadas e os materiais 

utilizados na parte experimental. Os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração (LAREX) do Departamento de 

Engenharia Química da Escola Politécnica (POLI-USP). 

Este trabalho foi dividido em três partes principais: caracterização da amostra, 

lixiviação ácida e purificação do licor lixiviado. Na Figura 5 é apresentado os ensaios 

realizados durante esse estudo e as respectivas análises empregadas em cada etapa. 

 

Figura 5. Diagrama esquemático das etapas estudadas. 
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4.1 Material 

Uma amostra de catalisador exaurido de processo de uma petroquímica de 

composição exata desconhecida foi recebida pelo Laboratório e armazenada ao abrigo 

da luz e umidade para posterior caracterização. A Figura 6 ilustra a amostra original. 

 

Figura 6. Amostra de catalisador exaurido de processo petroquímico utilizada 

neste estudo 

 

4.2  Metodologia da caracterização 

 

4.2.1 Calcinação 

A amostra foi previamente calcinada a 600ºC por 3h na mufla (JUNG) a uma 

taxa de aquecimento de 10ºC.min−1 em uma atmosfera com ar para a remoção de 

impurezas oriundas do processo produtivo.  

 

4.2.2 Perda ao fogo  

Para verificar a massa perdida pelo catalisador na calcinação foi feita a perda ao 

fogo. Na primeira etapa, a amostra foi previamente colocada na estufa a 100°C por um 

período de 24h para a remoção de umidade. A seguir, os ensaios de perda ao fogo 

foram realizados em um forno mufla a 600°C por 3h. O cálculo de perda ao fogo é 

denotado em porcentagem a partir da massa da amostra após a secagem e queima. A 
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diferença de massa representa a volatilização da matéria orgânica e outros compostos 

durante a queima. O resultado obtido é expresso através da Equação 7: 

 

      Equação (7) 

 

Onde PF é a perda ao fogo (%); MA é a massa da amostra pesada após a 

secagem a 100ºC (g) e MQ é a massa da amostra após a queima (g). 

Após o resultado obtido da PF, também foi calculado o ganho de massa de pela 

oxidação do níquel, que passou da fase metálica para a fase de óxido nesse processo. 

Conhecendo o valor da perda de massa total (PF), umidade (U) e do ganho de 

massa por oxidação do níquel (O) é possível calcular a matéria orgânica total da 

amostra (MO), conforme a Equação 8.                                                                                  

                            Equação (8) 

 

4.2.3 Cominuição  

A amostra foi cominuída antes da realização dos ensaios para favorecer a sua 

dissolução, desintegração e extração. A etapa de cominuição foi realizada no moinho 

de ágata (Marconi MA590) a 45 rpm em diferentes granulometrias, de acordo com a 

definição adotada para cada ensaio. Primeiramente a amostra foi cominuída para uma 

granulometria <500 μm. 

   

 A classificação granulométrica foi realizada com a fração da amostra moída 

submetida à peneiras vibratórias com abertura de 4,00mm (Malha/Mesh 5), 2,00mm 

(Malha/Mesh 10), 1,00mm (Malha/Mesh 18), 500m (Malha/Mesh 35), 250m 

(Malha/Mesh 60), 125m (Malha/Mesh 120), 75m (Malha/Mesh 200), 38m 

(Malha/Mesh 400) e fundo. 
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Para o estudo da influência da granulometria no processo de lixiviação as amostras 

foram cominuídas a uma granulometria menor do que a pré-definida para a realização 

dos ensaios. Assim, a amostra foi submetida a um tempo maior de moagem no moinho 

de ágata até atingir D50 = 50m, D50 = 14m, D50 = 8,5m. A classificação 

granulométrica dessas amostras foi realizada através do equipamento Mastersizer 

2000 da Malvern Panalytical em meio úmido, devido as amostras apresentarem 

características muito finas, com ordem menor do que as malhas das peneiras. Na 

análise granulométrica via técnica de difração a laser no Matersizer uma alíquota da 

amostra moída foi inserida em água, aplicando 20s de ultra-som antes de iniciar a 

análise. 

Após a moagem, a amostra foi submetida a um quarteamento manual de pilha 

alongada seguido de quarteamento manual de pilha cônica, com a finalidade de 

homogeneizar a amostra. Para o quarteamento, a amostra foi disposta na bancada 

coberta com um plástico limpo, foram efetuados 3 tombos da amostra, empilhando-a 

em cone, que em seguida foi dividido em pilhas em partes iguais. Cada pilha deu 

origem a um novo cone que foi aberto em forma circular, dividindo-o em 4 partes iguais. 

Dois quartos opostos foram retirados, homogeneizados até obter uma quantidade de 

massa suficiente para os ensaios. O quarteamento foi manual devido à pouca 

quantidade da amostra, que dificultava a sua submissão a um equipamento de 

quarteamento. 

 

4.2.4 Espectrometria de Fluorescência de raios-X (EDXRF) 

A técnica de fluorescência de raio-X por energia dispersiva (EDXRF), foi 

aplicada com o objetivo de identificar semi-quantitativamente os elementos químicos 

presentes no catalisador exaurido, uma vez que se tratava de uma amostra com 

composição desconhecida. A amostra sólida, em pó, foi inserida em um porta-amostra 

de polipropileno (6 µm) e analisada em atmosfera de He2 no equipamento da marca 

Panalytical (modelo Epilson 3-XL). A análise foi feita pelo canal Omnian sem a 

necessidade de uma curva de calibração específica. 
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A mesma técnica foi aplicada para analisar a amostra na forma liquida, após a 

digestão e lixiviação da mesma, com uma curva de calibração preparada com soluções 

padrões de níquel e ferro, abrangendo concentrações na faixa de 50 a 500 mg.L−1 para 

o níquel e 10 a 100 mg.L−1para o ferro. 

 

4.2.5  Microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de energia 

dispersiva (MEV-EDS) 

A morfologia da superfície do catalisador foi analisada através de um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) acoplado com espectrômetro de energia 

dispersiva (EDS) da marca Phenom, modelo ProX, operando a 15 kV. As amostras 

foram depositadas sobre fita de carbono em um porta-amostra de alumínio. A análise 

permitiu a obtenção de imagem de elétrons retroespalhados da amostra para as 

microrregiões analisadas, juntamente com as respectivas identificações semi-

quantitativas da composição química do catalisador e a morfologia das microrregiões. 

 

4.2.6 Difratometria de raio-X (DRX) 

As fases cristalinas do catalisador exaurido foram determinadas por difratometria 

de raios-X (DRX). A amostra foi previamente macerada com auxílio de almofariz de 

ágata para redução da granulometria da amostra a um pó fino. Em seguida, a amostra 

foi analisada em um difratômetro de raios-X (Rigaku, modelo Multiflex 300) operando 

com radiação Cu-Kα (λ = 1,542 Å), modo step, tensão de 30 kV, corrente de 10 mA, 

com passo de 0,02⁰, velocidade de varredura de 4⁰ min-1, configurado a uma angulação 

de 5⁰ a 80⁰. 

 

4.2.7 Digestão 

A amostra foi digerida em um digestor microondas (CEM, modelo MARS6) em 

duas etapas. Uma massa de amostra calcinada de 0,20± 0,01g foi transferida para o 

frasco de digestão (EasyPrep plus) juntamente com 25 mL de uma mistura de 15 mL 
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de HCl, 5mL HNO3 e 5mL de HF. Os frascos foram colocados no microondas, 

programado para temperatura de 200⁰C, potência de 1800W e tempo total de reação 

de 1h. 

Finalizada a primeira etapa, foi adicionado 6,5 mL de H3PO4 e 3,5 mL de H2SO4 

ao frasco, selecionando a opção de digestão do método da bauxita, programado para 

temperatura de 240ºC, pressão 800 psi, potência de 900-1050W e tempo total de 

reação de 30 minutos, para digerir Al2O3 não digerido na primeira etapa. Após a 

segunda digestão adicionou-se H3BO3 e água. 

A solução final obtida foi filtrada e avolumada com HNO3 3% em um balão de 

100 mL. A seguir, a solução foi diluída e analisada em triplicata por fluorescência de 

raio-X por energia dispersiva (EDX) a partir de uma curva padrão para níquel de 100 a 

500 mg.L-1. A determinação da porcentagem de níquel presente na amostra foi 

calculada de acordo com a Equação 9: 

          Equação (9) 

Onde Vb é volume do balão (L); Fd é o fator de diluição; L é a leitura de níquel 

obtida no EDX (ppm) e M é a massa da amostra após a perda ao fogo(mg). 

Para obter a %Ni antes da perda ao fogo considerou a %PF na massa total da 

amostra. 

 

4.2.8 Espectrometria de emissão óptica por indução de plasma ICP-OES 

A amostra foi analisada por ICP-OES em um equipamento da marca Agilent, 

modelo axial 710 para a identificação dos elementos presentes na amostra após as 

etapas de digestão. Para a análise da amostra digerida, foram realizadas diluições de 

250, 25 e 2 vezes com solução de ácido nítrico 3% preparada com água deionizada. O 

licor oriundo da lixiviação foi diluído 12500, 1250, 100,50, 10 e 1 vez com solução de 

ácido nítrico 3%. 

 Foi preparada uma solução multielementar de concentração final de 10 mg.L-1 

contendo padrões de níquel, silício, ferro, cálcio, magnésio, ítrio, alumínio, fósforo, 
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zircônio e enxofre para a definição da curva de calibração que determina a 

concentração dos elementos e o comprimento de onda utilizado durante a leitura das 

amostras no equipamento. Foram definidos 6 pontos a partir da solução mãe, de 

concentração igual a 1,2,4,6,8 e 10 mg.L-1. Os padrões, uma alíquota de ácido nítrico 

3% (branco) e as amostras diluídas foram analisados. 

 

4.2.9 Método gravimétrico de determinação do teor de silício sob a forma de   

sílica (SiO2) 

O silício presente no catalisador foi determinado pelo método gravimétrico que 

permite quantificá-lo sob a forma de sílica. 

Pesou-se 1,0 g de amostra do catalisador e colocou em um béquer de 250 mL 

juntamente com 20 mL de HCl concentrado para abrir a amostra e dissolver as 

substancias insolúveis. Foi adicionado 1mL de HNO3 concentrado para oxidar alguns 

elementos presentes. A mistura foi levada a chapa a temperatura de 60ºC até a secura 

dos compostos. Em seguida, foram adicionadas 20 mL de HCl concentrado. O material 

foi aquecido até a ebulição por 2 minutos sob agitação. Adicionou-se 100 mL de água 

destilada e aqueceu-se por mais 1 minuto. Logo após, a solução foi filtrada e 

avolumada com água para 500 mL. 

O resíduo contido no papel filtro foi lavado para a retirada do ácido e em 

seguida, o resíduo juntamente com o papel filtro, foram colocados em um cadinho de 

porcelana e levados a estufa a 100ºC por 1h para secar, após foram levados a mufla e 

calcinados a 800ºC. Após a calcinação, a amostra foi retirada da mufla, levada ao 

dessecador e após esfriar foi pesada. A porcentagem de sílica no catalisador foi  

determinada pela Equação 10. 

           Equação (10) 

Onde MR é igual a massa do resíduo após a calcinação e MA a massa inicial da 

amostra. 

Para determinar o silício calcula-se por regra de 3 correlacionando as massas 

molares de silício e dióxido de silício. 



53 
 

 

4.3  Metodologia da rota hidrometalúrgica de recuperação do níquel – Lixiviação  

A rota de recuperação de níquel definida foi uma rota hidrometalúrgica a partir 

de uma lixiviação ácida do catalisador exaurido com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico 

foi empregado por ter demonstrado ser eficaz como agente lixiviante na extração do 

níquel, de acordo com estudos prévios (LEE et al., 2010; NAZEMI; RASHCHI, 2012b). 

Os parâmetros avaliados durante os estudos de lixiviação foram a concentração do 

ácido, a temperatura, a relação sólido-líquido e o tempo. A Figura 7 ilustra a sequência 

de ensaios de lixiviação e os níveis avaliados de cada parâmetro.  

 

Figura 7. Fluxograma de ensaios de lixiviação ácida para o catalisador. 

 

Para os ensaios de lixiviação foram utilizados um balão de 3 bocas de 1 L, 

chapa de aquecimento com agitação, agitador magnético, condensador para evitar a 
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evaporação da solução lixiviante, banho termostático, pHmetro e termômetro, conforme 

o esquema apresentado na Figura 8. 

Uma amostra de catalisador exaurido de níquel foi cominuida em moinho de 

ágata e submetida a um quarteamento manual de pilha alongada seguido de 

quarteamento manual de pilha cônica, com a finalidade de homogeneizar a amostra 

para os ensaios seguintes. Foram pesados 10g±1g do catalisador das frações 

quarteadas, já calcinado a 600°C por 3h e adicionado ao balão de 3 bocas. 

 

Figura 8. Representação da aparelhagem utilizada no processo de lixiviação. 

 

O primeiro parâmetro estudado foi a influência da temperatura na lixiviação do 

níquel. Foram avaliadas as temperaturas de 30°, 60° e 90 °C, fixando a concentração 

do ácido sulfúrico em 2M, a razão sólido/líquido em 1:10, granulometria <500 µm, e um 

tempo de contato de 4 horas. 

Após obter a melhor temperatura, foi avaliada a influência da concentração do 

ácido sulfúrico. Para isso foram realizados ensaios com ácido sulfúrico a 0,05M, 1M e 

2M. Esses ensaios foram realizados com parâmetros fixados à temperatura de 90°C, 

razão sólido líquido de 1:10, granulometria menor que 500 µm por um período de 4h. 



55 
 

O seguinte parâmetro estudado foi a influência da relação sólido-líquido durante 

a lixiviação, assim foram avaliadas as relações de 1:3, 1:5 e 1:10. Esses ensaios foram 

realizados a temperatura de 90°C, com ácido sulfúrico a 2M, granulometria menor que 

500 µm, durante 4h. 

O efeito da granulometria também foi estudado, assim foram realizados ensaios 

com granulometria com D50= 250 µm, D50= 51 µm, D50= 14 µm e D50= 8,5 µm à 

90°C, S/L de 1:10, ácido sulfúrico 2M, por 4h.  

Em todos os ensaios foi avaliada a porcentagem de extração de níquel em 

função do tempo, coletando-se alíquotas por um período de 4h. Após a definição dos 

melhores parâmetros foi realizado um ensaio de lixiviação por um período de 6h, para 

avaliar a extração de níquel em um tempo mais longo. 

 Por último, visando obter um licor mais concentrado em níquel, foi realizado um 

ensaio de lixiviação por um período de 8 h, utilizando a concentração de ácido sulfúrico 

de 2M, partículas com e D50= 8,5 µm, elevando a temperatura para 100°C, com uma 

relação sólido-líquido de 1:5, retirando alíquotas após 4,6 e 8 horas para avaliar a 

extração e a concentração de níquel durante o intervalo de tempo estudado. 

As alíquotas foram retiradas com o auxílio de uma pipeta de vidro, cerca de 0,5 

a 0,7 mL, e transferidas para um microtubo de centrifugação e centrifugadas a 

10.000 rpm por 5 minutos para separar possíveis partículas sólidas coletadas junto com 

a porção líquida. A seguir, foi verificada a concentração de Ni ao longo do ensaio por 

fluorescência de raio-X (EDX), em uma curva padrão de Ni de 100 a 500 mg.L-1. Ao 

final do ensaio, o licor oriundo da lixiviação foi diluído 12500, 1250, 100,50, 10 e 1 vez 

com solução de ácido nítrico 3% para ser analisado e obter a quantificação de níquel, 

ferro, alumínio, cálcio e magnésio. Também foi feita a leitura de pH e medido o 

potencial do lixiviado. A torta, formada após a filtração, contendo os resíduos retidos no 

papel de filtro foi lavada com água deionizada e seca na estufa a 60°C±5°C por 24h, 

em seguida foi pesada para a realização do balanço de massa. Tanto o filtrado quanto 

a torta foram armazenados para análises posteriores. 
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4.4  Metodologia da recuperação de níquel na forma de hidróxido de níquel – 

Precipitação  

Após a lixiviação, o licor obtido foi submetido a uma etapa de precipitação para 

verificar a viabilidade da recuperação de níquel na forma de hidróxido de níquel. Foi 

elaborado o diagrama de especiação química com os dados do licor para verificar o pH 

de precipitação do níquel na forma de hidróxido, através do software Hydra-Medusa. O 

ensaio de precipitação, ocorreu em 2 etapas, na primeira com pH 4,5 para retirar Fe3+ e 

Al3+ presentes na solução e a segunda etapa com o pH igual a 6,9 para precipitar o Ni 

na forma de hidróxido de níquel.  

Para os ensaios de precipitação foram utilizados um béquer contendo o licor, 

agitador magnético, termômetro, pHmetro, chapa de aquecimento com agitação, bureta 

contendo o hidróxido de sódio, kitassato e funil de Büchner para a filtração, conforme 

ilustra a Figura 9. 

Após atingir a temperatura desejada de 90ºC, a solução de hidróxido de sódio 

4M foi adicionado por gotejamento no licor contendo o níquel até atingir o pH de 4,5. 

Em seguida, a solução foi filtrada separando o precipitado da solução não precipitada. 

O precipitado foi seco overnight em estufa à 60⁰C. O filtrado remanescente foi 

recuperado e novamente submetido ao processo de precipitação por gotejamento até 

atingir o pH 6,9 a 90ºC. Atingindo o pH, o precipitado foi filtrado e também foi seco em 

estufa à 60⁰C overnight. Após a secagem, foi feita a caracterização do precipitado de Ni 

assim como a análise da solução para verificar se havia níquel no precipitado da 

segunda solução remanescente. 
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Figura 9. Aparato experimental para os ensaios de precipitação do níquel na 

forma de hidróxido. 

 

4.5  Metodologia da recuperação de níquel na forma de óxido de níquel – 

Calcinação  

O hidróxido de níquel obtido na precipitação foi levado à mufla para ser 

calcinado em ar à temperatura de 700 ⁰C, taxa de aquecimento de 10 ⁰C.min-1 por 2h 

para a obtenção de óxido de níquel. O produto obtido foi caracterizado através das 

análises de difração de raio-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura com 

espectroscopia de energia dispersiva (MEV-EDS). 

 

4.6  Metodologia do ensaio de troca iônica com resinas quelantes 

Para o estudo de purificação do licor através da resina de troca iônica foram 

preparadas soluções sintéticas multielementares de níquel, ferro, alumínio, cálcio e 

magnésio com as concentrações similares ao licor obtido na lixiviação do catalisador 

exaurido. Os reagentes utilizados foram: Al2(SO4)3.17H2O, MgSO4,7H2O, NiSO4.6H2O, 

Fe2(SO4)3.8H2O e CaSO4. 2H2O.Uma lixiviação que produzisse um maior volume de 
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licor não foi possível devido à pouca quantidade de material oferecida para a realização 

dos estudos. 

Nessa etapa do trabalho foram avaliados: 

1. A adsorção do Fe3+, Al3+, Mg2+ e Ca2+ por meio de ensaios de batelada no pH 

de 0,5 a 2. 

2. A adsorção do Fe3+, Al3+, Mg2+ e Ca2+ da solução contendo Ni através de 

ensaios contínuos de coluna. 

Nesse trabalho foram estudadas as resinas mostradas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resinas estudadas e seus respectivos grupos funcionais e ordem de 

seletividade. 

Resinas Grupo funcional Ordem de seletividade 

Lewatit 

MonoPlus 

TP207 

HN(CH2CO2H)2 Fe3+>Cu2+>Ni2+>Zn2+>Co2+>Fe2+> Ca2+>Mg2+ 

Dowex XUS 

43605 
HPPA Cu2+≫Ni2+>Fe3+>Zn2+>Co2+>Cd2+>Fe2+ 

Purolite S950 
RCH2 N HCH2 

P03 

pH ácido: H+ > Fe3+ > Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ Al3+ > Mg 2+ ≥ Ca2+ 

≥ Cd2+ > Ni2+ ≥ Co2+ > Na+. 

pH alcalino: Cd2 + Mg2 + > Ca2 + > Sr2 +, Al3+ > Ba2+ >> Na+ K+. 

 

 

Anteriormente aos ensaios, foi realizado o pré-tratamento das resinas, onde elas 

foram lavadas com ácido clorídrico 4M e água deionizada. As resinas que foram 

utilizadas no ensaio em batelada ficaram sob agitação com o ácido e a cada 2 horas o 

ácido era descartado e as resinas eram lavadas com a água. Em seguida adicionava-

se ácido novamente por um período de mais 2 horas, esse processo se repetiu 

sucessivamente por 24 horas. As resinas utilizadas nos ensaios em colunas foram 



59 
 

lavadas na própria coluna com ácido clorídrico 4M, após a etapa de eluição com ácido 

sulfúrico 0,05M e 1M.  

A resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) possui a forma de sódio (Na+), a 

lavagem com o ácido converte a resina na forma de hidrogênio (H+). 

 

4.6.1 Ensaios de troca iônica com resinas quelantes  

 

Para avaliar a resina com maior potencial de purificação do licor, foram 

realizados ensaios em batelada com 3 resinas quelantes para estudar o efeito do pH no 

processo de adsorção e troca iônica em cada uma delas. As resinas utilizadas nos 

ensaios foram a Lewatit MonoPlusTP207 (HN(CH2CO2H)2, Dowex XUS 43605 (HPPA) 

e Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03). 

Antes de iniciar os ensaios, o pH da solução foi ajustado com uma solução de 

NaOH 2M por gotejamento, sob agitação, até atingir o pH desejado, dentro do intervalo 

estudado (0,5-2,0). Os ensaios de batelada foram conduzidos sob agitação de 200 rpm 

no shaker, em um Erlenmeyer de 250 mL contendo aproximadamente 1,0g de resina e 

50 mL de licor por um período fixado em 2 horas em pH (0,5-2,0). Após esse período a 

solução foi filtrada e analisada. Os parâmetros foram definidos a partir de estudos 

anteriores (PEREZ, BOTELHO, ESPINOSA, 2019). 

Os ensaios em colunas foram realizados de acordo com os melhores resultados 

obtidos previamente nos ensaios em batelada. Uma coluna de leito fixo carregada com 

a resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) pré-tratada a uma altura de 30 cm, com um 

volume de leito (VL) igual a 23,6 mL, foi abastecida com a solução sintética através do 

bombeamento por uma bomba peristáltica, a uma vazão determinada de 1,3 mL.min-1. 

As amostras foram coletadas em períodos de tempo estabelecidos e caracterizadas. A 

duração do ensaio foi de aproximadamente 6 h, quando as colunas saturaram para o 

ferro. 

Foram realizados também ensaios em coluna simulando um processo de troca 

iônica operando com 4 colunas em série com o objetivo de reter o ferro contido na 

solução sintética (que representava o licor resultante da lixiviação nos seguintes 

parâmetros: temperatura 100ºC, relação S/L 1:5, H2SO4 2M, 8h, D50= 8,5 μm). No 
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ensaio simulando um processo em série, o licor remanescente da primeira coluna foi 

carregado na segunda coluna regenerada e assim continuamente até a quarta coluna. 

Os ensaios realizados nas quatro colunas mantiveram a mesma vazão de 1,3 mL.min-1 

e todas as colunas mantiveram a altura de 30 cm e volume de leito igual a 23,6 mL. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da caracterização do 

catalisador exaurido, da lixiviação ácida e recuperação do níquel do licor. 

 

5.1  Resultados experimentais da caracterização  

A caracterização iniciou-se através da análise de EDX pelo método Omnian, a fim 

de identificar os elementos presentes na amostra, uma vez que a amostra em estudo 

possuía origem e composição desconhecida. Os dados da Tabela 4 correlacionam o 

resultado da análise dos possíveis elementos presentes na amostra com porcentagens 

estimadas das respectivas composições, em uma análise semi-quantitativa. Após a 

identificação dos possíveis elementos presentes foi realizada, futuramente, uma análise 

qualitativa para confirmação dos elementos e obtenção das porcentagens utilizando 

curvas com padrões dos elementos específicos a serem analisados no equipamento 

para uma quantificação precisa. 

Tabela 4 – Composição química do catalisador exaurido pela análise de EDX Omnian 

Elemento % 

Ni 65,2 

Si 6,24 

Fe 0,60 

Ca 0,47 

Mg 0,37 

Y 0,34 

Al 0,27 

P 0,22 

Cl 0,19 

Zr 0,16 

S 0,12 
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No ensaio de perda ao fogo a variação total de massa foi igual a 13,8%, 

verificando que a amostra perdeu 9,36% de umidade durante a etapa da secagem. No 

processo de perda ao fogo além da oxidação da matéria orgânica também ocorreu a 

oxidação do níquel metálico presente na amostra para formar NiO, os outros elementos 

já se encontravam na forma de óxido originalmente.  

Foi feita a quantificação do óxido de níquel no catalisador, conhecendo a 

porcentagem de níquel contida na amostra após a digestão e análise química, que foi 

realizada previamente à análise de perda ao fogo. Assim, verificou-se que houve um 

ganho de 12,25% de massa por oxidação do níquel metálico durante a etapa de 

calcinação, considerando que todo o níquel original estava na forma metálica, de 

acordo com a identificação por difratometria de raio-X (DRX).  Através da Equação 8 

verificou-se que a amostra contém 16,69% de matéria orgânica total. PEREIRA et 

al.(2011) mostraram em um estudo que a massa de material volátil, incluindo coque e 

outras espécies voláteis, presente em catalisador exaurido contendo níquel foi na faixa 

de 18% a 19,5% em peso da amostra. No entanto, a quantidade desse material nos 

catalisadores pode variar, pois está relacionada com a quantidade de coque adquirido 

no processo em que foram empregados.  

Após a calcinação, foi feita a digestão ácida da amostra. A seguir, através das 

análises de ICP-OES foram determinadas as porcentagens dos metais presentes na 

amostra. Os resultados em porcentagem dos elementos constam na Tabela 5. Como a 

digestão foi realizada com a amostra calcinada, para verificar a composição no 

catalisador antes da calcinação levou-se em consideração a perda de massa obtida no 

ensaio de perda ao fogo (13,8%) na base de cálculo. 
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Tabela 5 −  Concentrações dos metais (% em massa) na composição do 

catalisador de níquel exaurido antes e após a calcinação determinado por ICP-OES. 

Catalisador exaurido Ni *Si Fe Al Ca Mg P S Y Zr Cl 

Antes da calcinação 

Composição (%) 44,5 12,10 0,39 0,26 0,32 0,12 ** ** ** ** ** 

Após a calcinação 

Composição (%) 51,6 14,0 0,45 0,30 0,37 0,14 ** ** ** ** ** 

*Exceto o silício que foi determinado pela técnica específica para determinação 

de SiO2, calculando assim o Si elementar, conforme a metodologia descrita. 

**Menor que o limite de detecção do equipamento. 

Para verificar a estrutura cristalina do catalisador foi feita uma análise de 

difratometria de raios-X (DRX), conforme a Figura 10. A análise mostrou que antes da 

calcinação o níquel contido no catalisador se encontrava na fase de níquel metálico em 

uma estrutura cristalina cúbica de face centrada de acordo com os picos identificados 

em 2θ igual 44⁰, 52⁰, 76⁰ para os planos de Ni(111), Ni(200), Ni(220) (HE et al., 2015; 

XU, Dan et al., 2019) e o silício na forma de SiO2  identificado pelos picos em 2θ igual  

21º,26⁰, 61⁰ e 76⁰. Foi identificada a presença de carbono grafite na amostra nos picos 

em 2θ igual 26º,44º,52º,61º e 76º.  

Após a calcinação os picos atribuídos ao níquel metálico desapareceram e 

foram identificados novos picos em 2θ igual 37⁰,43⁰,63⁰,75⁰ e 79⁰ que correspondem a 

fase de óxido de níquel cristalino nos planos (111), (200), (220), (311) e (222) 

respectivamente no (JCPDS 47-1049) (SIANG et al., 2018), indicando a transformação 

do níquel metálico em óxido de níquel por maior energia térmica (MANIGANDAN et al., 

2019). O pico de difração do carbono grafite é identificado em 2θ igual a 26 (JCPDF 75-

1621) (LIU et al., 2011), coincidindo com um dos picos do silício. 

As fases dos demais elementos, como o Fe, Al, Ca e Mg, não foram 

identificadas na análise pelo fato desses compostos estarem em baixas quantidades, 

fora do limite de detecção do equipamento. De acordo com a literatura o Al é 
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adicionado na forma de Al2O3 na estrutura do catalisador devido a sua área superficial 

específica e por conferir resistência térmica (JEDRZEJEWSKI; LENDZION-BIELUN, 

2018). O MgO é um promotor utilizado para melhorar o desempenho catalítico do 

catalisador, por exemplo, em reações de reforma de metano o desempenho catalítico é 

facilitado através da adsorção de CO2 em catalisadores a base de níquel (AL-FATESH 

et al., 2020). O MgO adicionado em catalisadores de níquel também retarda a 

incrustação de coque no catalisador (YANG et al., 2016). O carbono identificado é 

acumulado nos poros do catalisador durante o processo, desativando o catalisador. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 10. Difratograma de raios-X para a amostra do catalisador exaurido (a) 

antes da calcinação e (b) após a calcinação. 
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A análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV-EDS) permitiu identificar 

a morfologia, os elementos químicos do catalisador e principalmente essa análise foi 

importante para confirmar a causa de desativação do catalisador.  Os espectros de 

EDS mostraram predominantemente a presença de Ni, Si, O e C na análise da região 

do catalisador, conforme mostrado na Figura 11. 

Pela imagem pontual obtida no MEV do catalisador exaurido no seu estado 

natural embutido em baquelite, Figura 11 (a) e (b), é possível observar pontos escuros 

por toda a superfície, que são identificados como o carbono, coque, que se encontra 

incrustado na superfície do catalisador sendo o responsável pela sua desativação. É 

importante entender o motivo de desativação do catalisador para definir a rota de 

recuperação, nesse caso, uma etapa de calcinação foi inserida para a remoção do 

coque antes da lixiviação. 
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(a) 

  

(b)  

 

Figura 11. Imagem de elétrons retroespalhados do catalisador exaurido para 

análise por EDS (a) região A e respectivo espectro EDS (b) ponto 2 e respectivo 

espectro EDS. 
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5.2  Resultados experimentais da rota hidrometalúrgica de recuperação de 

níquel – Lixiviação 

 

Antes de iniciar os ensaios de lixiviação, foi consultado o diagrama de Pourbaix 

do níquel (Figura 2), para verificar a região de dissolução do elemento em ácido 

sulfúrico. O diagrama mostra que a região de estabilidade do Ni2+ ocorre em pH menor 

do que 5,3, dentro de um potencial que varia de -0,2 a 1,2V. 

Os experimentos de lixiviação de níquel a partir dos catalisadores exauridos 

foram conduzidos em diferentes temperaturas, concentrações do ácido sulfúrico, 

relações sólido-líquido e tamanhos de partículas para encontrar as melhores condições 

de processo. Antes da lixiviação, os catalisadores foram calcinados a 600ºC por 3h 

para remoção de impurezas e matéria-orgânica oriundas do processo de origem. De 

acordo com Marafi e Stanislau (2008), a calcinação do catalisador exaurido acima de 

600ºC prejudicou a extração de níquel devido a formação de silicatos.  

Afonso,Lajter e Góes, (1997), realizaram um estudo variando a temperatura de 

oxidação do catalisador de 270º a 600ºC para eliminar os depósitos carbonáceos. Os 

autores afirmam não utilizar temperaturas superiores devido a possibilidade de ignição 

do coque assim como a formação de compostos de difícil solubilização.  

A análise de DRX mostrou que após a calcinação o níquel se encontra na fase 

de óxido de níquel, assim a reação ocorrida no processo de lixiviação para o níquel é 

dada pela Equação 11: 

 

NiO + H2SO4 → NiSO4 + H2O                        Equação (11) 

 

5.2.1 Efeito da temperatura na lixiviação do Ni 

Os ensaios de lixiviação dos catalisadores exauridos de níquel foram realizados 

em três diferentes temperaturas, 30ºC, 60ºC e 90ºC, fixando a concentração do ácido 

sulfúrico em 2M, relação sólido/líquido de 1:10 e tamanho das partículas menor que 

500 μm. Os parâmetros adotados para estudo da influência foram baseados em 

estudos prévios (AL-MANSI; MONEM, 2002; SAHU; AGARWAL; PANDEY, 2005). 
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Os ensaios mostraram que a porcentagem de extração de níquel é proporcional 

a temperatura e ao tempo de reação. A eficiência de extração aumentou de 0,8% para 

80% com a elevação da temperatura de 30ºC para 90ºC em 4 horas de lixiviação, 

sendo que 80% foi a máxima obtenção de níquel nestas condições. 

A porcentagem de lixiviação de níquel obtida em cada ensaio é apresentada na 

Figura 12.  

 

Figura 12. Efeito da temperatura na recuperação de níquel do catalisador 

exaurido (H2SO4 2M; S/L: 1/10; tamanho de partícula <500 μm). 

 

A temperatura afeta a eficiência de extração do níquel, pois quanto maior a 

temperatura, maior será a frequência de colisão entre os íons em solução, acelerado a 

transferência de massa e difusão dos íons metálicos no sistema de lixiviação (ZHENG 

et al., 2017).  

No entanto, foi observado em estudos que para temperaturas acima de 100ºC a 

porcentagem de extração de níquel começa a diminuir devido ao fato de que a água 

evapora tornando a solução mais concentrada, logo o ácido sulfúrico reage com o íon 

de níquel formando óxido de níquel (AL-MANSI; ABDEL MONEM, 2002). 
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5.2.2 Efeito da concentração do ácido na lixiviação do Ni 

 

Foram realizados ensaios de lixiviação do catalisador exaurido de níquel nas 

concentrações de ácido sulfúrico de 0,05M, 1M e 2M. De acordo com o diagrama de 

Pourbaix (Figura 2), a lixiviação em meio ácido favorece a faixa de estabilidade do Ni2+, 

que aparece estável a partir de pH menor que 5,5. 

As porcentagens de níquel extraídos em diferentes intervalos de tempo em um 

período total de 4h de ensaio são apresentadas na Figura 13, onde é possível observar 

que a recuperação de níquel aumentou de 9% para 43% com o aumento da 

concentração de ácido de 0,05M para 2M na primeira hora de lixiviação.  

 

Figura 13. Efeito da concentração de H2SO4 na recuperação de níquel do 

catalisador exaurido (90ºC; S/L: 1:10; tamanho de partícula <500 μm). 

 

A lixiviação ocorrendo com a ácido sulfúrico mais concentrado significa que há 

mais ânions (SO-2
4) disponíveis na solução para reagir com os íons de níquel (LIU et 

al., 2014). A porcentagem de extração máxima de níquel foi de 80% a uma 

concentração de ácido sulfúrico igual a 2M após 4 horas de lixiviação nas condições de 

90ºC, relação sólido/líquido de 1:10 e tamanho de partícula menor que 500 μm. 
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Resultados semelhantes foram encontrados por ABDEL-AAL e RASHAD (2004), 

que verificaram que o aumento da concentração de 5% para 50% de ácido sulfúrico 

levou ao aumento da extração de níquel de aproximadamente 22% para 86%, a 

temperatura constante de 75ºC, relação S/L de 1:20, partículas menores que 75 μm, 

após 150 min de lixiviação. 

 

 

5.2.3 Efeito da relação sólido-líquido 

Foi estudado o efeito da relação sólido/líquido (S/L) para investigar a melhor 

proporção que garantisse maior recuperação do níquel durante a lixiviação. Foram 

realizados ensaios nas proporções sólido/líquido de 1:3, 1:5 e 1:10. 

A lixiviação de níquel se mostrou dependente da razão S/L, pois a concentração 

do níquel lixiviado aumentou com a diminuição nas razões S/L, conforme indica a 

Figura 14. A relação de S/L de 1:10 apresentou melhores resultados entre as 

proporções estudadas, 80% de níquel foi lixiviado nas condições definidas para os 

ensaios. 

 

 

Figura 14. Efeito da relação sólido/líquido na recuperação de níquel do 

catalisador (H2SO4 2M; 90ºC; tamanho de partícula <500 μm). 
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5.2.4 Efeito da granulometria 

Inicialmente a avaliação dos parâmetros foi realizada com o catalisador 

cominuído com tamanho de partículas menores de 500 µm, com D50 igual a 250 µm. 

No entanto, a extração máxima de níquel obtida nos ensaios que utilizaram esse 

tamanho de partícula foi de 80%, logo viu-se a necessidade de investigar se a 

porcentagem de extração aumentaria com partículas de diâmetros menores. Foram 

realizados ensaios com a amostra cominuída a um D50 igual a 51 µm, 14 µm e 8,5 µm, 

conforme mostra a distribuição granulométrica na Figura 15. 

   

 

Figura 15. Distribuição de diferentes tamanhos de partículas com distribuição 

concentrada em 50% abaixo de (a) 51 µm, (b) 51 µm, (c) 14 µm e (d) 8,5 µm. 

 

Quando o tamanho das partículas passa de 50% abaixo de 250 µm para 50% 

abaixo de 8,5 µm, a recuperação do níquel passa de 80% para 96%, a 90ºC, S/L 1:10 

com ácido sulfúrico 2M (Figura 16). Isso se deve ao fato de que quando se diminui o 

tamanho das partículas ocorre o aumento da área de contato das partículas do 
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catalisador com o ácido sulfúrico levando ao aumento da taxa de reação, 

consequentemente aumentando a extração (FENG et al., 2009). 

 

Figura 16. Extração de Ni em relação ao tamanho de partícula do catalisador 

exaurido (90ºC, H2SO4 2M, S/L de 1:10, 4h). 

 

5.2.5 Efeito do tempo 

O tempo empregado para lixiviar uma determinada quantidade de níquel é 

importante para estabelecer as metas de produção quando aplicado em um processo 

em escala industrial. O efeito da variação do tempo de lixiviação do níquel foi analisado 

a cada hora por um período total de 6 horas, aplicando os melhores parâmetros 

investigados anteriormente, ou seja, concentração de ácido sulfúrico de 2M, 

temperatura de 90⁰C, S/L 1:10 e partículas com D50 8,5 µm. 

Na Figura 17 é possível visualizar a porcentagem de extração do níquel 

aumenta nas 3 primeiras horas e após esse tempo se torna constante, atingindo a 

extração máxima que pode ser obtida nessas condições. A porcentagem de extração 

aumentou de 52% de Ni extraído na primeira hora de ensaio para 96% após 3 horas de 

lixiviação, resultando em uma solução contendo 58 g. L-1. Conforme o tempo de 

contato entre o agente lixiviante e a amostra aumenta, a recuperação de níquel cresce, 

até atingir o patamar máximo, mantendo a extração constante  
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Figura 17. Efeito do tempo na lixiviação de níquel do catalisador exaurido 

(H2SO4 2M; S/L: 1:10; 90⁰C; tamanho de partícula: D50= 8,5 μm). 

 

Após estudar os efeitos que podem interferir na lixiviação do níquel no 

catalisador exaurido, verificou-se que a máxima extração de níquel atingida foi igual a 

96% , através da lixiviação com ácido sulfúrico 2M; S/L: 1:10; 90⁰C; tamanho de 

partícula: D50= 8,5 μm ; em um intervalo de tempo mínimo de 3h. Da literatura, 

observa-se resultados semelhantes para extração de níquel a partir de catalisadores de 

níquel exauridos, como, a obtenção de 94% de níquel extraído utilizando ácido sulfúrico 

50%; a 85ºC; S/L: 1:20 em 2,5 h (ABDEL-AAL; RASHAD, 2004). No entanto, nesse 

trabalho obteve-se maior extração de níquel utilizando menor concentração de ácido e 

relação S/L. 

Na melhor condição de lixiviação foram extraídos 70% de Al, 54% de Fe, 29% 

Ca, 87% de Mg, além dos 96% de níquel. As concentrações desses elementos no licor 

correspondem a 250 mg.L-1,292 mg.L-1,150 mg.L-1,135 mg.L-1 e 58241 mg.L-1, 

respectivamente. Essas porcentagens foram calculadas a partir da análise do licor 

lixiviado via ICP-EOS. 
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5.2.6 Lixiviação para aumentar a concentração de níquel no licor 

Após o estudo da rota de lixiviação e ter encontrado a condição ótima dentro dos 

parâmetros estudados verificou-se que a concentração de níquel contida no licor 

lixiviado com relação S/L 1:10 foi de aproximadamente 58 g.L-1. Embora a recuperação 

de níquel tenha sido de 96% maiores concentrações de níquel são utilizados em alguns 

processos industrias, como por exemplo na galvanoplastia que comumente utiliza 

sulfato de níquel com uma concentração de 300 g.L-1. 

Anteriormente, havia sido estudada a recuperação de níquel na relação sólido-

líquido de 1:3 e 1:5 dentro os parâmetros estabelecidos para estudo, temperatura de 

90ºC, ácido sulfúrico 2M e D50 menor que 500 μm, com o objetivo de obter o níquel 

mais concentrado. No entanto, a porcentagem de recuperação foi inferior à 96% obtida 

com a relação sólido-líquido de 1:10, conforme mostrado na Figura 17. Logo, um novo 

ensaio foi realizado com a relação sólido-líquido de 1:5 aumentando a temperatura 

para 100ºC, mantendo a granulometria com D50 de 8,5 μm, concentração de ácido 

sulfúrico de 2M por um período de 8h. 

Após 8 h de lixiviação foi possível extrair 97,4% de níquel com concentração de 

116 g.L-1. Foi verificado também a porcentagem de recuperação de níquel após 4 e 6 h 

de ensaio, conforme a Figura 18. Além do níquel, também foram extraídos 72% de Al, 

63% de Fe, 18% Ca e 100% de Mg. As concentrações desses elementos no licor 

correspondem a 566 mg.L-1 de Al,742 mg.L-1 de Fe,176 mg.L-1 de Ca,414 mg.L-1 de Mg 

e 116277 mg.L-1 de Ni.  A torta, contendo o material não lixiviado, foi digerida e 

analisada via EDX, verificando que havia 2,3% do níquel presente na amostra. 
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Figura 18.Lixiviação de níquel do catalisador exaurido (H2SO4 2M; S/L: 1:5; 

100⁰C; tamanho de partícula: D50= 8,5 μm). 

 

De acordo com Hosseini et al. (2017), além do aumento da viscosidade do meio 

lixiviante, o aumento do teor de sólidos em relação ao reagente implica no consumo 

rápido do reagente no início da reação, e isso faz com que a finalização da reação leve 

mais tempo. Isso pode ser observado neste trabalho, onde sob a mesma concentração 

do ácido e tamanho de partículas, observou-se que no ensaio de lixiviação com relação 

de sólido/líquido de 1:10 o equilíbrio da reação foi alcançado após 3h de reação, onde 

96% de níquel foi extraído. Já nesse ensaio em que a relação sólido/líquido foi de 1:5 o 

equilíbrio começou a se estabelecer após 8h de reação, alcançando uma extração de 

97,4% de Ni. 

A partir do resultado obtido do ensaio de lixiviação otimizados pode-se obter 

uma metodologia que permite obter um licor com uma concentração maior de níquel. A 

primeira metodologia resulta em uma solução final de lixiviação com concentração de 

58 g. L-1 de Ni nas condições de 90ºC, H2SO4 2M, S/L 1:10, 4h, D50= 8,5 μm. A 

segunda metodologia resulta em uma solução final com concentração de 116 g.L-1 de 

Ni nas condições de 100°C, H2SO4 2M, S/L 1:5, 8h, D50= 8,5 μm. 
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5.2.7 Resumo das melhores rotas de lixiviação  

Após os estudos realizados para avaliar a influência dos parâmetros do 

processo de lixiviação verificou-se que duas rotas se destacaram, apresentando 

eficácias semelhantes na extração de níquel. 

Na primeira rota, foi possível extrair 96% de níquel sob as seguintes condições 

de processo: H2SO4 2M; S/L: 1:10; 90⁰C; tamanho de partícula: D50= 8,5 μm em 3h de 

reação. Já na segunda rota, obteve-se a extração de 97,4% de níquel utilizando H2SO4 

2M; S/L: 1:5; 100⁰C; tamanho de partícula: D50= 8,5 μm em 8h de reação. 

Observa-se que ambas as rotas apresentaram porcentagens de extrações 

semelhantes. No entanto, na segunda rota foi obtido o níquel em solução a uma 

concentração de 116 g.L−1 e na primeira rota 58 g.L−1. Para aplicação industrial é mais 

interessante se obter uma solução que contenha o níquel mais concentrado, logo a 

segunda rota é sugerida para aplicação em grande escala. Na galvanoplastia, por 

exemplo, o sulfato de níquel para aplicação em banho tipo Watts deve estar na faixa de 

concentração de 225 a 400 g.L−1 e para banho semibrilhante 300 g.L−1, sendo que uma 

baixa concentração de níquel implica em um baixo poder de penetração do níquel na 

peça em tratamento (VOTORANTIM METAIS,2012) . 

Após essa etapa de lixiviação, o licor obtido em ambas as rotas foi submetido as 

técnicas de precipitação e troca iônica para verificar o potencial das técnicas na 

purificação da solução de sulfato de níquel. 

 

 

5.3  Resultados experimentais da recuperação de níquel na forma de hidróxido 

de níquel – Precipitação 

A precipitação de níquel a partir do licor lixiviado contendo Ni na forma de sulfato 

de níquel foi realizada usando hidróxido de sódio como agente precipitante em uma 

estequiometria de 1:2, respectivamente, de acordo com a Equação 12: 

 

NiSO4 + 2NaOH → Ni(OH)2 + Na2SO4     Equação (12) 
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Além dos íons de Ni2+ presentes no licor também foi identificado por ICP-OES a 

presença dos íons Al3+, Fe3+,Ca2+e Mg2+. Para avaliar o comportamento destes íons na 

solução, foi elaborado um diagrama de especiação no software Hydra-Medusa e 

verificado o pH de precipitação para cada íon, conforme a Figura 19, considerando as 

concentrações dos íons na solução do licor obtido após a lixiviação. 

 

Figura 19. Diagrama de especiação para os íons de Ni2+, Fe3+, Al3+ e Mg2+ 

presentes no licor lixiviado. 

 

Através do diagrama verificou-se que o Fe3+, Al3+, Ni2+, e Mg2+ começam a 

precipitar a um pH próximo de 2; 3,2; 5,4 e 9,2, respectivamente. Assim, a precipitação 

foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma precipitação em pH 

4,5 com o objetivo de extrair o Fe3+ e Al3+ presentes no licor. Na segunda etapa, o 

filtrado remanescente foi precipitado com um pH igual a 6,9.  

De acordo com MBEDZI et al., (2017), a temperatura não influencia na grandeza 

da precipitação do Fe(III), no entanto, em seus estudos foi verificado que entre a 

temperatura de 55º a 90º C houve a remoção de alumínio e a melhora na filtrabilidade 

do precipitado aumentou com a temperatura. Baseado nesse estudo foi definido 

realizar a precipitação a 90ºC pelo fato de o licor também conter alumínio e sair da 

lixiviação a essa temperatura. 
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Verificou-se que com a adição do agente precipitante de NaOH na solução 

lixiviada, inicialmente com pH negativo, com o consequente aumento do pH deu-se 

início a precipitação, observando os primeiros precipitados em pH próximo a 2. À 

medida que o pH foi aumentando para 4,5 ocorreu a precipitação do ferro e do 

alumínio, no entanto o níquel também começou a precipitar. Observou-se que o 

precipitado da primeira etapa possuía característica gelatinosa e coloração amarelada, 

coloração atribuída ao ferro, no entanto é possível ver partículas esverdeadas de níquel 

que também acabou precipitando nesse intervalo de pH e ficou retida no precipitado 

gelatinoso formado Figura 20 (c). Com o aumento do pH para 6,9 pela adição de mais 

NaOH, a solução se tornou um licor verde gelatinoso. Após a filtração da segunda 

etapa de precipitação, obteve-se uma torta gelatinosa que apresentou dificuldade de 

filtração (Figura 20 (d)). Após a secagem o precipitado de níquel deu origem aos 

sólidos verdes, cor característica do Ni(OH)2 (Figura 23) (RAZAVIAN; FATEMI; 

NAJAFABADI, 2020).  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

Figura 20. Precipitação do licor lixiviado com NaOH. (a)licor antes de iniciar a 

precipitação; (b) licor após atingir pH 6,9; (c) torta do precipitado da primeira etapa ; (d) 

torta do precipitado da segunda etapa. 

 

Foi realizada uma análise de DRX para verificar a estrutura do hidróxido de 

níquel precipitado e constatou-se que foi formado o hidróxido de níquel na fase mista, 

ou seja, encontra-se presente o Ni(OH)2 coexistindo na fase α e β, conforme a Figura 

21. De acordo com Abbas et al. (2017), os picos identificados em 2θ igual a 22,7º e 

35,5º são característicos da fase α-Ni(OH)2 e os picos 33,2º e 59,3º são característicos 

da fase β-Ni(OH)2. O Ni(OH)2 na fase β possui estrutura em camadas empilhadas 

ordenadas, já a forma polimorfa do α-Ni(OH)2 possui moléculas de água intercaladas 

com a fase alfa, resultando em Ni(OH)2 com estrutura em camadas empilhadas 
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desordenadamente (ABBAS et al., 2019). Abbas et al. (2019), obteve um difratograma 

semelhante em seus estudos de síntese de hidróxido de níquel. 

 

 

Figura 21. Difratograma de raios-X do precipitado de Ni (NaOH 4M, pH 6,9; 

90⁰C). 

 

A morfologia da superfície da amostra de precipitado Ni(OH)2 foi examinada por 

análise de MEV-EDS (Figura 22). A análise mostrou que a formação de hidróxido de 

níquel ocorre por agregação de pequenas partículas. O espectro analisado via EDS na 

região mostra a presença do oxigênio, níquel e enxofre. A análise não mostrou a 

presença de demais elementos além dos citados, confirmando a precipitação apenas 

do níquel no pH determinado na segunda etapa da precipitação.  
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Figura 22. Imagem de elétron retroespalhados do precipitado Ni(OH)2 e 

respectivo espectro EDS da região. 

 

Foi avaliada a capacidade do NaOH em separar o Ni dos demais íons em 

solução e a porcentagem de níquel precipitado como hidróxido de níquel foi igual a 

66%. A presença de Fe mesmo que em pequena quantidade arrasta consigo o níquel 

durante a primeira precipitação devido a consistência gelatinosa do precipitado formado 

que acaba dificultando a filtração, fato que também foi observado por Mbedzi et 

al.(2017) em seus estudos. Assim, uma técnica mais eficaz para a remoção do ferro 

deve ser adotada para não prejudicar a recuperação do Ni. 

 

5.4  Resultados experimentais da recuperação de níquel na forma de óxido de 

níquel – Calcinação  

O hidróxido de níquel foi calcinado para a obtenção do óxido de níquel, que é 

um composto empregado na fabricação de ligas e cerâmicas, apresentando uma 

coloração acinzentada após a calcinação (Figura 23(b)). A  Figura 24 mostra a 

estrutura cristalina do composto formado com os picos de difração correspondentes ao 

NiO em 2θ igual a 37,1⁰; 43,1⁰; 62,7⁰; 75,2⁰ e 79,3⁰. Esses picos correspondem aos 

planos cristalográficos (111), (200), (220), (331) e (222) nos padrões de NiO (JCPDS 

71-1179) (WEI et al., 2009). Não foi identificado pico de difração de Ni(OH)2, indicando 

que a conversão foi completa.  
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(a) (b) 

Figura 23. (a) (NiOH)2 precipitado após a secagem; (b) NiO formado após a 

calcinação do (NiOH)2. 

 

 

 

 Figura 24. Difratograma de raios-X do precipitado de níquel calcinado (700⁰C, 

2h) 

A técnica de precipitação não foi aplicada novamente a outros ensaios de 

lixiviação devido a sua performance. Em um licor com os metais mais concentrados 

esse problema tende a persistir. 
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5.5  Resultados experimentais dos ensaios de resinas de troca iônica 

 

5.5.1 Ensaios em batelada com solução sintética multielementar 

Os ensaios em batelada para verificar o efeito do pH de 0,5 a 2,0 foram 

realizados com as resinas Lewatit MonoPlus TP207(HN(CH2CO2H)2, Dowex XUS 

43605(HPPA) e Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03), em temperatura de 25ºC, durante 

2h e agitação de 200 rpm. Optou-se por fazer os ensaios em batelada estudando o 

comportamento do ferro e do níquel em um intervalo de pH devido o ferro ser um 

contaminante de difícil remoção, e o comportamento do níquel foi observado por ser o 

metal de interesse de recuperação. Em pH acima de 2 o ferro precipita, o que poderia 

dificultar a sua remoção ou causar a co-precipitação de outros elementos presentes na 

solução. Logo, foi definido que a análise de influência do pH na performance das 

resinas seria estudado até no máximo pH 2 (PEREZ; BOTELHO; ESPINOSA,2019). 

         A resina Purolite S950(RCH2 N HCH2 P03) apresentou o melhor resultado entre 

as resinas estudadas, obtendo uma maior porcentagem de adsorção de ferro em pH 

1,0, 56,43%, e não adsorveu o níquel no mesmo pH, como desejado. De acordo com o 

fabricante dessa resina, ela é mais seletiva para Fe3+ do que para o Ni2+ (Tabela 3), 

logo esse resultado era o esperado. Observou-se que as resinas Lewatit MonoPlus 

TP207(HN(CH2CO2H)2 e  Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) apresentaram pouca 

afinidade para o níquel em relação ao ferro. Na Figura 25 é possível verificar as 

porcentagens de adsorção do níquel e do ferro obtidos nos ensaios de avaliação do 

efeito de pH para cada uma das resinas estudadas. 
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(a) 

 

 

 

  

(b) 
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(c) 

Figura 25. Porcentagem de adsorção dos metais ferro e níquel em função do pH 

para as resinas (a) Dowex XUS 43605, (b) Lewatit MonoPlus TP207 e (c) Purolite 

S950. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução sintética;2h;25ºC. 

  

 

Observando a Figura 25, verifica-se que todas as resinas estudadas têm maior 

seletividade para o ferro do que para o níquel. Na resina Dowex XUS 43605(HPPA), a 

adsorção do ferro aumentou gradativamente com o aumento do pH. Esse 

comportamento não foi observado nas resinas Lewatit MonoPlus 

TP207(HN(CH2CO2H)2 e Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03), onde a adsorção do ferro 

variou no intervalo de pH estudado, não apresentando uma tendência. No entanto, 

ambas as resinas apresentaram maiores porcentagens de adsorção de ferro no pH 1. 

De acordo com Botelho Junior et al. (2019), o Fe (III) tem preferência em ligar-se ao 

oxigênio presente nos grupos carboxílicos e grupo funcional iminodiacetato, o que 

explica a seletividade da resina Lewatit MonoPlus TP207 (HN(CH2CO2H)2 para o ferro.  
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Também foram calculadas as capacidades de troca iônica para cada resina, em 

cada pH estudado. A resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) apresentou a 

capacidade de troca igual a 9,67 mg de Fe/g de resina em pH 1 após 2h de ensaio. A 

resina Lewatit MonoPlus TP207 (HN(CH2CO2H)2 apresentou capacidade de troca em 

pH 1 de 0,72 mg de Fe/g de resina e a Dowex XUS 43605 (HPPA) em pH 2 de 0,20 mg 

de Fe/g de resina, conforme mostrado na Figura 26.  

Ao analisar a capacidade de troca (Qe) para cada resina confirmou-se que a 

resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) foi a resina que mais adsorveu o ferro entre 

as 3 resinas estudadas e mostrou não ter afinidade pelo níquel, confirmando os 

resultados obtidos na porcentagem de adsorção das resinas. 

A resina Dowex XUS 43605 (HPPA) também mostrou maior porcentagem de 

extração para o ferro do que para o níquel. No entanto, ao calcular a capacidade de 

troca dessa resina no pH 1,0 verificou-se que maior massa de níquel foi retida pela 

resina do que o ferro. Isso pode ter ocorrido pelo fato de a concentração de níquel no 

licor ser muito maior do que a concentração de ferro, cerca de 200 vezes maior, e 

nesse pH a sua seletividade foi favorecida na adsorção. O mesmo ocorreu para a 

resina Lewait Monoplus TP207 (HN(CH2CO2H)2 em pH 0,5. 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 
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(c) 

Figura 26. Capacidade de adsorção dos metais ferro e níquel em função do pH para as 

resinas (a) Lewait Monoplus TP207, (b) Dowex XUS 43605 (c) Purolite S950. 

Condições experimentais: 1,0g de resina; 50mL de solução sintética;2h;25ºC. 

 

5.5.2 Ensaios em coluna de leito fixo  

Foram realizados ensaios contínuos em coluna com leito fixo para verificar a 

eficácia na retenção dos contaminates ferro, alumínio, magnésio e cálcio presentes na 

solução sintética multielementar. 

A resina empregada nos ensaios em coluna foi a resina Purolite S950 (RCH2 N 

HCH2 P03), por apresentar maior seletividade entre as três resinas estudadas. Resinas 

quelantes com grupo contendo fósforo e nitrogênio, como a Purolite S950 (RCH2 N 

HCH2 P03) que possui grupo aminofosfônico, são utilizadas para purificação de 

soluções de sulfato de níquel quando os elementos que se deseja remover são mais 

seletivos pela resina do que o níquel (VAN DEVENTER, 2011). 

A ordem de seletividade da resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03), de acordo 

com o fabricante, em pH ácido é: H+ > Fe3+ > Pb2+ > Cu2+ > Zn2+ Al3+ > Mg 2+ ≥ Ca2+ ≥ 

Cd2+ > Ni2+ ≥ Co2+ > Na+. Em pH alcalino: Cd2 + Mg2 + > Ca2 + > Sr2 +, Al3+ > Ba2+ >> Na+ 

K+. 
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Foram realizados 4 ensaios em coluna com a resina Purolite S950 (RCH2 N 

HCH2 P03) em diferentes valores de pH, para verificar a eficácia de adsorção do Fe, Al, 

Ca e Mg da solução. As soluções sintéticas estudadas possuem as concentrações dos 

metais semelhantes aos licores pós lixiviação nas condições da relação sólido-líquido 

de 1:10 (58 g.L-1 de Ni) e 1:5 (116 g.L-1 de Ni).  O pH da solução sintética foi ajustado 

de acordo com cada ensaio, que foram realizados em temperatura ambiente, com uma 

vazão de circulação na coluna de 3 volumes de leito/h, tendo a coluna 23,6 VL (volume 

de leito). 

 

• pH 1,0 com solução S/L 1:10, 58 g.L-1 de Ni 

 

 

 

Figura 27. Curva de ruptura para a adsorção de Ni, Fe, Al, Ca e Mg na resina de 

troca iônica Purolite S950 na vazão de 3 VL/h, pH=1 e T=25ºC. 

 

A Figura 27 contém as curvas de ruptura para o Fe, Ni, Al, Mg e Ca, durante o 

ensaio em coluna em pH 1,0 utilizando a resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03). 

Verifica-se que a ordem de afinidade da coluna pela solução foi Fe>Al>Ca>Mg>Ni, que 

está de acordo com especificações de seletividade da resina apresentada pelo 

fabricante. A máxima adsorção de ferro foi de 94,5%, após 50 minutos de licor 
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passando pela coluna. Nesse mesmo intervalo de tempo a resina também adsorveu 

cerca de 84% de alumínio e 8% de Ni. No entanto, a resina somente saturou para Fe 

após 6 h de ensaio, 23 volumes de leito, onde reteve 55% de Fe e não reteve mais Ni. 

No tempo de saturação da resina para Fe, a resina não apresentou muita seletividade 

para Al, Ca e Mg, adsorvendo apenas 13% de Al e menos de 1% de Ca e Mg. 

 

• pH2,0 com solução S/L 1:10, 58 g.L-1 de Ni 

 

O ensaio com pH igual a 2,0 foi realizado após se preparar uma solução sintética 

sem a presença de Fe e Al, que foram adsorvidos com eficácia no ensaio com pH1,0, 

para verificar a adsorção de Mg e Ca pela resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) em 

um pH menos ácido, conforme indicação do fabricante para adsorção desses 

elementos. Ao retirar os elementos de maior seletividade da resina é possível verificar 

a interação das resinas com Mg e Ca, que também constam na lista de seletividade da 

resina, porém são menos seletivos do que o Fe e o Al. 

A partir da Figura 28 é possível verificar que a resina adsorveu muito baixas 

quantidades dos metais em solução, sendo adsorvidos 10% de Mg e menos de 1% de 

Ca e Ni após a finalização do ensaio. 
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Figura 28. Curva de ruptura para Curva de ruptura para a adsorção de Ni, Ca e 

Mg na resina de troca iônica Purolite S950 na vazão de 3 VL/h, pH=2 e T=25ºC. 

 

• pH 4,0 com solução S/L 1:10, 58 g.L-1 de Ni 

 

Um ensaio em pH igual a 4,0 foi realizado com a solução sintética sem a 

presença de Fe e Al novamente, contendo apenas sulfatos de Ca, Mg e Ni para avaliar 

se a resina adsorveria uma porcentagem maior dos elementos analisados em um pH 

mais alto. De acordo com as informações do fabricante, a resina é mais seletiva para 

Ca e Mg em meio menos ácido ou ainda em meio básico. A Figura 29 mostra o 

desempenho da coluna no pH estudado. 
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Figura 29. Curva de ruptura para a adsorção de Ni, Ca e Mg na resina de troca 

iônica Purolite S950 na vazão de 3 VL/h, pH=4 e T=25ºC. 

 

Os resultados mostraram que a resina adsorveu 44% de Mg e 44%Ca na 

primeira hora de ensaio, em 2 volumes de leito, assim como também adsorveu cerca 

de 38% de níquel ao mesmo tempo, mostrando que a afinidade para o Ni também 

aumentou com o aumento do pH. No ponto de saturação da resina para os elementos 

estudados observou-se que foram adsorvidos menos de 1% de Ni, Mg e Al, ou seja, a 

resina saturou rapidamente com os elementos, com 10 volumes de leito, e após esse 

período começou a dessorver os elementos retidos com a passagem do licor pela 

coluna.  

SILVA et al., (2021) estudaram uma resina do grupo aminofosfônico, como a 

Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03), comparando-a com resinas com outros grupos 

funcionais como grupos sulfônico, carboxílico, amino-fosfônico, fosfórico, fosfínico, 

fosfônico e sulfônico, iminodiacético, aminoximática, n-metilglucamino, bis-picolamina, 

tiourea e isotiourea e tiol. Eles verificaram que as resinas com grupo funcional 

aminofosfônicos apresentaram melhores resultados na adsorção de Fe (III), obtendo 

um carregamento de 98% de Fe (III), apenas 1% de Ni (II) em 0,2g de resina/mL. Em 

segundo lugar ficaram as resinas que continham grupos fosfônico e sulfônico, que 

adsorveram 93% de Fe (III), 4% de Ni em 0,3 g de resina/mL.  
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5.5.3 Ensaios em coluna de leito fixo simulando 4 colunas operando em série 

Foi realizado um estudo para verificar a eficácia das resinas de troca iônica na 

purificação do licor resultante da lixiviação em que se obteve o níquel a uma 

concentração de 116 g.L-1, realizada nos seguintes parâmetros: S/L 1:5, H2SO4 2M, 

T=100ºC, t=8h e D50=8,5 μm, através da solução sintética com concentrações 

similares a esse licor. A vazão de circulação da coluna foi de 3 volumes de leito por 

hora, definindo um total de 8 volumes de leito por ensaio.  

 

• 1ª coluna: pH 1,0 com solução S/L 1:5, 116 g.L-1 de Ni 

 

A Figura 30 traz as curvas de ruptura para o Fe, Ni, Al, Mg e Ca presentes no 

licor durante o carregamento da resina Purolite S950(RCH2 N HCH2 P03), assim como 

a seletividade da resina pelo ferro em relação aos demais metais em solução. A 

máxima adsorção de ferro foi de 92,5% em 1,4 volumes de leito. A taxa de adsorção foi 

rápida no início devido a capacidade de troca dos grupos quelantes na resina. No 

entanto, no ponto de ruptura do ferro da resina, após 8 volumes de leito, a quantidade 

de íons de ferro e níquel adsorvidos foram de 38,4% e 4%, respectivamente. O níquel 

atingiu o ponto de ruptura após 3 volumes de leito, o cálcio e o magnésio 8 volumes de 

leito e o alumínio não atingiu o seu ponto de ruptura nos volumes de leito estudados. 

Depois do ferro, o alumínio mostrou uma curva menos inclinada do que os demais 

metais, indicando ser o segundo elemento do licor a ser adsorvido pela resina. 

Mesmo a resina demonstrando uma afinidade muito maior para o Fe (III) em 

relação aos demais íons presentes na solução, verificou-se que uma coluna não seria 

suficiente para a remoção desse elemento. Logo, o licor remanescente da primeira 

coluna de troca iônica foi carregado em mais uma coluna, e assim seguidamente até a 

quarta coluna, para verificar a eficácia da retenção de Fe (III) e os demais elementos 

em um sistema de quatro colunas operando em série.  
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A concentração dos íons no licor resultante desse ensaio de lixiviação aumentou 

em relação a concentração dos íons dos mesmos elementos presente na solução 

utilizada nos ensaios em bateladas. No entanto, a capacidade de adsorção do metal 

aumenta proporcionalmente ao aumento da sua concentração, devido a força motriz 

para a transferência de massa, atingindo mais rapidamente o equilíbrio de adsorção 

(JIANG et al., 2015). 

 

 

Figura 30.  Curva de ruptura para a adsorção de Ni, Fe, Al, Ca e Mg na resina de 

troca iônica Purolite S950 na vazão de 3 VL/h, pH=1 e T=25ºC na 1ª coluna. 

 

 

• 2ª coluna: pH 1,0 com solução S/L 1:5, 116 g.L-1 de Ni 

 

 Na Figura 31 tem-se a curva de ruptura para o Fe, Al, Mg, Ca e Ni na segunda 

coluna de troca iônica. Após o carregamento do licor na segunda coluna, observou-se 

que a resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) adsorveu 87% de Fe da solução 

remanescente antes da primeira hora de ensaio. No ponto em que a resina ficou 

saturada para o Fe, 56% de Fe foi adsorvido, em relação ao Fe contido na solução 

inicial e 1% de Ni, mostrando a necessidade de mais uma etapa de purificação para a 
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retenção do Fe. Observando os resultados anteriores foi constatada a baixa 

seletividade da resina para os demais elementos, logo o ferro foi definido como o 

elemento de interesse de remoção nesse processo. Estudos anteriores mostraram que 

o ferro é um dos principais contaminantes de uma solução, pois é um elemento que 

influencia na recuperação do níquel (BOTELHO JUNIOR et al. 2020; JIMÉNEZ et 

al.2017). 

 

 

 

Figura 31. Curva de ruptura para a adsorção de Ni, Fe, Al, Ca e Mg na resina de 

troca iônica Purolite S950 na vazão de 3 VL/h, pH=1 e T=25ºC na 2ª coluna. 

 

• 3ª coluna: pH 1 com solução S/L 1:5, 116 g.L-1 de Ni 

 

A solução remanescente da segunda coluna de troca iônica foi carregada na 

terceira coluna. Após a saturação da resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) para o 

Fe, verificou-se que 75% de Fe e 1% de Ni foi adsorvido pela coluna em relação as 

concentrações iniciais desses elementos. A Figura 32 mostra a curva de ruptura para o 

Fe, Al, Ni, Ca e Mg.  



97 
 

 

Figura 32. Curva de ruptura para a adsorção de Ni, Fe, Al, Ca e Mg na resina de 

troca iônica Purolite S950 na vazão de 3 VL/h, pH=1 e T=25ºC na 3ª coluna. 

 

 

• 4ª coluna: pH 1,0 com solução S/L 1:5, 116 g.L-1 de Ni 

 

A solução remanescente da terceira coluna foi carregada na quarta e última 

coluna de troca iônica. A Figura 33, mostra a curva de ruptura para o Fe, Ni, Mg, Ca e 

Al. 

Após a resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) ficar saturada para com o Fe, 

verificou-se que ao final do processo as resinas retiveram 92,2% de Fe, 38,6% de Al, 

29,0% de Ca,32,6% de Mg e 5,7 % de níquel e em relação as concentrações desses 

elementos na solução inicial, carregada na primeira coluna.  

A partir da obtenção das porcentagens de retenção de cada elemento nas 

colunas de troca iônica, foi possível determinar a concentração final de cada metal na 

solução de sulfato de níquel final. Logo, a solução de sulfato de níquel é composta por 

114 g.L-1 de Ni, 57 mg.L-1 de Fe, 124 mg.L-1 de Ca, 274 mg.L-1 de Mg e 344 mg.L-1 de 

Al. 
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Figura 33. Curva de ruptura para a adsorção de Ni, Fe, Al, Ca e Mg na 

resina de troca iônica Purolite S950  na vazão de 3 VL/h, pH=1 e T=25ºC na 4ª 

coluna. 

 

A baixa afinidade da resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) para o Ni no pH 

estudado pode ser justificada pelo fato de que a resina possui uma ordem de 

seletividade em que favorece os íons H+ em relação aos demais íons, inclusive o 

níquel, ou seja, quanto menor o pH da solução menor será a adsorção do metal pois há 

maior competição do íon H+ com os complexos metálicos para os locais de adsorção 

(DEEPATANA; VALIX, 2006). O Fe3+ é o íon de maior seletividade dessa resina após o 

H+, isso explica a preferência de adsorção da resina por esse elemento em relação aos 

demais presentes em solução. 

Observou-se que a porcentagem retenção de ferro foi aumentando em relação 

as etapas de troca iônica. Isso pode ter ocorrido devido ao fato de ter menos íons Fe 

(III) em solução, logo, a adsorção dos íons pelas resinas quelantes se tornaram mais 

eficazes de uma coluna para outra. 

Após a saturação da coluna com o Fe, foi feita a eluição em duas etapas. 

Primeiro a coluna foi eluida com H2SO4 0,05M com o intuito de remover o Fe antes do 

Ni. No entanto, 2,5% de Ni e 75,6% de Fe foram eluidos nessa etapa. Na segunda 
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etapa de eluição, foi utilizado o H2SO4 1M como eluente e 0,24% de Ni foi recuperado 

juntamente com 5,22% de Fe. E por fim, a coluna foi carregada com uma solução de 

HCl 4M para remover todas as impurezas, nessa etapa 16% de Fe foi removido, 

juntamente com 0,3% de Ni. A eluição do Ni foi eficaz, permitindo uma recuperação 

total de 97% de Ni ao final do processo de troca iônica. 

 Deepatana e Valix (2006), obtiveram alta eficiência de eluição para o Ni, 82%, 

com as resinas Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03). Logo, os autores verificaram que a 

eficácia da eluição se relaciona com um processo de adsorção envolvendo interações 

fracas, a eficiência de dessorção da Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) não está 

relacionada com a natureza dos complexos e a especiação do metal. Nesse estudo, a 

dessorção do Fe também ocorreu com a mesma facilidade da eluição do Ni, indicando 

que as interações de adsorção foram fracas para ambos. 

A resina Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) é recomendada pelo fabricante para 

a remoção de cálcio e magnésio de soluções. De acordo com o mesmo, a resina é 

altamente seletiva para metais que possuem íons metálicos divalentes. No entanto, as 

condições de operação para adsorção desses metais são em meio pouco ácido para 

não haver competição com o H+, ou ainda, alcalino, o que levou a adsorção de Ni 

também em ensaios prévios. Assim, verificou-se a eficácia da troca iônica com as 

resinas Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03) para o Fe da solução de sulfato de níquel, 

quando operando em um sistema com 4 colunas em série. 

Pensando na aplicação da solução final obtida de sulfato de níquel, a literatura 

apresenta limites de impurezas que soluções empregadas em banhos de níquel pode 

conter. A Tabela 6 mostra as concentrações máximas aceitáveis de impurezas em 

banhos de níquel Whatts (considerando os metais presentes no licor obtido nesse 

estudo) e o efeito que podem causar quando estão acima desses limites. 
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Tabela 6 − Concentração máxima de impurezas metálicas em banhos de níquel 

Watts e seus efeitos 

Metal Concentração máxima 
(ppm) 

Efeito visível Referência 

Alumínio Não determinado Possível depósitos 
ásperos 

(DENNIS; 
SUCH, 1993) 

Cálcio 500 Depósitos brutos, 
rugosidade 

(DENNIS; 
SUCH, 1993) 

 

Ferro 

100-500  

         Nódulo 

(DENNIS; 
SUCH, 1993) 

50  NORMA BS 
564:1970 

Magnésio Não encontrado - - 

 

Para a remoção do Mg, Al e Ca, sugere-se que outra técnica seja combinada 

com a troca iônica de acordo com a aplicação desejada.  

 

5.6 Fluxograma de processo proposto 

Após a definição dos parâmetros de processo em escala laboratorial, foi 

realizada a projeção do processo para operação em escala industrial, através do 

Microsoft Visio (Figura 34). 
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Figura 34.  Fluxograma do processo hidrometalúrgico de lixiviação ácida para 

recuperação de níquel. 

 

O fluxograma da Figura 34 mostra a rota hidrometalúrgica de lixiviação ácida 

proposta para a recuperação do Ni, sugerindo os equipamentos empregados na rota 

produtiva.  

Ao chegar na indústria o material precisa ser mantido em um tanque de 

armazenamento fechado. O catalisador exaurido é submetido a um pré-tratamento de 

calcinação, pois ao ser descartado da indústria petroquímica sai do processo envolto 

em matéria-orgânica que se não for removida pode dificultar o processamento do 

catalisador. 

Durante os estudos de desenvolvimento da rota foi observado que o tamanho 

das partículas influencia na porcentagem de extração na etapa da lixiviação. Assim, 

para cominuir os catalisadores em partículas dentro da granulometria estudado que 
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mostrou maior eficácia, D50= 8,5 μm, é recomendável a utilização de um moinho com 

capacidade de moagem ultrafina, como por exemplo o moinho HigMill. Esse 

equipamento possui alta eficiência energética e opera moendo as partículas por atrito 

entre os grânulos, possui eixo giratório e elementos de mistura para agitar. De acordo 

com o fabricante para moer partículas no tamanho de 40 μm, utiliza-se uma energia 

específica de 22,7 kwh/t. 

Após a moagem, o material segue para a etapa da lixiviação. O reator mais 

adequado para esse processo é um reator de tanque agitado contínuo (CSTR), que 

deve ser de aço inox, ou outro material com propriedades que evite a corrosão e não 

se degrade com ácido sulfúrico utilizado como agente lixiviante. A lixiviação ocorre a 

temperatura de 100ºC. Logo, o reator deve possuir uma fonte de calor, que pode ser o 

acoplamento de serpentinas no fundo ou ao topo do reator. Outras opções de fonte de 

calor pode ser vapor vivo ou a utilização de um reator encamisado. O ácido sulfúrico é 

bombeado para o reator juntamente com a água, em quantidade específica que atinja a 

concentração de 2M. Um recuperador de ácido ou vapor se faz necessário caso haja 

perda de ácido por evaporação. Recomenda-se o sistema de lixiviação operando com 2 

reatores em série para aumentar a eficiência do processo. A lixiviação com apenas um 

reator operando permite a recuperação de 97,4% de níquel, com uma lixiviação em 

série é possível aumentar essa eficiência e diminuir a perda de níquel nessa etapa do 

processo.  

O licor lixiviado posteriormente é filtrado, um filtro prensa pode ser utilizado para 

essa etapa. O licor é extraído contendo níquel na forma de sulfato e a torta com o 

silício e impurezas é separada. O rejeito obtido da etapa de lixiviação é composto 

basicamente por sílica, resquícios de carbono e uma pequena fração de compostos 

não lixiviado. Esse rejeito pode ser destinado a produção de cimento, como alternativa 

de reciclagem ou ser enviado para um aterro industrial. 

Para a purificação do licor é proposto o processo de troca iônica em relação a 

precipitação seletiva, por essa técnica permitir a obtenção do licor na forma de sulfato 

de níquel com uma concentração reduzida das impurezas. Assim, a solução obtida é o 

produto final do processo que pode ser destinada a uma cristalização, por exemplo, 
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para a obtenção do sulfato de níquel em grânulos, que é um produto com valor 

agregado e tem aplicação na galvanoplastia, por exemplo. Esse licor também pode ser 

destinado em processos eletrolíticos. 

A troca iônica dever ser realizada por uma resina que possui seletividade para o 

ferro e demais contaminantes maior do que para o níquel, como a resina usada nesse 

estudo, Purolite S950 (RCH2 N HCH2 P03). Assim, o ferro e demais contaminantes são 

adsorvidos pelas resinas presentes na coluna de troca iônica, enquanto a solução 

concentrada de níquel é obtida com menos impurezas. Os contaminantes são 

removidos da coluna no eluente, ácido sulfúrico 0,05M e 1M, e a solução contendo o 

sulfato de níquel, produto final do processo, é armazenada para comercialização.  

O eluente é enviado para as estações de tratamento físico-químicas de efluente. 

O níquel presente no eluente pode ser recuperado através da precipitação com 

carbonato de sódio, gerando carbonato de níquel, ou com a utilização de uma base, 

dando origem ao hidróxido de níquel, que pode ser utilizado para a neutralização do 

licor na etapa que antecede a troca iônica. 

Caso a aplicação da solução de sulfato de níquel necessite de uma pureza 

maior do que a atingida nesse estudo, o sulfato de níquel em solução deve ser 

submetido a mais uma etapa de purificação, se houver a necessidade de remoção das 

frações de contaminantes não removidos pelas resinas.  

Indica-se utilizar um sistema de colunas de troca iônica operando com 4 colunas 

em série e em paralelo, simultaneamente. As resinas operando em paralelo permite 

que enquanto um sistema está tratando o licor o outro está sendo regenerado, criando 

um fluxo contínuo de material. Já a operação em série permite que ocorra o aumento 

da eficiência do processo, retendo mais impurezas. A solução eluida com ácido 

sulfúrico pode ser enviada para o tratamento do efluente.  

Também foi realizado o balanço de massa para cada etapa do processo, 

considerando os dados obtidos experimentalmente e projetando a operação para uma 

planta com capacidade de operação de 1 t/dia em regime batelada, considerando o 

recebimento de 10t/mês do catalisador exaurido de níquel. Este balanço é mostrado na 

Figura 35. 
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Figura 35. Balanço de massa para a rota hidrometalúrgica da recuperação de Ni 

do catalisador gasto. 

 

O balanço de massa foi realizado a partir dos dados obtidos no laboratório com 

prospecção em um processo industrial. Verifica-se que na etapa da lixiviação 97,4% do 

níquel é recuperado no licor após a filtração da lixiviação. Durante essa etapa do 

processo também é estimado uma evaporação de 2 ton/dia, que pode ter ocorrido 

devido à alta temperatura em que o processo é submetido, no ensaio em questão, a 

temperatura foi de 100ºC. No laboratório são utilizadas vidrarias que podem apresentar 

vedação do sistema de lixiviação diferente dos reatores utilizados em um processo 

industrial, onde pode ser que não ocorra essa perda de volume por evaporação. 

Na etapa de purificação, através de resinas de troca iônica, observa-se que após 

1h de ensaio, a resina saturou para o Fe. Em um sistema com 4 resinas operando em 
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série foram adsorvidos 92,2% de Fe e 5,7% de Ni. A eficiência do processo todo após a 

purificação por troca iônica na recuperação de Ni foi de 91,5%. Dando sequência ao 

processo, as concentrações dos elementos retidos na coluna podem ser removidas na 

etapa de eluição com ácido sulfúrico 0,05M e 1M. 
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6 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

1. O catalisador exaurido estudado se trata de um catalisador de níquel, 

composto por 44,5% de níquel metálico,12,1%Si, 0,39% de Fe, 0,26% de 

Al, 0,32% de Ca e 0,12% de Mg.   

  

2. Foi possível recuperar 96% de níquel do catalisador exaurido com uma 

concentração de 58 g/L através da lixiviação ácida com ácido sulfúrico 

2M, a 90⁰C, com uma relação sólido-líquido de 1:10 e granulometria com 

D50 de 8,5 μm, em 3h de lixiviação.  

 

3. Foi possível aumentar a concentração do níquel em solução recuperando 

97,4% de níquel do catalisador exaurido com uma concentração de 116 

g/L através da lixiviação ácida com ácido sulfúrico 2M, a 100⁰C, com uma 

relação sólido-líquido de 1:5 e granulometria com D50 de 8,5 μm, em 8h 

de lixiviação.  

 

4. Foi realizada a purificação do licor através da técnica de precipitação com 

hidróxido de sódio, porém parte do níquel precipitou na primeira etapa 

juntamente com o ferro, o que levou a uma obtenção de 66% de hidróxido 

de níquel na segunda etapa de precipitação. 

 

5. A técnica de troca iônica utilizando a resina quelante Purolite S950 (RCH2 

N HCH2 P03) foi aplicada no licor resultante da lixiviação com 

concentração de níquel igual a 116 g/L e verificou-se que 94,3% de níquel 

foi recuperado e 92,2% de Fe foi removido da solução de sulfato de níquel 

durante a etapa de troca iônica. Também foi verificado que a técnica não 

foi eficaz na remoção do Al, Ca e Mg.  
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Conclui-se que através da rota hidrometalúrgica de lixiviação sulfúrica ácida, 

seguida da técnica de troca iônica é possível recuperar 91,5% de níquel no processo 

de reciclagem do catalisador de níquel exaurido estudado nesse trabalho. 
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