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O PROCESSO DE FUNDIÇÃO IMPERIAL PARA PROCESSAMENTO DE CONCENTRADOS 
DE SULFETOS COMPLEXOS DE CHUMBO E ZINCO 

Stuart Nigel Ellis (1) 

RESUMO 

Faz-se uma discussio sobre o desenvolvimento 
e operação do processo ISP (Imperial 
Smelting Process) no tratamento de sulfatos 
complexos de chumbo e zinco para a produçâo 
zinco metálico SHG (Grau I), bullion de 
chumbo, catodos de cobre e ácido sulfúrico. 
Apresentam-se as características 
operacionais de uma planta localizada na 
Inglaterra, que produz 100.000 t/ano de 
zinco, 50.000 t/ano de bullion de chumbo e 
230.000 t/ano de ácido sulfúrico. 

ABSTRACT 

The development and operation of the 
Imperial Smelting Process (ISP) for the 
treatment of complex sulphide concentrates 
of lead and zinc to produce metallic zinc 
(SHG), lead bullion, electrowon copper 
cathodes and sulphuric acid is described. 
The operating characteristics of an ISP 
smelter in England producing 100.000 t/year 
zinc, 50.000 t/year lead bullion and 230.000 
t/year sulphuric acid are discussed. 

(1) EngQ Químico Phd EngQ Senior em Processos Químicos e 
Metalúrgicos da Metais Especiais Consultoria Ltda. - Salvador 
- Bahia. 
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01. Histórico 

Os processos pirometalúrgicos para o tratamento de 

concentrados de sulfetos de zinco tradicionalmente envolviam a 

utilização de unidades de destilação horizontais, onde o concentrado 

de zinco calcinado era misturado com coque e o vapor de zinco 

destilado era separado e coletado na forma de pó em caixas resfriadas 

a ar. Posteriormente passou-se a utilizar plantas de retorta 

verticais, onde o concent~ado de zinco calcinado era briquetado e 

carregado a um forno vertical junto com coque, ocorrendo novam:=ate a 

destilação do zinco. As capacidades unitárias destas plantas, operadas 

por bateladas, eram evidentemente pequenas, de modo q'.le era normal se 

ter muitas unidades. A tecnologia era simples, necessitando de mão de 

obra intensiva, sendo ainda que as condiç5es higi~nicas de trabalho 

eram muito agressivas para os operadores. 

Desenvolveu-se um processo na década de 50, que juntava as 

características de alto forno de fundição de chumbo e as da destilação 

das retortas verticais e assim viabilizava a produção contínua de 

fundição e obtenção de dois metais. Uma ve~ implantado, tal process~ 

que permitisse a alimentação dupla de chumbo e zinco, iria viabilizar o 

aproveitamento de concentrados coletivos mais baratos e disponíveis no 

mercado, bem como de concentrados mais "sujos" (altos em ferro, 

ars~nio, cobre, magnésio, mangan~s, etc.), do que aqueles concentrados 

que o processo alternativo de zinco eletrolítico consegue tratar. 

O maior problema a superar no desenvolvimento do processo 

contínuo era a reação reversa de zinco a óxido zinco: 

Zn + [O] ZnO 

A fonte de oxig~nio é dióxido de ~arbono ou vapor d'água: 

z'no + co 
ZnO + H2 

O equilíbrio vai para a direita com a queda de temperatura. 

Assim, ao se condensar o vapor de zinco em um gás saído de alto forno, 

contendo 15% C02 e alguma água oriunda da umidade do minério, poderia 
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ocorrer a citada reversao. Dois grandes desenvolvimentos tecnológicos 

resolveram o problema: 

A) O vapor de zinco era absorvido em uma cortina de gotículas 

de chumbo geradas por agitadores em um fluxo contínuo de chumbo 

fundido. Com uma carga circulante adequada de chumbo, a solubilidade 

de zinco no chumbo é suficiente para permitir uma recuperação de zinco 

superior a 90%. Subsequentemente, ao se resfriar o chumbo, o zinco 

metálico sai de solução. 

B) A zona de transição entre o topo do forno (lOOOOC) e o 

condensador de chumbo (temperatura de entrada de chumbo igual a 4500C) 

causa uma queda de temperatura no gás, que promove a reaçao de 

reversão. Este problema foi resolvido pela injeção de ar no topo do 

forno, bem na saída dos gases e vapor de zinco. Isto causa a combustão 

de algum do CO até C02 e mantêm a temperatura em torno de lOOOOC até a 

dissolução de zinco nas gotículas de chumbo. 

No início dos anos 60 foram projetadas e licenciadas 

de zinco de 50.000 t/ano pela I.S.P. (agora parte da RTZ 

plantas 

Metals). 

Atualmente o processo é licenciado em nove países, na Europa, Âsia, 

Âfrica e Austrália, tendo-se plantas com capacidade de aproximadamente 

80.000 t/ano de zinco. Há um novo projeto em implantação na Índia. A 

maior fundição é localizada na Inglaterra, sendo operada pela 

Australian Mining and Smelting (PASMINCO), com produção anual de 

100.000 t de zinco. A capacidade máxima do forno de fundição supera 

bastante este valor, sendo que as 100.000 t anuais foram atingidas 

recentemente com uma ampliação nas plantas de sinterização e de ácido. 

t preciso investir mais capital para eliminar outros pontos de 

restrição de capacidade, para se atingir a plena capacidade do forno. 

02. Descrição do Processo 

A planta de fundição de chumbo/zinco da Ingla.terra pode ser 

dividida nas seguintes seçÕes: 

a) manuseio de concentrado 

b) planta de sinterização 
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c) forno de fundição 

d) refinaria 

2.1. Manuseio de Concentrado 

Os concentrados de zinco e chumbo sao comprados no mercado 

internacional, não se fazendo, no momento, fundição para clientes 

externos. Cerca de 300.000 t de concentrado, originárias do Canadá, 

América do Sul, Escandinávia, Asia e Austrália são recebidas a granel 

(bateladas de 2.000 a 20.000 t) no porto local, são descarregadas por 

"Clamshell" e transportadas por correias, passando por uma estação de 

pesagem, até uma pilha de estocagem coberta situada a 1,5 km de 

distância. Faz-se as amostragens para análise, obedecendo as regras 

contratuais. Os suprimentos de materiais oxidados secundários 

(reciclagens) vem tanto por rodovia como por via maritima. t 

necessário controlar muito bem a qualidade do material oxidado, já que 

podem introduzir restrições tanto físicas (muito seco ou muito úmido, 

muito grosseiro) como químicas (arsênio, fluoretos). A movimentação de 

material dentro da área da planta é feita com correias transportadoras 

e caminhÕes caçamba de 20 t. 

2.2. Planta de Sinterização 

A alimentação à planta de sinterizaçâo consiste em uma mistura 

cuidadosamente proporcionada de vários concentrados (cerca de dez) e 

óxidos, bem como de finos de sinter reciclados. Os concentrados e 

óxidos são alimentados da área de estocagem principal, com pá 

carregadeira e correia transportadora,até 14 silos de estocagem de 200 

t. Outros dois silos ficam com os materiais reciclados. Alimentadores 

com balanças, sob os silos de estocagem, proporcionam um controle 

computorizado das massas alimentadas, de acordo com uma receita 

determinada pela análise do sinter produzido, conforme 

composta em 2 horas de produção. 

Uma análise típica de sinter seria: 

amostra 
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Tem-se uma meta de 20% Pb porque acima desse valor, a 

temperatura de amolecimento do sinter começa a cair abaixo de 1000Q C, 

causando incrustações maciças no forno. Já abaixo de 20% Pb o forno 

fica sub-utilizado. 

Para garantir a maximização da temperatura de amolecimento de 

sinter, para uma certa composição, é preciso sinterizar a temperaturas 

mais altas ( > 1200QC). Para conseguir isso, é necessário ter uma 

baixa relação reciclagens/alimentação nova, de modo a aumentar a 

concentração de combustível e, assim, a aumentar a temperatura local. 

Deve-se procurar manter uma carga de combustível (sulfetos) de até 6% 

do total alimentado à máquina. Para se ter uma boa permeabilidade de 

leito, que leva a uma dessulfuração uniforme da camada de sinter e 

assim níveis baixos de enxofre ( < 1%) no sínter e boa qualidade do 

reciclado (70% da alimentação!), em termos de enxofre e chumbo, é 
preciso que a alimentação seja muito bem misturada e preparada. u 

reciclado é britado a 5% + 6 mm para assegurar um leito bem 

compactado. Tambores diferentes fazem a mistura a seco e pelotizam a 

alimentação, que é então descarregada na máquina de sinterização. A 

espessura total de leito é de 370 mm. 

O gás de dióxido de enxofre ( - 7%) é retirado da máquina de 

sinterização para a planta de ácido, onde o gás (400Q C) é escrubado 

em um scrubber tipo venturi vertical de abertura variável. O licor de 

escrubagem é clarificado, sendo que os sólidos separados, basicamente 

sulfato de chumbo com 1% de selênio, são centrifugados e reciclados ao 

circuito de sinterização,via tambor de resfriamento, onde o sinter 

reciclado, ainda quente (700Q C), é resfriado, antes de britar a -6 mm. 

o licor do circuito de escrubagem contém cádmio 

solução. Faz-se um sangramento deste licor, que é enviado 

de troca de íons. o ~luído é tratado com zinco para 

e zinco em 

para colunas 

produzir uma 

esponJa de cádmio, que, após queima caústica,é enviada à refinaria. 

O resto da planta de ácido consiste em uma unidade 

convencional de cantata simples, sendo exceção uma torre de escrubagem 

com cloretos, para remover mercúrio elementar, e assim dar ao ácido a 

qualidade exigida pelo mercado. 
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2.3. Forno de Fundição 

O forno é carregado alternadamente com coque metalúrgico 

pré-aquecido ( ~ 600QC) e sinter. A cada 15 minutos sao descarregadas 

uma carga de sinter (4500 kg) e uma carga de coque (1350 kg). A 

relação carbono/zinco da alimentação, de aproximadamente 0,75, é 

modificada em função dos níveis de zinco na escória. 

Insufla-se ar através de 18 bicos de injeção ("tuyeres") de 

135 mm 0 . o ar é pré-aquecido a 1000QC em aquecedores carregados com 

tijolos, sendo um em linha e outro em aquecimento pela combustão do 

gás que sai do forno (gás LCV - 25% CO; 15% C02l. 

O vapor de zinco sai continuamente junto com o gás do forno 

até os condensadores de chumbo. O gás resultante é •c umidificado, 

escrubado em desintegradores "theisen" e o excesso, após combustão nos 

pré-aquecedores de ar,é solto na atmosfera. 

A poeira do gas (25% Zn; 20% Pb), conhecido como "pÓ azul", é 

espessado e reciclado à planta d2 sinterização, via um filtro de 

discos, até o tambor de resfriamento de reciclados. A quantidade 

diária deste pó é de aproximadamente 50 t. 

Adicionalmente coleta-se, no condensador, uma nata de chumbo 

contendo algum zinco oxidado e finos de coque (10%). Este material, 

cerca de 50 t/dia, é briquetado e reciclado ao forno. 

O chumbo e a escória sao descarregados do fundo do forno 

através de uma placa de cobre resfriada a água, até uma bacia refratária, 

onde o chumbo e a escória se separam. O chumbo, contendo 5% de cobre, 

é descarregado em panelas e levado por ponte rolante até panela 

agitada onde, por resfriamento lento e agitação,gerà-se uma nata fina 

de cobre/chumbo, com uma média de 25% cobre. 

O bullion de chumbo , agora com cerca de 1% de cobre, é 

moldado em lingotes de 1,4 t 

eletrolíticas. 

e exportado para refinarias 

A nata de cobre é lixiviada, faz-se extração por solventes e 
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eletroobtenção, produzindo-se catados de cobre. o resíduo de 

lixiviação é tratado com carbonato de sódio em um forno rotativo 

curto, para produzir um bullion comercializável. 

A escória é granulada e levada por caminhão até uma pilha de 

estocagem. Segue a análise típica de escória: 

O alto conteúdo em chumbo inviabilizou a comercialização desta 

escória. 

O chumbo que sai dos condensadores de gotículas de chumbo tem 

uma temperatura de 550Q C. Ele é circulado por calhas onde sao 

imersos tubos em U resfriados a água. Ao resfriar o chumbo 1,a 

aproximadamente 450Q C,o zinco absorvido (dissolvido) no condensador 

sai de solução e é separado do chumbo, sendo descarregado em uma 

panela. A análise do zinco é 98,6% Zn; 1,2% Pb; 0,25% Cd; 0,01% Sn; 

0,02% Fe e 0,15% As. A panela é levada por ponte rolante até a seçao 

de refinaria. 

Em planta, o forno é oblongo com extremidades curvas. Nove 

bicos de injeção são localizados em cada lado alonga do. A seção mais 

baixa . da carcaça é resfriada por ' chuveiros. O forno pode ser dividido 

em três zonas, a de pré-aquecimento, operando a cerca de 900Q C; a 

zona de equilíbrio, onde há alguma reversão de vapor de zinco para 

óxido de zinco,quando o mesmo encontra a carga ma is fria e também 

óxido de chumbo reduz a chumbo; e finalmente a terceira zona, onde o 

sinter funde e a escória líquida, contendo altos níveis de óxido de 

zinco, é reduzida para liberar vapor de zinco. 

O forno pode ser considerado como um leito compacto, com gás 

permeando, no sentido ascendente, pela camada em queima, com as fases 

líquidas - chumbo e escória - caindo até o fundo. Obviamente pode 

ocorrer uma condição de excesso de líquido no forno (enchente), alta 

queda de escória devido a altas concentrações de ganga, ou então, 

liberação repentina de carga presa, ou ainda uma grande reciclagem de 
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churnbo,com volatilização de chumbo na zona dos bicos de injeção - ali 

há temperaturas de 2000Q C, sendo que condensa novamente mais acima 

no forno. Já ocorreu saída de líquido no topo do forno1 quando surgiram 

problemas de escorificacão. 

As pressões típicas de operação do forno 1 na parte inferior,são 

de 400 MBar,imediatamente após,e 550 MBar1 antes da escorificacão. A 

escorificação é baseada mais no tempo do que no nível de pressão, já 

que a curva pressão/tempo tem características exponenciais. 

2.4. Refinaria 

O zinco em forma líquida é derramado em bacias aquecidas a 

Óleo combustível, de onde se alimenta o zinco a cinco colunas de 

"chumbo", numa média de 75 t por dia. As colunas têm bandejas de SiC 

(1500 mm x 600 mm x 200 mm) que tem vida útil de aproximadamente 2 

anos. Faz-se nas colunas a queima de gás natural (12000 C), sendo que 

o ar de combustão é pré-aquecido em trocadores de calor com o gás de 

exaustão da coluna. O produto resultante do fundo da coluna de chumbo 

flui para um banho de resfriamento onde, por resfriamento controlado, 

elimina-se uma grande porcentagem de ferro como "metal duro" (30% Fe; 

% Pb). Finalmente,o zinco líquido é tratado com sódio para reduzir os 

níveis de arsénio até abaixo de 0,01%. Assim,o zinco é moldado ou em 

placas de 25 kg ou em lingotes de 1,4 t. A análise típica do zinco 

grau IV é 98,6% Zn; 1,2% Pb; 0,02% Fe; 0,1% Cd. 

O fluxo do topo da coluna é condensado (resfriamento a ar) e 

alimentado a três colunas de cádmio, de construção similar as colunas 

de chumbo. o produto do fundo é zinco grau I, contendo 99,99% Zn; 

0,002% Pb; 0,0005% Fe e 0,0015% Cd. o fluxo do topo é uma liga de 

zinco com 30% Cd, que é misturada com esponja de cádmio resultante da 

planta de troca de íons de cádmio, sendo alimentada a urna pequena 

coluna de cádmio. O produto do topo desta coluna contém 99,95% Cd. 

Parte do produto do fundo é usado na estripagem de zinco, no processo 

de cementação na planta de cádmio. O restante é reciclado às colunas 

de chumbo. A produção anual de cádmio metálico é da ordem de 700 

toneladas. 
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03. Ventilação na Area Industrial 

A operação segue os regulamentos oficiais para plantas que 

trabalham com chumbo, sendo que os operadores tem análise de sangue a 

cada trimestre. Se o nível de chumbo no sangue superar a marca de 60 

mg/100 ml de sangue, o operador é removido para uma área livre de 

chumbo, passando a ter o sangue analisado mensalmente. Aqueles 

operadores susceptíveis a absorver chumbo são orientados e passam a 

usar uma máscara que cobre toda a face e filtra o ar, quando na area 

industrial. ~ proibido fumar na planta. 

Todo equipamento que manus~ia poeiras e materiais que geram 

fumaça tem que ser bem ventilados, sendo que os gases de exaustão são 

lavados para retirar chumbo, zinco, arsênio, etc. Os gases de 

ventilação do tambor de resfriamento, na planta de sinterização 1 sao 

lavados em dois escrubers tipo venturi, em paralelo, de 90 cm H~O de 

queda de pressão. Na área do forno, o gás da escorificação é limpo em 

um filtro de poeira. Os gases de e x a ust3o c o s aquecedore~ de coque e 

peneiras de sinter são lavados em e scrubers ti po Doyle. Na refinaria 

faz-se lavagem dos gase s. As emi s s 6e s de q ase s ã atmosfera devem 

conter menos que 1 ! I wr.: / :uJ Pt•. 

As ,. 

reto;.:·:.lc ·'• 

de exaust."c 

hidroci :: 

04. EfluentP 

·· t.: f inar i a e do sistema d t:: v~>I . L Llação do forno sao 

'~ d e sinterização, via põ azul. As lamas do sistema 

:~.··~ de sinterização são espessadas, classificadas em 

limentadas ao tambor de resfriamento. 

idos 

O efluente liquido da ~ ~ ~ · Jo é tratado com cal até pH 

8,5, para remover a maior parte do Ca <Hnic e zinco em solução, sendo 

então combinado com outros efluentes do forno e da refinaria. Em 

seguida, o pH é elevado a 10,0 para precipitar o resto dos metais 

pesados. O efluente então é enviado a bacias da sedimentaçã~ (40 m x 
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20 m x 1 m profundidade). O efluente descarregado no mar (300 m3 /h) 

tem a seguinte análise típica: 

Elementos ---------
ppm 

05. Custos 

Cd 

0,1 
~~!~~!Ç~!~~!§~ 

2 

__ tlg __ 

0,005 

Os custos operacionais normais da planta são da ordem de US$ 

40 milhÕes por ano. Com um preço líquido (valor de venda antes de 

imposto) de US$ 420 por tonelada de zinco, a produção anual de 100.000 

toneladas ainda torna a operação lucrativa, porém, a taxa de retorno 

de capital é baixa, 7%. Uma queda de produção da ordem de 4.500 t/ano 

Zn ou mesmo uma queda no preço de venda, da ordem de 5%, resultam numa 

situação em que as receitas apenas cobrem os custos. A produção anual 

varia em ± 5%; já o preço do zinco metálico chegou a cair 50% em 

um ano! 

A operação é extremamente sensível ao preço do metal e nível 

de produção, de modo que o objetivo atual é de diminuir os custos 

operacionais aumentando-se a capacidade dos setores da planta que não 

atendem à capacidade do forno. em 1984, por exemplo, as plantas de 

sinter e de ácido foram expandidas em 20%, chegando-se ao nível de 

100.000 t/ano. Uma vez que as operações estejam consolidadas, será 

necessária nova expansão para limitar o efeito do mercado externo 

sobre a viabilidade econõmica da fundição. 
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