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da

Analysis of electrolytic zínc pra:luction

ABSTRACT

This paper describes the technology used in the production
of electrolytic zinc from sulphide concentrates.
All the steps are analysed and possible points of
ment are pointed out.

develoE

Finally, some data on the new plant of the Companhia Para!
buna de Metais are given, especially about the technology and deve
lopment programs.
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}. ｟ＡＺｬＸｑＧￇｾ＠
A produção de zinco através do processo

eletrolftico

responde

por mais de 95% do total produzido no mundo (1).
Este processo vem sendo usado comercialmente há mais de 65 anos
(2), sendo o zinco depositado a partir

de

soluções cloridricas, de

cloreto

f undido e, finalmente, de soluções de sulfato, que é a prática atual.
O processo manteve-se inalterado por longo tempo,havendo, no
tanto, do is desenvolvimen t os rel ativament e recentes.
tulação em leito fluidizado.

O outro é a precipitação

･ ｾ＠

O primeiro deles é a us
de

ferro de soluções

de sulfato de z inco.
Atualmente, alguns estudos de de se nvolvimento de novas técnicas
vem sendo realizado s , sendo
trados de blenda [3),

já em

a

grande novidade a li xiv iaç ão direta de ｣ｯｮ･ｾ＠
uso

no Canadá, e que pode mudar o

panorama do

processo.

2 . ｟ＡｾￇｑＭＧＺ＿＠
O processo e letrolitico de zinco, a partir de concentrados

sul

fetados, envolve um a série de etapas (4), conforme fluxograma s implifica do re
presentado na figura 1.
2. 1. ＧＺＡｾ＠

Ａｌｾￇｑ＠

Prelimi narme nte, o concentrado sofre uma oxidação, com a finali
dade de se transformar o sulfeto de zinco em Óxid o de zinco.

Os sulfetos das

impurezas presentes (chumbo, cobre, cádmio, cobalto, etc) são também transfor
mados em Óxidos, sendo que cloro, fluor, mercúrio e selênio são eliminados du
rante e s ta opera ção .

Como sub produto obtém-se ácido s ulfÚric o , na base

de

uma tonelada de á c i do por to ne lada de concentrado tratado.
2.2. ｾＡ

ＰＡＱ

Ａｾￇ

ｾｑ＠

O ma te ri a l ustu la do, contendo zinco na forma de Óxido,
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é

lixi

ｶＡ

ｩ ｾｲｊ ［ ｊ＠
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Ｚ ｾｯＱｵ

 ￜ･Ｚｊ＠

;i_ :;_ -j_icids

Ｍ ｾ･＠

ｾ Ｑ｣ｩ､ｯ＠

s u l f úrico, c om o obj e tiv o de

solubil izar

z lnc:;n e outros rnot.'''' VLl l i r.,;os co nt idos no concentrado (cádmio, cobre.

etc).

c li rni ncJ ndo ao mesmo tempo , principal mente , ferro, arsênio e antimÔnio.

Pro cu

ra -s e obter ｴ｡ｭ｢ｾ＠

um resfduo ｴｾｯ＠

qu e gera urna etapa de ･ｬｩｭｮ

rico quanto passivei em chumbo e prata,

o

do ferro, pois para se obter tal residuo tem
｡ｾｯ＠

s e que trabalhar em condiçÕ es mai s enérgicas, provocando uma solubilização do
ferro contido no ust u lad o .

A ｳｯｬｵｾ＠

de sul f a t o de zinco obtida na etapa de ｬｩ

subme tida à urna etapa de ｰｵｲｩｦ｣

｡ ｾｯＮ＠

ｸ ｩ ｶ ｩ｡ｾｯ＠

com o objetivo de se r emover os

ｾ＠

elemen

to s prejudiciais à etapa de e letrÓli s e.

Duran te a eletrÓlise, zinco é de positado em catados de aluminio,
e oxigênio liberado nos anodos de chumbo-prata.

Ácido s ulfÚrico é regenerado

e r eciclado para a etapa de lixi viação.

O zinco produ z ido é fundido e lingotado, quer como metal

puro,

que r como liga a base de zinco para inúmeras aplicações.

3.

Ｍ ｾ
3. L

Ａ ｾ

Ｍ ｧｾ

ｬ､ｾ＠

ｉ ｬ､ｾｦＡￇｩ｜ｧ＠

Ｍｾｉ

ｾ

Ｍｾ ｾｧ

ｾＡ

ｑｾ

Ｍ

O primeiro ustulador. conhecido como "flash roaster", foi desen
volvido pela Cominco em Trail, Canadá (5).

Foi largamente adotado no

e ntr e 1930 e 1960, tanto para processos pirometalÚrgico s co mo

mundo

e l etro liticos.

Além de pelotização prévia, era neces sária a moagem do produto ustulado, para
po s terior emprego na etapa de lixiviação do s processos eletroliticos.
Em 1960 a Vi e ille- Montagne da Bélgica (6), em conj unt o com

a

Lurg i da Al ema nha Federal, desenvo l veu um us tulador em leito fluidizad o ,

s im
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plificando enormeme nte o processo e, possibilitando o uso direto do concentra
do como carga do forno.

Este tipo de insta lação estã sendo

amplamente ･ｭｰｲｾ＠

gado em todo o mundo e pode ser representado pela figura 2.
A ust ulação, de acordo com o procedimento
ｖｩ･ｬＭｍｯｮｴ｡ｧｌｵｾ＠

gi é conduzida a aproximadamente 950 9 C, sendo a reação autógena. O leito flui
dizado propri amente dito é formado pela fração gramulométrica mai s grosseira,
representando 30 a 40% do total. Esta fração é extraida por meio de uma sa ida
lateral, o ni ve l da qual determina o ni ve l do leito.
presentando 60 a 70% do total é ustulada em suspensão,
corrente gasosa.

A fração mais fina,
sendo arrastada

Os gases passam através de uma caldeira, onde

da fração fina é recuperada.

re
pela

grande parte

ApÓs passagem em ciclones e eletrofiltros,o res

tante do material ustulado é recolhido.
A Metallurgie Hoboken-Overpelt da Bélgica, tendo

operado oesde

1954 com o processo de retortas horizontais, aproveitou o forno

ustulador

xistente, quando passou a adotar o processo eletrolitico em 19 74

e

(7,8).

O processo adotado pela Metallurgie Hoboken-Overpelt é bastante
diferente do Vie ille- Montagne-Lurgi porque foi projetado para atender

as

ne

ces sida des da s retortas horizontais. Carac teriza-se por uma palatização ｰｲ･ｬｾ＠

t

minar dos concentrados, em que se usa sulfato de zinco como aglomerante.
9

conduzido em leito fluidizado,a uma temperatura entre 900 e l000 C, sendo que
o material ust ulado extraido do f undo do forno repre senta cerca de BD%
tal. O material mais fino,com um teor de su lfato mais elevado, é

do to

recirculado

para a palatização. O processo em questão pode ser ilustrado pela figura 3.
O forno ustulador da Metallurgie Hobo ken-Overp elt,

a

despeito

｡ｰｲｾ＠

dos custos adicionais de preparação da carga e moagem do pro duto final,

senta alguns aspectos interessantes em relação ao da Viell e-Mo ntagne-Lurgi
Um deles é ser menos sensiv el aos teores de chumbo, cobre, silica
granulometria do concentrado .

e

agua

e

A presença de chumbo, cob re e s ilica, em deter

minada s situaçÕ es , pode causar aglomeração da carga, com cons equente
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･ｮ

ｴｵｰｾ＠

menta do f orno , oevido à fo rmação de compostos fundíveis à temperatura de ｯｰｾ＠
ração. O teor de umidade,no caso do forno ustulador Vieille-Montagne-Lurgi, 8
importante, poi s abai xo de determinado

valor, há geraçao exces s iva de f ino s,

o que pode causar problemas na cald e ira . No caso da granulometri a ,quanto mais
homogénea, maior e a estaLt lidade do l e ito fluidizado.
Uma outra particularid ad e do forno

ustulador da Metallurgie Ho

boken-Overpelt, é com relação à produção de ustulados com menores

teores

de

sulfeto e sulfato,do que aqueles produzidos pelo sistema Vieille-Montagne Lur
gi.

O material ustulado da

Metallurgie Hoboken-Overpelt

pode ser

esto c ado

ao tempo.
O sistema Vieille-Montagne-Lurgi é utili z cidD em praticamente t.:2_
das as plantas eletrolfticas de zinco no mundo, porque

seus cu stos

nais são baixos e há disponibilidade de ma téria prima adeq uada
so.

operaci.:2_

ao seu
ｰｲｯ｣･ｾ＠

O forno ustulador da Metallurgie Hoboken- Ove rpelt,pod e tornar-se mai s i m

portante em função da qualidade dos concentrados de zinco dispo ní vei s no

mer

cado, principalmente no que diz respeito aos teores de chumbo ,cobre e sÍlica.

Historicamente a lixi viaçao de co ncent rad os ust ulados de zinco,
pode ser analisada antes e depois do advento da precipitação em escala indus
trial, do ferro de soluções aquosas de s ulfato de zinco.

No passado somente

o zinco na forma de Óxido era recuperado através do proc es so eletrolitico
Cerca de 20% do zinco total contido no us tulado era perdido, devido ao
de que para se recuperar este zinco era preciso li xiviar as ferritas de
co (ZnO, Fe0 3 J, o que ocasionaria a geração de soluções de sulfato de

fato
zin
zinco

contendo altas concentraçoes de ferro (20-30 g/1).
Com a implantação do processo
volvido

conjuntamente pela

da

jarosita (9) em l9G5,

de s en

Asturiana de Zinc S.A. da Espanha, Electro l ytic

Zinc Company of Australasia Ltd. da Austrália e a Oet Norske Zinkkompani A/S
da Noruega, o prol1lema

foi

resolvido, possibilitando
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às plant as

au mentar

con s ideravelmente

a

recuperaçao

global

de

zinco.

U proce ss o da jarosita pod e s er conduzido de várias maneiras,
sendo a mais simples de to das a representada na figura 4.

Pode-se v i suali zar

as diversas etapas de lixiviação (n eu tra e as duas etapas da ãcidaJ , além da
etapa de precipitação da jarosita.
A lixiviação neutra, além de solubilizar o zinco, por meio da
reação do ácido de retorno com o ustulado, tem também por objetivo

a precipl

tação uu ferro por hidrÓlise e a eliminação de outras impurezas, tais como ar
sênio e antimonio, que são absorvidas na superficie do hidrÓxido
Para que o ferro precipite, é necessário que o

cém precipitado.

férrico

ferro ferro

so presente na so lu çã o s eja oxidado, o que é feito com biÓxido de
ar.

O pH final varia

entre

4, :

e

mai s enérgica, que é

ｾ＠

manganes e

5,0.

Dep ois de uma etapa de
setor de purificaçao , enquanto ｱＧ

a solução é enviada para o
､･｣｡ｮｴｾ￣ｯＬ＠

o re s fduo

é

submetido

a ácida, r eali z ada em dois estágio s ,

a

uma 1ixiviação

a um a temperatura

de 90 a 95 9 C, com acidez va r iando de 50 a 150 g/1 de ácido s ulfÚrico.
ritas de zinco sã o decompostas, com
ferro.

O r e sÍduo

final

é

re

ｳ ｯｬｌＬ

quase completa

ｾ ｬｩｺ｡￡ｯ＠

rico em chumbo e a prat a ,

As fer

do

e a s olução

zinco e
contendo

fe rro é enviada para o s etor de precipitação da jaro s ita.
No pro c esso da jaros ita,o ferro ferr ico é precipitado da solu
çao a 90-9 5 9 C, s ob a forma de jarosita, sendo que us ual ment e é utiliz ad o
amonio ou sÓdio c omo ag e nte pr eci pita nte.

i on

Ambos podem ser adic io nados na for

ma de hid rÓxido, e a amÔnia também como gas.

Ustulado é ad ic io na do ｾ｡ｲ
｡＠

neu

tra l izar pa rte do ácido l i vre em s ol ução , e para neutralizar o á cido liberado
duran te a hi drÓlis e .

o

precipitado obtido , de acordo com a reação (l], no ｣ｾ＠

so do us o de hi drÓx id os , embora contend o em média 25% de ferro, é

fa ci l ment e

fil t rã ve l, sendo, norma lmen te , repolpado e estocado em lago s .
3F e 2 (S0 4 J3

+

2 ( NH4 , Na )OH

+

lOH 20
ｾ＠

2(NH4 , Na l Fe3 (S04J 2 (0HJ 6
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+

SH2S04

(1)

U pro cGs s o da jarosi t a vem sendo utilizado

na maioria das
ｰｬ｡ｾ＠

t as e l etroli .. ,, ..; . de zinco, devido, principalmente, a s ua efici ência e simp1;i:.
c idade

de

operaçao.
A Vieille-Montagne da Bélgica, desenvol veu e pate nteou o
ｰｲｯ｣･ｾ＠

soda goet ita em 1968 (6), em que o ferro férrico é pre c i pitado da so lução co
mo goetita (FeOOH ou :=e 2 Cl3 f!20 J. O ferro férrico dis so l Ji do

das ferritas de

zinco é primeiramente reduzido do estado ferroso, usando- s e

sulfeto de zin co

(concentrado) como agent e redutor (lO).

O ferro ferroso é en tã o reoxidado do

estado férrico, usando-se ar ou oxigênio.

Ao mesmo tempo em que o

ferro f ér

rico é formado, ele é precipitado da solução a 90-95 9 C como goetita. Da me s ma
maneira que na jarosita, usa-se ustulado para neutralizaç ão .
guir

(2,3)

representam

Fe 2 (S04l3 + ZnS

o

processo.

2FeS04 + ZnS0 4 + S
ｾ＠

As reaçoes a se

(2]

2FeS04 +O+ 3H20c::!:2Fe00H + 2H 2so 4

(3]

A goetita (cerca de 40% de ferro) é filtrada e estocada,
como

a

jarosita,

nao

tem

valor

comercial.

A figura 5 ilustra o processo da goetita, mostrando
etapas de lixiviação envolvidas.

pois,

também

É prática de quem ad r, ta o procedimento

as
ｧｯｾ＠

tita, ter uma etapa de li xiviação e xtra . i nserida entre a neutra

e a

ea

recuperação

chamaaa lixiviação ácida fraca, e tem por objetivo um a maior

de zinco e subprodutos (cobre, cádmio, et c ),
､ｩｭ

duo, a ser enviada para a lixiviação ácid a .

Es ta etapa

ｩ ｮｾｩ､ｯ＠

a quantidade
é

ácida.

de resf

conduzida

a

pH

igual a 3, sem aquecimento externo, ma s o pr Óp rio calor de reação faz com que
seja mantida uma temperatura de

sove.

Do ponto de vista econôm i c o, tanto o proces s o da jarosita
o da goetita, são bastante semelha ntes .
lizado deve-se considerar a
dos.

､ｩｳｾ

Para a seleçã o do processo a ser uti
e o custo dos

ｯ ｮｩ｢ｬ､｡･＠

reagentes

Um outro fator a considerar e o impacto de ambos os processos no

ambiente.

como

envolvi
meio

Este Último fator levou a Ruhr- Zink da Aleman ha Féderal a adotar o
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processo da hematita (11), desenvolvido pela Dowa Mining

Company

do

J apão,

que gera um residuo com alto t eo r em ferro lcerca de 60%), devido à impossibi
lidade da estocagem de resíduos junto à planta.

Este processo ,

plo já citado, é usado também em alguma s plantas do J a pão.
cipitada sob pressão, sendo do ponto de vista operacional

além do exem

A hematita e
um

ｰｲｾ＠

processo

bem

mais complexo que os já citados anteriormente, além de mais oneroso.
O processo da jarosita,

da remoção de ferro, é um bom
ｾｬ￩ｭ＠

trolado;· do balanço de sulfato do circuito, pois
contém sulfato.

o

con

.precipitado de

jarosita

Hã dificuldades de estocagem da jaros ita, devido à

presença

de metais pesados toxicos (Zn, Pb, Sb, As, Cu, Ni, etc).
Os processos goetita e hematita produzem produtos

mais
｡､･ｱｵｾ＠

dos para o uso em siderurgia, eliminando os problemas de estocagem.
to, o aproveitamento de tais resÍduos não é economicamente viável,
presença

de

metais

pesados

tóxicos

nos

No entan
além

da

residuos.

3.3. ｾｬ､Ｘｅￇ｛ｉＯＺｩｑ＠
A solução neutra na etapa de lixivi a çao, ne ces sita ser
da exaustivamente, antes de ser enviad a par a a etapa de eletrÓlise.
lementos, como niquel, cobalto, ar s ê nio , antimÓni o e ge rmâni o

ｰｵｲｩｦ｣ｾ＠

Alguns
ｾ＠

precisam de um

alt o grau de elimin açã o, porque diminuem a sobrevoltagem do hidrogénio

sobre

a s pl acas catÓdicas, resultando na formação de hidrogénio, ao inves da de posi
çao de zinco.

Por ess a razão, há redissolução loca l i z ad a ou até mesmo comple

ta, em alguns casos,
､ｾｳ＠

depÓ s itos de zinco formados.

A influência da s impurezas na eletrÓlis é de su lfat o de zinco va
ria bastante.

O ef eit o não é absoluto, mas sim combinado, e a presença ou au

sê ncia de uma imp ur eza poderá anular ou realçar o ef eito de outra.

A solução

neutra é mundial mente purifi cada pela adição de pÓ de z in co, sendo que a
ｰｲｾ＠

tica desse processo va ri a de acordo com a planta considerada.
A puri f icação mais tradicional, representada na figura 6, envol
ve t rês eta pas (6, 12, 13, 14, 15).

A primeira tem por objetivo remover
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ｰ｡ｾ＠

te do cobre contido na soluçao, caso sua concentraçao exceda 400 ppm.

A se

gunda etapa, realizada a quente (7 59 C) , consiste na remo ç ão, principalmente,
de cobre, cobalto, níquel e cádmio.

Na primeira etapa usa-se somente

pÓ de

zinco, enquanto que na segunda, adiciona-se também um aditivo qu e pode

ser

triÓxido de antimÓnio ou ars ênio, ou tartarato de antimónio e potássio,

que

favorecem à formação ci·e compostos estáveis de cabal to.
Ler
｣ｯ｢ｲｾ＠

tivo.

Há necess l daue doo se

em solução [150 a 400 ppm). para favorecer à so lubilização do
A terceira etapa, em que se adiciona somente po de zinco, tem

adi

por
ｯｾ＠

jetivo a remoção de traços das impurezas presentes, principalmente cádmio.
Uma outra linha adotada ("figura 71 é a oa Vieille

Mo ntagne

(8,16), em que se tem uma segunda etapa a frio, para posteriormente realizar
se a purificação final a quente para eliminação do cobalto e niquel.
Recentemente, a Ou tokumpu Dy da Finl â ndia (14) desenvolveu
proces so de purificação, em que a etapa final consiste na cementação do
mio em leito fluidizado (figura Bl.

Em linhas gerais, e uma

cád

otimização

purificação tradicional, principalmente no que diz respeito ao consumo
zinco em pÓ, que chega a ser, em alguns casos, de 3,2% do zinco total

um

da
de

ｰｲｯ､ｾ＠

zido, enquanto que normalmente um consumo padrão se situa em torno de 6%, de
pendendo, é claro, do nfvel das impurezas presentes.
No tocante à qualidade dos resÍduos produzidos, numa

escala

crescente de qualidade a tradicional e a primeira, passando pela da VieilleMontagne, para chegar na da Outokumpu, em que os resíduos são de boa
ｱｵ｡ｬｩ､ｾ＠

de, favorecendo a recuperação posterior dos metais presentes.

Zinco é depositado a partir de soluções purificadas de s ulfato
de zinco em celulas eletroliticas, compostas de anodo s de chumbo com
de prata e catados de alumÍnio.

0 ,75%

são construida s em concreto, prot egidas com

chumbo ou "paraliner".
Oxig énio é liberado nos anodos, com uma c ama da ad ere nt e de diÓ
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xido de manganes sendo formada, que contribui para que não haja contaminação
de chumbo no c atado.

Os anodo.s s ão limpo s periodicamente, bem como a s

las, em razão do acúmulo da lama de diÓxido de manganês.
se s obre os catados de alumínio,
tacada.
do da

O zinco

célu

deposita-

a placa formada s endo poste r jormente

des

A densidade de corrente utilizad a var ia d e 350 a 70 0 A/m2, ､ ･ｰｮ､
de cada catado.

ｾ ｲ･｡＠

ｾ＠

As altas densida des de c orrente s ã o utiliz adas ,

quando s e usam catados pequenos (1 a 1,2 m2 de área) .

No caso de cat orlo ｪ ｵｾ＠

bo (2,6 m2J e super- jumbo (3,2 m2) , as dens idades de co rrent e s ao men ores .
A maneira de conduzi r a eletrólise é bastan t e seme lhant e
toda s as plantas.

O que varia é o grau de me canização , que

･ ｳｴｾ＠

rel acio nado com o tamanho do catado, embora haja pl a nt as com
｡ｵｴｯｭ

ｾｴｩ

de catados pequenos.
｣ｯ＠

pa ra

dir etamonte
ｴ Ｑ ･ ｳ｣｡ｾｊＺｵｭ･

ｮｴ ｯ＠

Recentemente a Vie i ll e- Mont agne (l7), que já

tinha a eletrÓlise com catado jumbo, lançou o catado s up er- j umllo , u l ém de in
tradu z ir alguma s melhoria s operacio nais, no que di z r es pe it o à l impe z a
células .

da s

A mecanização da ele trÓlis e vem se ndo cad a dia mai s empregad a ,

em

ra zão da incidência do custo da mão de obra e nvol vi da , princ ipalme nte em
ｰ｡

ｾ＠

se s desenvolv i do s .

4. Ｍｾｧｑ

Ｍ ｾＭｧ

ｧ ｾｉ

ｑ｟＠

A lix i vi a ç ão sob pressão de c oncentrados de zinco (3,18), Jr ··cn
volvi da conjuntamente pela Sherritt Gordon e Cominco, já está send o

utili za

da para tra tar ce rca d e 25% dos concentrados processados na pl a nt a de Trai l,
da Cominco no Canad á.

O processo, representado na figur a 9, cons iste na

so

lubil iza ção di r e ta dos concentrados de zinco com ácido sulfÚrico, em que

se

obt ém enxofre na f orma e lementar como subproduto, tornando o pro cesso
flex íve l em ""J ;çã o ao merc ado de ácido sulfÚrico, poi s o enxo f r e é um Ｚ Ｚ ｷｯ

rr.-, i s
､ｾ＠

to es tocá ve l .
O pro cesso é ap li cáve l à grande variedade de concentrado • s en
do que , em al gu ns cas os, o tempo de retenção da li xi via ção é de a pen a s
ta minu t os .

1T i _!2

A •:. emperatura é de 1S09C , a cima do pon to de fu são do en xt . n .. , o
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que represe nt ava
ｧｾｮｩ｣ｯ

ｳ Ｌ＠

prcb l ema no pa ss ado, resolvido pela adição de ad it ivos o.t
ｬＡｾ＠

jus tamente para evit ar que as partfculas de concentrado ficassem

re

cobertas com uma camada de en xofre, com uma consequente inibição do progresso
da

reaçao.
F:n t ermos de investimento, o processo de lixiviação direta (31.

é mais atrativo do que a ustulação seguida de lixiviação, o mesmo
para

os

custos

ocorrendo

op er ac i onais.

Uma outra linha de desenvolvimento seria a purificação das
ｳｯｬｾ＠

çoes oriundas da lixiviação neutra, através da técnica de extração por ｳｯｬｶ･ｾ＠
tes.

Os trabalhos encontram-se ainda em estêgio de laboratório (19), e

sao

r epresentados por estudos teóricos, em que são usadas soluções sintêticas,com
no máximo duas das impurezas, que normalmente estão presentes nas soluções iro
puras de sulfato de zinco.
Recentemente, foi apresentado um trabalho (201, em que se anall_
sa a possibilidade da eliminação de ferro de soluções de sulfato de zinco,por
meio de extração por solventes, visando, principalmente, a obtenção de um · re
siduo de ｦ･ｲｾｯ＠

de valor comercial, além de um residuo final de lixiviação

(c humbo, prata) i s ento de jarosita Lgoetita) cc-precipitada.

O processo

en

contra-se em fase de desenvolvimento.
Muito trabalho tem sido realiza do, no sentido de se diminuir
consumo de energia na etapa de eletrÓlise, em que a energia envolvida
s ent a 80% do total.

Ainda em fase de laboratório, há um método que

o

ｲ･ｰｾ＠

consegue

com que se tenha uma diminuição do consumo de energia na eletrÓlise de zinco,
e também de outros metais.

Consiste na decomposição anÓdica do metanol,

dis

solvido no eletrÓlito de zinco a uma concentração de 2 a 3% , a di Óxido de car
bano.

Esta reação anÓdica tem um potenci al mais baixo do que o da

decompos!

ção da agua, permitindo que se obtenha co ns umos da ordem de 1.800 Kwh/t de ca
todo, contra 3.100 Kwh/t de catado, que pod e ser considerado uma média
os processos convencionais.

para

Mesmo considerando-se o custo de reposição do me
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tanol consumido, chega-se a uma

de consumo de energia da ordem de 30%.
ｲ･､ｵｾｯ＠

Espera-se os resultados de testes em escala maior, para se poder dar uma

ava

definitiva do seu uso comercial.
ｬｩ｡ｾｯ＠

Ainda na área de eletrÓlise,o Bureau of Mines dos Estados

Uni

dos desenvolveu estudos (22), visando o emprego de catados de zinco, em

subs

aos de aluminio.
ｴｩｵｾｯ＠

Com isso, o depÓsito seria menos sensivel as
ｩｭｰｾ＠

rezas presentes no eletrÓlito,especialmente aquelas que causam agarramento do
depÓsito, pois ｮｾｯ＠

haveria necessidade de de scascamento.

placas de partida deveriam ser fundidas.
ｎｾｯ＠

ｨｾＮ＠

Em contrapartida,as

no entanto, nenhuma

indica

do emprego de tal técnica.
ｾｯ＠

s.
Ｍｾｉｧ｟ﾺ

A Companhia Paraibuna de Metais, situada em Juiz de Fora,
quiriu tecnologia da Asturiana de Zinc da Espanha.
Vieille-Montagne-Lurgi, a
4), a
ｰｵｲｩｦ｣｡ｾｯ＠

O ustulador é

do

do tipo do processo da jarosita. [
ｬｩｸｶ｡ｾｯ＠

ｍｇＬ｡ｾ＠

tipo
ｦｩｧｵｲｾ＠

tradicional (figura 6), e a eletrÓlise convencional

cato

dos com 1,29 m2 de área), sendo o descascamento manual.
A planta completa iniciou as operações em abril de 1980,

tendo

o setor de ustulação iniciado sua produção um mês antes.

A capacidade

nomi

nal da planta [30.000 t / ano) foi atingida em seis meses,

A maior parte l cer

ca de 90%) dos concentrados processados são importados.
Dentro do programa de
｡｢ｳｯｲｾ＠

de tecnologia, os chefes das

versas divisÕes e os respectivos técnicos responsáveis pela op eração das

di
mas

mas, foram treinados na planta da Asturiana.
A Companhia tem procurado, através da pesquisa, melhorar o
cesso, bem como buscar novas fontes de receita, mediante o
sub-produtos.

｡ｰｲｯｶ･ｩｴｾｭｮ＠

ｰｲｾ＠

de

Neste Último caso incluem-se o cádmio [23), o cobre e a prata,

que é um programa ainda em desenvo lvimento, e tem por objetivo numa

primeira

etapa a produção de resÍduos chumbo-prata de melhor qualidade, para posterioK
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mente se partir para a produção de prata metálica.

A purificação, inicialmen

te em batelada, foi transformada em contínua.

6.

CONC L US 0 E S
--------------------Dentro do panorama atual da tecnologia da produção de zinco ele

trolitico, há poucas chances de uma mudança considerável nos processos em uti
lização,

principalmente

devido ao fato do mercado de zinco ter-se

mostrado

fraco durante os Últimos anos.
O Único exemplo de uma mudança radical é

o emprego

da lixivia

çao direta, já em utilização pela Cominco, e que pode servir de exemplo

para

que outras plantas venham a se valer da mesma tecnologia.
Ultimamente, as planta s vem se preocupando com o aproveitamento
de sub-produtos valiosos, como é o caso da flotação dos residuos ｣ｨｵｭ｢ｯＭｾｲ｡ｴ＠
para a obtenção de concentrado s de prata [24,25 _1 , e a extração de indio e
lia da jarosita [26).

ｧｾ＠

Uma outra preocupaçào [27) e o aproveitamento dos resi

duas de precipitação do ferro, especialmente, jarosita, para torn6-1as atrati
vos do ponto de vista comercial.
A Companhia Paraibuna de Metiüs, apesar de estar constantemente

proc urando ajustar o processo , visando otimita-lo, principalmente no que
respeito ao consumo de reagentes, tem procurado se concentrar
ao máximo as oportunidades de aproveitamen t o de sub-produtos.
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ＭｾＡ｟｢ｑｂｏｅＶ＠

1.

Cammarota Jr .• Anthony v .• Zinc-Mineral, facts and Problems. USBM, 1978.

2.

Gordon, A.R . . Improved use of raw material, human

and

in the extraction of zinc. Advances

Metallurgy. Proc.

in Extractiva

energy resources
ｉｾｍ＠

Int. Symp •• London, 1977.

3.

Doyle, B.N . • Acid pressure leaching of zinc concentrates with
sulfur as a by-product. Eleventh

Commonwealth

mining

elemental

and metallurgical

Congress, Hong Kong, 1978.

4.

Rocha, Paulo Casar P. e Cunha, Osvaldo G.C., Relatório da la. fase do con
vênio CTA - Companhia Paraibuna de Metais, 1979.

5.

Keiners, J.H • . What's new in lead zinc extraction. World Mining, julho ,
1970.

6.

Andre , J.A. e Delvaux, R.J • . Production of electrolytic
len plant,

zinc at the

AIME world Symposium on mining and Metallurgy of Lead

Ba
and

Zinc, 1970.

7.

Denoiseux, R. . Metallurgie Hoboken-Dverpelt process
concentrates in a fluid bed.

8.

for

roasting

zinc

AIME Lead- Zinc- Tin, 1980.

Van den Neste, E. . Metallurgie Hoboken-Overpelt's

zinc

electrowinning

plant. The Canadia Mining and Metallurgical Bulletin, agosto, 1977.

9.

Gordon, A.R. e Pickering, R.W . . Improved leaching
electrolytic zinc industry.

tecnologias

in

the

Metallurgical Tran sact ions B, março, 1975.

10. Masson, Noel. The goethite process in retreating

442

zinc leaching residues.

21. Kellogg, H.H.

22. Cole, E.R.

. Energy use in zinc extraction.

AIME Lead-Zi nc-Tin.l980.

. Using Zinc cathodes for zinc electrowuinning.

USBM. 1979.

23. Almeida, Antonio Luiz. e Rocha, Paulo Cesar P . . Purificação de uma
çao de sulfato de cadmio e produção de esponja de alto teor.

VII I

solu
Encon

tro Nacional de Minérios e Hidrometalurgia, Porto Alegre, 1981.

24. Comunicaçao de Gérard Ries da Vieille-Montagne, 1880.

25 . Yamamoto, Y. . Silvar recovery from zinc residue.

AIME Annual

Meeting ,

1977 .

26. Comunicação de Abelardo Lei va Reggera da Asturiana de Zinc, 1981.

27. Ku nda, W. e Veltman, H. . Decomros ition of Jarosite. Metallurgical
sactions 8, setembro, 1979 .

4V

Tra n

21. Kellogg, H.H.

22. Cole, E.R.

. En ergy use in zinc ex traction.

AIME Lead - Zinc-Tin, 1980.

. Using Zinc cathodes for zinc electrowuinning.

USBM, 1979 .

Purificação de uma

23. Almeida, Antonio Luiz, e Rocha, Paulo Cesar P.

çao de sulfato de cadmio e produção de esponja de alto teor.

VIII

solu
Encon

tro Nacional de Minérios e Hidrometalurgia, Porto Alegre, 1981.

24. Comunicação de Gérard Rias da Viei lle-Montagne,
ＱｾＸＰＮ＠

25. Yamamoto, Y• . Si l var recovery fro m zinc residue.

AIME Annual

Meeting ,

1977.

26. Comunicação de Abelardo Leiva Reggera da Asturiana de Zinc, 1981.

27. Kunda, W. e Veltman, H. . Oecomoosition of Jarosite. Metallurgical
sactions B, setembro, 1979.

q ,;

Tran

lli
,,

r----------,
CONCENTRADO

:
I

APROVEITAMENTO
DE SUBPRODUTOS

I

OXIDACAO
CATALITICA

I

S02 (gÓsl.

I

.

ｾ＠

:
I

I
I

I

H2S04

I
I
I

TRATAMENTO

RESÍDUOS DE PURIFICAÇÃO.
ｾ＠

TRATAMENTO " C d , Cu,etc.

ｾ＠

CJ1

I

H2S04

I
I
I

L----------.J

PRODUTOS
FINAIS

FIGURA -1 : FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO ELETROLÍTICO
PARA A PRODUÇAO DE ZINCO.

CICLONE

VENTURI

.-----.
FORNO

EUTR\)FILTRO

úMIDO

USTULADO

t

ｾＧ＠

ELETROLISE

AR .

FIGURA 2 : USTULAÇAO VIEILLE- MONTAGNE- LURGI .

PELOTAS

:

Ｎ､ＺＧｾ＠

ﾷｾ＠

11 " li
AR.

i
ｾ＠

ｾｌ＠

1111

ｾ［＠

ｾ＠

＼ｌｔｾｕ＠

ｵﾷＭｾ＠.

vvvy
""''

PELOTIZAÇAO.

FIGURA 3: USTULAÇAO DA METALLURGIE HOBOKEN - OVERPELT.

.

" "'d"

ÁCIDO DE RETORNO.
USTULADO.

SOLUÇÃO
RESÍDUOS
Pb./A9 .
USTULADO,_,._

_ ___,

NH4.Na.

JAROSITA
(RESÍDUO)

FIGURA 4 : PROCESSO DA JAROSITA .

447

ÁCIDO DE RETORNO

•l

USTULADO.

I

LIX.

SEPARAÇÃO.

I

LIX. aCIDA.
FRACA .

I

•

' !
t

+

L _ _ ___

t

t
REDUÇÃO

•

SEPARAÇÃO.

I •É-

L__

•

SOLUÇÃO.

I

LI X . .A'CJDA
zg ETAPA

+

PR

ｾ＠

I

SEPARAÇÃO.

I

USTULADO.

I

•

CONCENTRADO

RESIDUO.

!

SEPARAÇÃO.

I

USTULADO

I

LIX. A'CIDA.
tll ETAPA .

I

I

I

SEPARAÇÃO.

l
SOLUÇÃO.

SOL. NEUTRA.
PARA PURIFICAÇAO.

ｾ＠

I
ｈｾＰＴ＠

I

•

I

J

SOLUÇÃO.

l

NEUTRA

I
-

I
I

SOLUÇÃO.

ｾｒｅｓￍｄｕｏ＠

- --- - --

NEUTRALIZAÇÃo.J

•

I

SEPARAÇÃO.

I

PRECI ｐｉｔａｦＬｾｏ＠
DA GOET TA

I

SEPARAÇÃO.

'

t

J
I

SOLUÇÃO.

_I

GOETITA (+RESIDUO)

FIGURA 5

PROCESSO DA GOETITA.

448

RESiDuo.
Pb/ Av.

S.
PÂJSTULAÇAO.

- -··- ------------=:!!--..
Zn.(PO)

SOL. IIEUTRA.

l_

I

ti - ETAPA

'

I

I

I

I

ｾ＠

I

ｾ＠

<O

ｾｒｅｓￍｄｕｏ＠

DE COBRE.

1

... RESÍDUO

I

.,. ｒｅｓￍｾｯ＠

ICu,Cd.)

... RESÍDUO.

I Cu,co,Ni,Cd,etc. l

I

I Co,No l

I

I

... RESÍDUO .

SOLUÇÃO PURIFICADA .

I Zn,Cd.l

SOLUÇÃO PURIFICADA

FIGURA 6 :

PURIFICAÇÃO TRADICIONAL.

FIGURA 7 :

PURIFICAÇÃO VIEILLE- MONTAGNE

t!? ESTÁGIO

z!? ESTÁ810

Zn.

3!? ESTÁ&IO

Zn.

Zn .

Asa O!

ｾ＠

CJ'I

o

RESÍDUO DE COBRE

FIGURA 8:

PURIFICAÇAO OUTOKUMPU.

T

RESÍDUO DE COBALTO

RESÍDUO DE CÁDMIO.

PRIMEIRO_ ESTÂ&IO
LIXIVIAÇAO NEUTRA.

SEGUNDO ESTÁGIO DE LIXIVIAÇÀO

OPÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENXOFRE.

REXSEGUNDO

EST"GIO DE LIXIVIAÇAO.
ZINCO(Pel.

PARA DESCAR8A.

PURIFICAÇÃO.

ELETROt.ISE.
ZINCO CATÓDICO .

FIGURA 9:

LIXIVIAÇÃO SOB PRESSÃO DE CONCENTRADOS DE ZINCO.

451

