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Resumo 
Pode-se notar que nos últimos anos, a 
tecnologia de produção de metais tem 
voltado sua atenção e esforço ao estudo e 
implantação de. processos de recuperação de 
valores metálicos a partir de resíduos 
industriais. Isto ê devido a fatores 
relacionados com a degradação dos recursos 
naturais e à ilnperati va necessidade de 
descontaminação e purificação de materiais 
rejeitados e correntes aquosas residuârias 
que poluem e contaminam o ambiente, lagos, 
rios e os solos. 

Tradicionalmente, os processos empregados 
no processamento de resíduos industriais 
para a recuperação de metais têm sido quas·e 
sempre de natureza pirometalÚrgica. No 

1.1ntrodução 
Gradativame.nte, durante as Últimas décadas, 
a indústria metalúrgica vem sendo afetada 
por vários fatores que tem influência 
primária na filosofia de produção de 
metais. Entre os mais importantes podemos 
anotar os seguintes: 

a) Os fatos cada dia mais críticos 
relacionados com a degradaç&:t>, e. a~é em 
alguns casos, com o esgotamento dos 
recursos naturais de nosso planeta. 
Dentro deste contexto podemos observar 
um decréscimo alarmante quanto ã 
disponib.ilidade de minerais que contenham 
metais com teores economicamente 
recuperáveis. 

b) A evidente crise energética que está 
afetando a economia Rlobal das riações 
produtoras de valores metálicos em escala 
mundial, associada ao fato da existência 
restrita de tecnologia adequada nara a 
explora~ão e anr~veitamento de 
combust~veis a media e longo nrazo. 

c) A geração de substâncias tóxicas (gases e 
·líquidos) que contaminam e poluem, não só 
nossa atmosfera, mas também-lagos, rios e 
solos, ameaçando assim a existencia tanto 
de vida vegetal quanto animal na terra. 
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entanto, recentemente se tem considerado as 
possibilidades da aplicação de novas e 
modernas técnicas hidrometalúrgicas para • 
extração econpmica de metais a partir destas 
fontes secundárias. 

Neste estudo, foi feita uma revisão dos 
processos e metodologia hidrometalúrgica 
tal como ê utilizada na prática industrial 
atual dentro do contexto das inovações 
mais recentes. São também discutidos os 
potenciais de aplicação de processos que 
estão sendo testados em via experimental. 

Além disto, este trabalho visa dar 
orientação na direção de possíveis 
perspectivas com respeito a pro1etos de 
pesguisa e determinação de variaveis e 
parametros de laboratório de importância 
nesta área da tecnologia de produção. 

d) A geração, em escala mundial, de rejeitas 
e resíduos industriais que contém metais 
e outros materiais que poderiam ser 
economicamente aproveitados mediante a 
aplicação de tecnologia apropriada. 
Observa-se, dentro da indústria dos 
metais não-ferrosos, que em alguns casos 
- o caso do chumbo por exemplo - o metal 
é recuperado a partir de fontes 
secundárias em maior proporção que a 
partir dos próprios mtnêrios. 

2. Relevância 
A recuperação de metais, seja a partir de 
fontes primárias ou secundárias,· é realizada 
usando nrocessos de duas naturezas 
diferentes: nrocessos nirometalúr~icos e 
processos hidrometalúrgicos. _·· 

Considerando os pont~s ex_postos acima, os 
processos hidrometalurgicos oferecem as 
vantagens de poderem ser aplicados ao 
tratamento de materiais com teor metálico 
baixo, com um consumo ener~ético 
relativamente baixo e cóm geração de 
contaminacões de fácil controle e que não 
são excessivamente agressivas. 

Por outro lado, em países que dependem da 
importação de alguns metais, como·o Brasil, 



as perdas de valores menáli~os contidos em 
rejeitas industriais nadem afetar 
significativamente a economia de produção na 
indústria metalúrgica. · 

Um rápido cálculo de dados estatísticos e de 
consumo relativo de energia indica que uma 
aparente recuperação de aproximadamente 70 a 
80% dos valores metálicos não recuperados de 
resíduos e fontes secundárias no Brasil, 
reduziria pelo menos em 50% o custo de 
importação de valores não-ferrosos. 

Parece pois, atrativa a aplicação de 
técnicas hidrometalúrgicas na recuperação de 
valores metálicos a partir de resíduos 
industriais. 

3. Objetivos deste trabalho 
O principal objetivo deste trabalho é o de 
fazer uma exposição compreensiva das 
técnicas e métodos hidrometalúrgicos mais 
importantes tal como eles são aplicados na 
prática industrial para o tratamento de 
~ejeitos industriai~. O autor não pretende 
indicar que esta seja uma revisão completa 
dos nrocessos e procedimentos existentes; 
pretende-se apenas dar uma orientação sobre 
a tecnologia existente com potencial de 
aplicaçã~ para a indústria metalúrgica de 
nosso pa1s, 

Visto que é impossível descrever os 
processos com detalhe, é fornecida uma lista 
das referências bibliográficas consultadas. 

4. Tratamento de resíduos 
industriais por vias 
hidrometalúrgicas 

Para uma melhor organização deste tema, os 
rejeitas e resíduos industriais de interesse 
metalúrgico foram classificados em dois 
grupos: rejeitas sólidos e rejeitas líquidos. 
O presente trabalho abordará especificamente 
o tratamento de rejeitas de natureza sólida. 
As linhas gerais de tratamento de solu~ões 
residuais foram abordadas por vários 
pesquisadores (1,2) e pelo autor num 
anterior trabalho (3). 

4.1 . Natureza dos rejeitas sólidos 

Na indústria metalúrgica são gerados 
diferentes tinos de rejeitas sólidos. Isto 
denende nrinclnalmente da natureza do 
pr~cesso (4); assim na fusão redutora de Fe, 
Cu, Pb e Sn são ~eradas sucatas e escórias; 
durante a nrodudio eletrotérmica de Al e na 
indústria de galvanização são produzidas 
cinzas e borras com alto teor de Zn e Al. 
Borras também são geradas durante o 
tratamento de resíduos aquosos na produção 
de Cu eletrolítico. -

Em var1os processos pirometalúrgicas são 
produzidas partículas finas e.m forma de pós 
e poeiras, particularmente nos setores de 
controle, tais como em locações com 
precipitadores e coletores de pó. A maior 
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parte da matéria prima para a obtenção de Pb 
em fornos redutores está na forma de 
sucatas de baterias (5). Rejeitas sólidos na 
forma de lamas são depositados e acumulados 
em. lagoas artificiais e usualmente estas são 
fontes de matéria prima para a indústria 
secundária. 

A maior parte dos rejeitas sólidos gerados 
na indústria siderúrgica são geralmente 
acessíveis a sinterização e/ou 
processamentos pirometalúrgicos, o que 
facilita a sua posterior reciclagem para a 
fabricação de ferro e aço (6) . 

Neste tr·abalho será considerada a recuperação 
de metais a partir de sucatas e escórias e a 
partir de fumos e poeiras. O tratamento de 
lamas e resíduos de usinas de tratamento de 
min~rios e processamento hidrometalúrgico 
sera abordado num futuro trabalho. 

4.2. Recuperação de metais a partir de 
escórias e sucatas 

Escórias e sucatas constituem a maior fonte 
secundária para o aproveitamento e reciclagem 
de metais não ferrosos. Vários são os metais 
recuperadós a partir destas fontes e um 
grande número de processos tem sido proposto 
e testado para efetuar estes tratamentos. 
As duas maiores fontes de escórias e sucatas 
são a da indústria siderúrgica, 
principalmente sucatas de ferro e aço 
fundido e escórias de alto forno e aciária 
e, por outro lado, escórias de fornos de 
reverbero e conversores na indústria de cobre. 
Indica-se que nos Estados Unidos mais de 50% 
das necessidades de Cu e aço e mais de 30% 
do Al domést1co são fornecidos a partir de 
sucatas (7). Em adição, outros metais 
importantes tais como Zn, Pb, Sn, Cr, Ni e 
Ag são recunerados a partir destas fontes 
( 8) . 

Talvez uma das indústrias que mais é 
beneficiada nelo tratamento destes resíduos 
é a indústria do cobre. Um estudo cuidadoso 
da tecnologia e do aspecto econômico da 
recuneração de Cu secundário foi realizado 
por Pulling e Garner em 1977 (9). No entanto, 
já a fins dos anos 60 pôde se anotar certas 
tentativas isoladas de nrocessamento 
hidrometalúrgico; assim-na Alenha em 1968 
Jangg e SchUtz (10) propõem um processo 
usando ácido nítrico como agente solvente. 

O tratamento geral destes materiais dentro 
da alternativa hidrometalúrgica envolve uma 
fase inicial de redução de tamanho de 
partícula mediante. trituração e moagem, uma 
fase de dissolução seguida de tratamento da 
solução aquosa para a posterior recuperação 
do metal por redução gasosa ou eletrólise 
(9). Quando as sucatas e escórias contém um 
alto teor de Fe, é adicionado um estágio de 
separação magnética (Figura 1). Durante este 
processamento a oneração chave é o tratamento 
da solução aquosa, devendo-se prestar 
~articular atenção aos custos de reagentes e 
a recuperação dos reaRentes usados. 

Um processo alternativo para a recuperação 
de Cu e Zn de sucatas foi proposto por 
Langer e colaboradores (11) em 1976. Este 
processo envolve o uso de cloretos 
metálicos como agentes lixiviantes. Esta 
alternativa é de interesse devido is 
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possib~lidades de operação a pressão 
atmosferica e temperaturas baixas com uso de 
reagentes pouco perip,osos. O processo 
envolve basicamente três estágios: 1) uma 
fase de lixiviação aquosa com uma solução de 
CuClz/NaCl a pressão atmosférica e 
temperaturas entre 75 e llQOC, 2) a remoção 
de metais contaminantes 'da solucão lixiviada 
por nrecipitação e 3) a recuneração de Cu 
por eletr6lise da solução nurificada (Figura 
2) • 

FIGURA 1 Tratamento hidrometalúrgico 
de ~ucatas e escórias. 
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FIGURA 2 Recuperação de coore pelo 
proce~so CuC1 2 /NaCl. 
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Uma outra fonte principal para a produção 
secundária de metais são as sucatas de 
fundição e de fornos para a fabricação de 
ligas de ferro. No passado se tem realizado 
extenso trabalho na recuperação 
principalmente de Ni, Cr e Mo a partir 
destes materiais. Embora a maior parte 
destes refugos sejam processados por vias 
pirometalúrgicas, os tratamentos 
hidrometalúrgicos são aplicáveis emsit~açqés 
em que existem várias impurezas no material. 
Kenworthy e colaboradores (12) indicam as 
possibilidades da extração experimental de 
metais individuais a partir de peças e 
componentes residuais usando extração 
química. Brooks e colaboradores (13) ·e 
Potter (14) descreveram um processo no qual 
as liga5 refratârias foram dissolvidas em 
ácido clorídrico quente em presen~a de gás 
cloro. Neste processo os metais sao 
separados por· absorcão em carbono ativado, 
por extraçao solvente e por precipitação 
seletiva com ~ecuneracões acima de 90\. 
Tougarinoff e colaboradores (15) estudaram 
um método no qual as sucatas de lip;as de Co 
e Ni foram dissolvidas em ácido clorídrico, 
a s~lução é piro~idrolisada para produzir um 
res1duo que contem Fe, Al, Cr, As e Sb e uma 
solução de Co e Ni os quais são sena~ados 
por extração solvente. 

Os dois primeiros processos postulados p~ra 
a recuperação de Ni e Cu a partir de sucatas 
de ligas Monel envolve a dissolução do 
material em ácido sulfúrico numa torre de 
leito empacotado através da qual é 
borbulhado S02 a temperaturas entre 80 e 
100°C (16). Os metais que são mais 
eletronep.ativos que o hidrogênio na série 
eletromotriz como por exemplo Ni e Co, ~ão 
convertidos em sulfatos ·e aqueles abaixo do 
hidrogênio como o Cu são convertidos em 
sulfetos. Por bastante tempo este 
procedimento foi convencio~almente usado 
para a dissolução de ligas de alta 
temperatura. O princip~l problema encarado 
foi o tratamento da solução que continha os 
sulfatos para recuperar individualmente os 
metais de interesse Ni e Co. Dentro deste 
contexto, em processos modernos é 
considerada a aplicação do processo Sherritt 
Gordon para a separação destes metais por 
redução a pressão (17,18). Neste processo a 
solução de sulfatos de Ni e Co é reduzida 
sob pressão de hidrogênio adicionando-se 
quantidades controladas de amônia com 
objetivo de conseguir a redução seletiva do 
Ni. O p6 precipitado neste estágio é uma 
liga com alto teor de Ni que pode ser 
vendida ou refinada. A solução remanescente 
neste primeiro estágio- é novamente tratada 
com H2 a pressão para uma nova redução 
usando-se p6 de Co como catalizador para 
produzir um P6 de Co de alta pureza 1Figura 
3). Aparentemente o Único problema neste 
processo seria o reduzido mercado nara ligas 
Co-Ni. 

O·processo alternativo usado pela Sherritt 
Gordon Mines é o chamado "Soluble Cobaltic 
Pentammine", no qual o sulfato de Ni e Co, 
tratado com excesso de amônia, é oxidado 
através ~a injeção de ar para formar aminas 
complexas de cobalto (18,19). Ap6s a adição 
de ácido sulfúrico, cristais de Ni e amônia 
são obtidos e retirados para a recuperação 
de Ni. Apôs um estágio de. evaporação para a 
remoção de cristais residuais é adicionado 
p6 de cobalto e ácido sulfúrico para a 
redução da pentamina para diamina e logo a 



solução é tratada com H2 sob pressão para a 
obtenção de pci de Co. (Figura 4). Note-se 
que a compos1çao destas ligas varia entre 
12 a 22% Coe 40 a 60% Ni (20). 

FIGURA 3 

SUCATAS DE Ni·Co 

FIGURA 4 

Processamento de sucatas de 
ligas Ni-Co. 

Processo Sherrit-Gordon para 
a recuperação de Ni e Co. 

4.3. Recuperação de meta.is a partir de 
poeiras e fumos metalúrgicos 

O tratamento geral de rejeitas na forma de 
pós e 2oeiras, é similar ao processamento 
de escórias e sucatas com a óbvia omissão 
dos estágios de trituração e moagem. 
Dependendo da granulometria e estado de 
compactação dos pós e poeiras em determinados 
casos é necessário um estágio de aglomeração 
ou floculação para melhor manuseio dos 
materiais. 

As fontes deste tipo de resíduos são de 
diversa natureza; uma grande quantidade de 
fumos e poeiras é p,erada em fornos de 
fundicão, fornos de cuba e de reverb~ro nas 
indústrias de cobre, estanho, chumbo e as 
ligas destes metais. De interesse particular 
são também os pÓs produzidos nos conversores 
.durante a fabricaç·ão e re+ino de aços e 
li~as d& ferro. Igualmente nos setores de 
coleção de pós e nrecinitadores 
eletrostáticos durante a nrodução de Pb e Zn 
pelo processo Imperial Smelting são geradas 
quantidades consideráveis destes materiais. 
As poeiras e resíduos de partículas finas no 
processamento de carvão constitui uma fonte 
secundária abundante de Alumínio e outros 
metais (21). 
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J.T. Olea estudou o tratamento 
hidrometalúrgico de poeiras obtidas de 
filtros de sacos durante o refino de Cu em 
conversores (22). Estes materiais continham 
misturas de óxidos com conteúdos de Zn 
superiores a 50% e conteúdo de Sn e Pb 
inferiores a 15%. Neste processo, as poeiras 
oxidadas são lixiviadas com ácido sulfúrico, 
obtendo-se uma solução com pH = 5 em ~ 
presença de um excesso de fumos. O res1duo 
resultante está formado por sulfatos de Pb e 
Sn e é tratado para posterior recu~eração em 
fornos rotatórios. Na solucão imnura 
permanece o Zn e o Cu, este Último é 
retirado nor cementacão com nó de Zn e a 
solução purificada é·utiliza~a nara a 
recuperação eletrolítica do Zn (fip:ura 5). 

FIGURA 5 Tratamento ~idrometalúrgico 
de fumos e poeiras oxidados. 
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~s-
CEMENTAÇil:o r 
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A recu~eração de Zn a nartir de poeiras e 
fumos ~erados na fabricação de aço é 
praticàda convencionalmente na Alemanha e no 
Japão. Os processos empregados geralmente 
envolvem redução em fornos rotatórios ~ara a 
produção de um óxido de Zn rico que pode ser 
diretamente alimentado no alto forno de 
zinco. Em 19 77 o governo da Inp;laterra 
constituiu um programa para o estudo das 
alternativas hidrometalúrp:icas de tratamento 
destes materiais. Os nrocessos estudados 
foram divididos em dois ~ru~os e as 
características básicas foram testadas pelo 
laboratório da Narren Snring (23). Em 
Última análise os processos pro~ostos 
envolvem a lixivia~ão ácida ou básica dos 
óxidos e recuperaçao dos metais a partir das 
soluções. As características destes 
processos são similares às dos processamenros 
de material primário. Os agentes lixiviantes 
testados foram ácido sulfúrico e carbonato 
de amônio sendo em ambos os casos o produto 
final o zin~o catódico. Um outro processo 
testado foi o de lixiviação oxidante 
caracterizado pela presença de gás 02 
durante as dissoluções. 

A Kennecott Minerais Co. tem desenvolvido 
um processo para o tratamento de poeiras 
,recolhidas nos precipitadores eletrostáticos 
durante a produção de Cu por fusão redutora 
em fornos Noranda e conversores (24). O 
processo envolve a lixiviação ácida dos 
materiais em presença de Oz •em autoclaves 
com o objetivo de solubilizar o Cu e fixar o 
As, Sb e Bi como compostos estáveis. O Cu é 
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recuperado por cementacão com Fe e o Mo e 
outros valores metálicos nadem ser 
recuperados modificando-se o fluxov,rama 
básico de extração. A figura 6 mostra um 
fluxograma simplificado do processo. O 
fluxograma consiste de quatro operações 
principais: a lixiviação oxidante a 
temperaturas e pressões elevadas, a 
recuperação de Mo por extração solvente, a 
recuperação de Cu do refinado da extração de 
Mo por cementação e a precipitação de 
impurezas acumuladas usando cal branca, 
prévia ã reciclagem da solução para o 
circuito de lixiviação. 

Um outro processo importante aplicado á 
recuperação de Cobre a partir de pediras e 

fumos de fornos é o chamado processo 
"Electro-Slurry" (.25). O processo dá Ulla 
recuperação média de 96% na forma de cobTe 
catódico. O fluxograma básico mostrado na 
figura 7 consiste de quatro partes principa~ 

- Uma seção de lixiviação com ácido 
sulfúrico que consiste de três estágios 
em contracorrente devido ã necessidade de 
efetuar uma extração elevada nesta etapa 
(>70%Cu). 

- Uma seção de precipitação de Cu com o 
objetivo de separar este metal dos outros 
componentes da solução de lixiviação e 
produzir um material adequado para servir 

FIGURA 6 Processo Kennecott para a recuperação de metais a partir 
de poeiras de fornos de cobre. 
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Processo "Electroslurry" para a recuperação de cobre de 
poeiras e fumos de fornos. 

POEIRAS 

ELETROLITO 

H2S04 OU 
ELETROLITO USADO 

t----.,~ REFUGOS SÓLIDOS---.. 

t---- SOLUÇÃO ---1-t 
TRATAMENTO 

DOS REJEITOS 

I 
1111:'-------1 

CATODOS DE Cu 

61 

., 
o 
o 
:! -Q. 
u ... 
III: 
Q. 



de alimentação Eara as células de 
eletrorecuperaçao. 

- Uma seção de tratamento eletrolítico das 
lamas produzidas no ~stágio anterior. 
Nesta etana o cobre e nrecinitado de 
forma metâlica nos cátôdos das células. 

- Uma secão para o tratamento dos resíduos 
e rejeltos- ~erados neste processo. 

Um processo alternativo implica na 
recuperação de cobre a partir da lixívia 
mediante precipitação com concentrados de 
calcopirita e gás S02. O precipitado é logo 
enviado para eletro~ecuperação ou reciclado 
para o forno de fusao redutora para a 
r:cuperação de cobre. 

4.4. Conclusões 
Talvez a conclusão mais benéfica que pode 
ser tirada a partir do estudo destes e 
outros trabalhos é o fato de que exist·e já 
uma tecnologia implantada para o 
aproveitamento de rejeitos industriais com 
conteúdo metálico. Embora a maior parte 
destes processos tenham sido desenvolvidos 
em paÍses estrangeiros, o acesso a eles, 
atrãvés da obtenção das patentes ou por 
contato direto com as emnresas,é 
relativamente fácil. -

O autor deste trabalho acredita que, se no 
Brasil são instalados urop,ramas que 
estimulem a pesquisa e implantação da 
recuperação de metais perdidos em rejeitos 
industriais, a economia da indústria 
não ferrosa pode ser afetada f~voravelmente 
num futuro prÕxiJllO· 
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