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RESUMO 

Na :ü·c:l mineral. o proccss:uncnto hidrometalúrgico utilizado para obtenç:1o ele metai s base ge ra efluentes co1l!endo outros 
mct:1is ele e lc\·ado \':!lo r agregado ou tÓ .\icos. que s:1o ger~1lmentc estocados cm grandes bacias de rejeito 
O método tr:1eli cioml ele tratamento desses efluentes cm oh·c u1n:1 etapa de ncutrali1.aç:1o com a consequente 
prccipitaç:1o dos metais presentes na fonna de co mpostos . Esse tratamento gcm uma grande quantidade de prec ipitado. 
classificado como resíduo classe I. perigoso c tÓ.\ico . 1\ elcpos iç:1o final desse tipo de resíduo é rea li1.acla cm grandes 
bacias de rcjcitos . o que rcprcsc nt :1 custos siguific:1ti\'OS de irnpl:mtaç:1o c m;ulutcnç;lo. consistindo ainda de um impacto 
ambiental ncga ti,·o co nsidcr:'l\d 

Obscn :1-se nos últrrnos :mos lllll<l cresce nte tcndênci:l no tr:1tamcnto dos efluentes assoc iad:1 ;\ rccupcnlç:1o ele 
compostos e/ou metais presentes. na forma de subprodu: JS ele :dto \·alor agregado. Os processos mais co mumcntc 
utili ;,ados. cm outros países. par:1 cs t:l rccnpcraç;1o cm·ol\'c como etapa principal a técnica de cxtraç<lo por soh'Cntcs. 
também conhecida por cxtraç;1o líquido-líquido ou a téc nica ele troc:1 iônica. associada a uma etapa subsequente ele 
prccipitaç<lo A aplicaç:1o dcss:1s metodologias pcnnit c IHininlizar o impacto ambiental comum retorno económico 
LI\ or:ívcL por meio ela rcduç:1o do ,·o lume c dos llÍ\'eis de co ntaminantes elos efluentes c rec iclagem elos recu rsos 
naturais. 

Neste trabalho é apresentado um Jc, antamcnto da situ:1ç;lo :llual elo problema relacionado :1 ativiclaclc minem! elo estado 
ele Minas Gerais c a lllCtodologia propost:l para colcta ele dados reais para. finalmente definir c desenvolver linhas de 
pesquisas mais apropriadas para tratamento dos e fluentes líquidos industriais . A reali/.aç<lo deste estudo iní consolidar 
uma linha ele desc m oh imcnto científico c tecnológico j:'1 existente entre as instituições ele pesquisa pm1icipantcs 
\ isando dinamiia r :1 intcgraç:1o lllulti-institucional. promo\'cnclo tlllla transfc réncia tecnológica ele form:1 cfctiva ao sctor 
produti\ o. 

Pala\Tas Cha\C Efluentes inclustri:1is. cont:nninaç;ío de aquíferos. tratamento de efluentes. 

I. INTRODliÇí\.0 

Processar materiais ele modo a produ / ir ur11 bem que apresente propriedades c fonna almejadas pelo mercado. a preço 
compctiti\'O. c com un1 mínimo de impacto ambiental (vale dizer IHJm ciclo de desenvolvimento sustcnt;ível) representa 
um desa fi o que se rcno\'a constantemente. O tratamento de efluentes líquidos c a obtenç<lo ele meta is c compostos 
prcscll!cs csl:1o en\'olvidos nesta procura. 

Dois importantes aspectos devem ser lc\'ados cn1 consicleraç<lo no tratamento ele rcjeitos industriais: um deles é o aspecto 
económico. relacionado :1 rccupcmç:1o da matéria-prima . c o segundo é a proteção do meio ambiente a partir da rcmoç<lo 
ele compostos tóxicos elo meio. cn1 especial dos compostos de metais pesados. Os processos hidromctalúrgicos silo os 
mais inclicaclos para tratamento adequado desses efluentes provenientes de indústrias minerais. visando a rccupcraçfio ele 
metais de alto\ alo r :1grcgado. Os processos a sere m descm ol\'idos para os clluentcs provenientes das industrias minerais 
poder:lo se r cstcncliclos :1 outr~ts :'1rcas gc r~tdor~ 1 s de rejeitas co ntendo metais pesados c outros compostos pass í,·cis ele 
rccupcraç:1o. 
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Um diagnóstico real do problema é fundamental para dirccionamcnto das pesquisas. de forma a atingir um percentual 
signifrcativo de indústrias. no que se refere ú implcmcntaç:'\o de metodologias de tratamento de cllucntcs mais efic ientes 
c de menor custo. É nesse sentido que scrú rcali;.ado um projeto. aprO\·ado pelo fuudo sctorial rnincral. onde propôc
sc. cm uma primeira etapa. a rcalizaçilo de um programa de \'i sitas a unidades industriais para cokta de infonnaçôcs 
c amostragem ele ctlucntcs para caractcri;.aç;lo. A partir dos dados lc\';mt;rdos ser~·~ feito un1 rnapcamcuto dos ctlucutcs 
líquidos de uma determinada rcgiilo do estado de Minas Gerais. co nstando das priucipais características de agrcssi\ idade 
ao meio ambiente c possibilidades de rccupcraçilo c reciclagem. 

Modelagem física c matcmútica silo fcrramcutas complcrncntarcs que permitem otinti l.<tr processos de obtcnç;lo ele metais 
c. portanto. atingir o objctivo citado acima . Aplicaç;1o de tccuologias simples. utili ;adas nos países do primeiro mundo 
que s:lo regidos por um controle ambiental rigoroso . podem ser utili;aclas no Brasil. para rccupcraç;1o de \'<tlorcs mctitli cos 
presentes cm ctlucntcs industriais com minimizaç:1o de impacto ambiental 

2. SITUAÇÃO GERAL DO PROBLEMA ASSOCIADO À ATIVIDADE MINERAL 

O Estado de Minas Gerais apresenta uma elevada irnportflncia no Sctor Mincr~tl Br;tsilciro. com um perfil míncro
mctalúrgico de destaque c um parque industrial consolidado. caractcri ; ado pelo processa mento de uma grande\ aricdadc 
de minerais c metais cm diversas empresas. A mincr~ t Ç<tO no Estado caractc ri ; a-sc por ;ttcnder cfict1.mcnte sua própria 
indústria de transfonnaçilo. por partici par com uma parcela siguift c tti\'a na ofe rta ele bens r11incrai s para outros es tados. 
além de contribuir c.xprcssi\'arncntc para as c.x portaçôcs elo país . De acordo co m o Perfil da Economia Mi ncral de Mims 
Gerais (SEME. I <)99) o estado tem importante papel na produç:lo de produtos mct:'tlicos. scudo o primeiro produtor 
nacional de ferro. ouro. ;inco. níóbio. lítio c tflutalo . Em scguudo lugar cst:1o aluntíuio. chumbo. uíqucl c m:mganês. 
S:io produzidos ainda bcrilo. cassitcrit:l . prata c ;.ircônio . Para subst:lncias n:1o-mct:ilic;ts Min:ts Gerais se sobressai na 
procluçilo ele caulirn. grafrta. mica. talco. agalr11atolito c fosfato. 

2.1. Efluentes industriais 

Os processos industriais incluem. após a aclcquaç:lo das ca racterísticas físicas do mat erial. a c.\traç;lo do metal do 
minério. nonnalrncntc por li.xi\'iaçilo. etapas ele purificaç:1o do licor c recupcraç:1o de outros valores rnct:'tlicos presentes 
nas soluções. além da rccupcraçilo elo metal c o tratamento elos res íduos ge rados. Os resíduos s:lo. gc rahncntc. cllucntcs 
líquidos co ntendo metais pesados c também resíduos sólidos. das etapas de li.xiviaç:lo ou precipitados. elas etapas ele 
purifi cação de soluções c tratamento de efluentes líquidos (Hoffrnarm. I<)<) I. Chmiclc\\ sh.i. I <J<J7) 

Os cllucntcs líquidos gerados nesses processos silo. cm geral. soluções :'tcid:1s contendo clrfcrcntes metais, conforme o tipo 
de atividadc desenvolvida. O tratamento desse tipo de ctlucntc I c\' a:'! formaçilo ele grandes \ o lumes de rejcitos . que de\ cm 
ser aclcquadarncntc dispostos cm bacias de rejeitas . Muitas vc;cs. esses cllucntcs contém ainda quantidades aprcci:,, e is de 
metais. que poderiam ser recuperados. Um melhor apro\·cítamcnto dos rccmsos natur~ ti s. akrn ele representar uma ga nho 
adicional ao processo produtivo, alcançaria também a rcduç:1o do impacto ambiental a(h·indo ela disposrç:lo dos rejeitas 
(Bcncdclto ct ai. I <J<J8a . Rydbcrg ct ai. I <)7:)) 

O ferro apresenta-se corno o met al mais abundante nesses cllucntcs. além da prese nça do níquel. ;.inco. cromo. inclio. 
gú lio. gc rmflllio c outros compos tos. Dc,·ido :'I s caractcrí stic1s c composiçôcs quírnicas. esses rejeitos constituem 
uma prcocupaçilo ambiental mundial. Desta forma. o tratamento desse tipo de cllucntc é uma etapa fundamental par;t 
minimi1ar o impacto ambiental gc rddo no clcscm·ol\'ilncnto dessas ati\· idades industriai s (l k ncdctto :md Mor:~is. 200 I. 
Bcncdcto c! ai. I <)<J8b) 

O método tradicional ele tratamento destes cllucntcs envolve uma etapa ele ncutrali;.aç:lo com a conseqüente prccipitaç:lo 
dos metais presentes na forma de hidróxidos. A aplicaç;1o de técnicas. tais como cxtraç:1o líquiclo-líquiclo. troca iônica c 
prccipitaçilo sclctiva, para rccupcraç:1o c reciclagem ele \'alorcs presentes nesses rejeitas . é pois um desafio de fundamental 
irnportfmcia para o sclor produtivo c para melhoria ambiental. 

2.2. Contaminação de Aquíferos 

Outro aspecto de extrema importilncia no processamento mineral c hiclromctalúrgico é a utili ;.aç :1o d:1 úgua. que. de acordo 
com perspectiva aluai. tende a se tornar mais escassa c. conscqucnlcmcntc mais valiosa . A avaliaç:lo elo co nsumo de ;'tgua 
no processamento industrial c a possibilidade de seu reciclo para as cli\'crsas etapas do processo s;lo ele fnnclamcntal 
irnportfmcia. Para isso é ncccssúrio cfctuar diagnósticos dos processos. inclu indo a rc:Jii;~ J ç:lo ele balanços de :'1gua c a 
otimi;açilo das operações que envolvem seu uso. 
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A Fundaç:lo Estadual do Meio Ambiente - FEAM tem como uma de suas atividadcs a avaliaç:lo ambiental da qualidade 
das :1guas do Estado de Minas Gerai s. S:io feitos levantamentos periódicos das contaminações das bacias do estado a partir 
de Ulll plano de amostrage ns relativo <'Is atividaclcs diversas. dentre elas: indústria têxtil. alimentícia. cxtraç:lo mineral. 
indústria IIICt :llúrgica. :It i1·idadcs agrícola. pccu:íria c llorcstal. 

S:1o monitor:1dos mai s ele elu;.cntos pontos el e amostrage m nas seguintes bacias: S:lo Francisco. Paranaíba: Grande : 
Doce: Mucuri c Jcquitinhonha . Lnfocando somente as atividadcs de cxtraç:lo ele minerais mctillicos c nilo mct:'llicos c o 
tr:1tamcnto hiclromctalúrgico de mincr:1i s. percebe-se que ocorre uma grande contaminaç:lo dos aqiiífcros. notadamcntc 
devido :'1 presença de metais pesados c element os tóxicos. noc ivos :'! saúde. A tabela I. disponibili zada pela FEI\M 
(li 11 IY.fcam.b r). cujos dados silo rc lativos :I aval iaç:1o ambiental ele I 'J9X. apresenta o diagnós tico elos aq üí feros c açõcs de 
cont ro le rccomcncl:ldas. Estes dados const ituem uma primeira rckrência para um traba lho mais elaborado de diagnóstico 
junto ao sc tor industrial. 

Tabela I- Qualidade das Águas - A1a liaç;lo Ambiental- 19'JX 

Fatores de Pre.utio 
Indicadores de 

AÇlieS de Controle Recomendadas 
l>egradaçtio das Aguas 

Bal'ia do Rio São Francisco 
Suh-/Jacias: Stio Francisco ,\'ui, Rio PartÍ, Rio Paraopeba, Stio Francisco Norte 

Turbiclu. mercúrio c 
Rcali;.ar ustona para ldcntlhcaç:lo de poSSI\"CIS 

Ati\ idades Mincr:ú"i:Is 
só lidos. c:ídmio. chumbo. 

ati1 idades de ga rimpo de ouro c implantar c/ ou 
G:uimpo de ouro. miné rio de ferro. 

cob re. níquel. 1.i nco. 
adequar os sistemas de controle ambiental das 

ca lc;írio . areia c pedras cntprcsas ele cstraç:lo c beneficiamento de cald rio c 
ferro so lí11-c l. manganê 

eh~ mincr;ldnr;ls cl;r rc:,•i ;ln 
BACIA 00 RIO GRANDE 

Atividadcs Industriais c mincr;í rias : Mercúrio. fosfato total. lmpi:Jnt ar e/ou adequar os sistemas de co nt ro le 
Fc l1ili;antcs c mincmi s lllct ;"llicos c níquel. turbidc; c sólidos ambiental das mincraclor.ts. das empresas de C\traç:1o 
n:1o mctúlicos de areia c das indústrias de fcrtili;.antcs. 

BACIA DO RIO PARANAÍBA 

lntplantar e/ou adequar os sistemas de controle 
Fcrtlli;antcs c nuncra IS n;1 o Fosfat o total. turbidcz c ambiental elas indústiias ele fcrtili;.;mtcs . das 
mct:'tl i c os sólidos mincradoras de fosfato c das empresas de garimpo 

de esmeraldas. 
BACIA DO RIO DOCE 

Ferro so ll11-cl . manganês 
Implantar c/ ou adequar os sistemas de cont ro le 

Minério de rcrro c g:trimpo ele ouro 
c sólidos c turbidc; 

;unbicntal das mincradoras c dos garimpos da 
rcgiJo. 

BACIA 00 RIO PARAÍBA 1)0 SUL 

Bausita c Caulim 
Ferro SO I!I\ 'Cl. turbiclC!. C Implantar c/ ou adequar os sistemas ele controle 
só liclos ambiental das mincr:1doras locais 

BACIA 00 RIO JEQlJITINHONHA 

Ga iimpo de ouro c garimpo ele 
TurbidCI. c só lidos 

Implantar c/ ou adequar os sistemas de controle 
diamante ambiental das mincradoras loca li;.adas na rcgi ilo. 
!5i\Lli\ UU KIU SAU FRANCISCO 

Suh-Uacia do Rio das Velhas 
Garimpo de ouro c cxtraç:1o Só lidos cm suspens;lo . 
de minério de ferro c de ouro. turbidcz. mercúrio. Implantar c /ou adequar os sistemas de controle 

' 
Ext raçilo de areia. argila. caulim. manganês. níquel. ferro ;unbicntal das operações de garimpo c mincradoras 
dolomita. calcita . ca ldrco. gnaissc. so lúvel. arsênio. chumbo. loca li ;adas na rcgi;lo. I 

granito. quartm. pedras cm geral cob re. 1.inco 

3. ESTUDOS RECOMENDADOS 

3.1. Aplicação de técnicas hidrometalúrgicas ao processamento de resíduos sólidos e de efluentes 
líquidos 

Resíduos só lidos c I íquidos s;1o prodtuidos cn1 todas as etapas d:t produçilo de metais nJo-fcrrosos. na maioria das vezes 
contendo teores clc1·ados de metais pesados c outros agentes poluentes . Devido <Í ncccssicladc de acondicionamento 
espec ial destes c do monitor:tmcnto co nstante dos depósitos. esses rcjcitos tornam-se uma prcocupaçilo constante 
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das empresas c dos órgãos de fiscali;.açilo. Técnicas hidromctalúrgicas. devido ú sua versatilidade. podem c devem 
ser aplicadas ao tratamento desses resíduos seja no sentido de produ;.ir compostos de clc,·ada estabilidade que nilo 
se decompõem de maneira fúcil: seja como altcrnali,·a para o tratamento de cllucntcs de forma a separar os agentes 
to;,:icológicos ou de valor comercial de outros que. por ventura. ocorram associados a estes . Como resultado rcclu;.-sc o 
volume de material que precisa ser acondicionado ele maneira especial (Bcncdctto anel Momis. 200 I) 

Atualmcntc procura se aplicar técnicas modernas para o t ratamcnto dos cllucntcs assoc iado :'! rccupcraç;lo de compostos 
e/ou metais presentes. na forma de subprodutos de alto valor agregado . Em outros países os processos mais connHHcntc 
utilizados para esta rccupcraçilo são: c;,:traçilo por solventes. troca iónica c prccipitaç;1o sclcti' a. ;\ aplicaç;lo dcst:1 s 
metodologias permite minimi;.ar o impacto ambiental com um retorno económico fa, ·or;h-cl. atr:l\·és da recluç:1o elo 
volume c dos nÍ\·cis ele co11taminantcs dos cllucntcs c também a reciclagem elos recursos natur:1is. 

3.2. Modelagem e otimização de processos 

Grande parte elos problemas associados ao processamento mineral podem ser solucionados mediante m aliaç;lo de 
possibilidades alternativas de operação utili;.;mdo-sc modelagem c simulação ele processos. S:lo ncccss;'uios estudos 
envolvendo : 

ldcntificaç;lo ele perdas c gargalos. através de levantamento detalhado das ' ari;ívcis de Oj)Cl~lç :1o. ,·ari;í,cis ele repasse 
c elas \ariúvcis nos sistemas ele utilidades seguido da simulaç;1o das unidades na situaç:1o aluai ele operaç:lo . Muitas 
unidades não dispõem de instrumentos de medida de , ·ariúvcis adequados c cm opcJ~lçilo normal 

• Otimizaçilo tcórico-c;,:pcrimcntal das etapas críticas de opcraçilo. conHJmcnte etapas de li;,: i, iaçilo. operações de 
purificaçilo de soluções c clctrodcposiç;lo. maximi;ando-sc a produç;lo c garantindo-se a qualidadc/cspccificaç;1o 
elos produtos: Para a otimizaçilo é ncccss;írio a busca de modelos rcprcscnt:lti' os da realidade industrial. Muitos 
estudos tem sido conduzidos cm países da Europa c América do Norte. 
Minimi;.aç;lo da gcraç;1o de cllucntcs!rcsiduos c seu impacto sobre o meio ;unbicntc atr:l\ és ela ;m;'Jiisc elo processo 
otimi;ado c da proposiç:lo de sistemas de tratamento . 

• Minimizaç;1o do consumo de ;ígua. através da aqliaç;lo d:~ scgrcgaç;lo ele correntes. tratamento p1ó io . 
c. postcJionncntc, reciclo ao processo. lntcgraç;1o ele etapas ele tratamento de minérios com as etapas de 
processamento hidromctalúrgico, definindo-se as especificações ele correntes intcrmceli;'n·ias. 

Adicionalmente. ao se levar cm considcraç;lo as pressões c;,:crcidas sobre o sc tor produtivo. dc\'idas ;, compctiç;lo 
globali;.ada, consolidaç<1o. requisitos de qualidade c adoç:lo/apcrfciço:uncnto ele tccnolog i:~s . fica C\ identc que a 
manutcnçilo de um parque industrial sadio cm·olvc a capacitaç;lo de pessoas. nas empresas. uni,-crsieladcs c centros de 
pesquisa . Neste aspecto a otimi;.aç;lo de processos. via modelagem física c matcJn:'lti ca. com cc11eza se insere m li sta de 
prioridades. ele ati, idades a serem apoiadas c inccnt i' adas . 

3.3. Biotecnologia Aplicada ao Processamento de Minérios, Resíduos e Rejeitos 

A biotecnologia passa por um grande desenvolvimento no Es tado. se ndo Minas Gerais o principal pólo dessa 
tecnologia no país. No campo mineraL sua aplicaçilo :1 o;,:idaç;lo de minerais sulfctados j:'l se compro,·ou para drios 
empreendimentos mineiros no mundo. O dcscnvoh imcnto obsc1Yado no inic io dos anos 'JOse dirccionou b:~sicamcntc 
para a o;,:idaçilo de sulfctos (pirita c arscnopiJita) contendo ouro c para a gcraç;1o de :'1 guas ;ícidas c seu tratamento. O 
desenvolvimento científico c tecnológico propõe novos desafios como por c.\cmplo :1 rccluç:lo da conccntraç;lo ele íons 
sulfato cm solução que pode ser obtida através da aplicaçilo de microorganismos sulforcdutorcs. O desenvolvimento de 
processos biotecnológicos capazes de ser aplicados a sistemas contendo elevado conteúdo de ganga c:ubonatacla permitir:·, 
a aplicaç;lo da técnica aos minérios sulfctados encontrados cm sistemas c:írticos. típicos elo estado. J\ aplicaç:lo industrial 
do processo também requer estudos cm escalas scmi-piloto c piloto assim como seu modclamcnto matcm:ítico. 

3.4. Regeneração de CN· 

Acidentes que envolveram a libcraç;lo cianeto c seus rcjcitos nesses últimos anos. nas grandes indústrias de mincraç;lo de 
ouro, especialmente dos países desenvolvidos. justificam a necessidade de gcrcnciar melhor a prútica do uso do reagente 
nas indústrias (inchúndo também a administração de seus rejeitas). Paiscs como Grécia c Turquia. c o estado de Montam\ 
nos USA baniram o uso de cianeto nos novos projctos de mineração Em adição. o '" lntcrnational Cyanidc Managcmcnl 
Codc'" . impós um limite de libcraçilo de cianeto WAD (\\·cak acid dissociablc. cianocomplcxos de 1.inco. niquei c 21' elo 
cianocomplc;,:o de cobre) até 50 ppm enviado para barragens de rcjcitos 

A pressão ambiental que as usinas hidromctalúrgicas ele rccupcraçilo de ouro \'Cm sofrendo. nos últimos anos. com 
rclaçilo ;llibcraçilo de cianeto no meio ambiente. justific:~ o uso de métodos :~dcqu:~dos para diminuição dos teores 
de cianeto ou até mesmo evitar sua emissão. A indústria do ouro é uma d:~s mais importante elo cst:~clo de Minas 
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Gerai s c n:1o cst:í inmm.: :I prcss:lo para o dcscm·oh·imcnto de processos com cmiss;1o zero de cianeto. Neste sentido o 
dcscm olvimcnto de processos que permitam a reciclage m deste reagente ir;lo contribuir para o desenvolvimento técnico 
c científico elo estado (Lc:lo c Ciminelli . 200 I) 

4. CONCLUSÃO 

Em vista elos d:tclos apresentados. toma-se ncccss:í rio elaborar um levantamento de indústrias que descartam efluentes 
líquidos de forma inadcqu:Kia conforme proposto cm um proj eto a ser realizado pelo CDTN c pelo Departamento de 
Engenharia Química da UFMG. Este levantamento poclcr.'t ser feito junto ú FEAM. com base nos dados relativos ú 
qualidade elas :íguas. apresentados na tabela I. O lc\':llltamcnto desses dados juntamente com uma pesquisa ela qualidade 
desses efluentes poss ibilita a e labo t~t çi\o de um mapeamento dos rcjcitos gerados cm uma determinada região elo estado 
ele minas Gcr.tis. constando elas principai s caractctisticas de agrcssi\·idadc ao meio ambiente c possibilidades de 
rccupcraç;1o c reciclagem. A partir de uma sclcç;1o pré\·ia de amostras de cllucntcs poderão ser propostas linhas de 
pesquisa par.t rccupcra ç:1o dos \·:tlorcs presentes. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Bc ncdctto. JS.. Mo r.~ is CA. Metais rccm ery from industrial cflluent s b~· solvcnt cxt raction proccss. ln VI Southcrn 
Hcmisphcrc Mccting on Tccnology: XV III Encontro Nacional de Tratamento de Minérios c Metalurgia E\trativa . Rio de 
Janeiro. RJ - Brasil. 200 I. \ .2. p . .fI O--n5 . 
Bcncdetto. JS.. Mor:Ji s. C A .. Mingotc. R.M .. Rccupcraç;1o de 1.inco de efluente industrial. ln : XV II Encontro Nacional 
de Tratamento de Minérios c Metalurgia E\trati\·a c I Semin:'trio ele Química de Colóides Aplicada ú Tecnologia Mineral. 
Águas ele S:1o Pedro . SP - Brasil. I 9<JXb. v.2 . p. 12:l-l.l.f 
Bencdctto. JS.. Sih a. C.E. Morais. CA. Mingotc. R.M. Recmery of acids anel maetals from a picking bath. ln : XII 
Co ngresso Chileno de lngcnicria Química" II Encucntro Latino americano de lnginicria Química. Antofagasta - Chile. 
I 99Xa_ p. ú7-75. 
Cluniclc\\ Ski _ A.G. Urbanski. TS .. Mi gdal. W. Scparation tcchnologics for metais rccovcry from industrial wastcs. 
HidromctalltJrg\ . .fS. p.:n.l -1-f.f. I 997 
Hoffmann. J. E .. Acl\ anccs i n t ltc C\ tract i\ ·c Jnctallurgy of sclcctcd rarc anel prccious metais. JOM. V.4:1 :4. P.l ~-2:1. I 99 I . 
Lc;lo A. V. Ciminclli . V. S.T Aplicaç:1o ele Resinas ele troca-iónica na reciclagem de Cianeto. Belo Horizonte: Universidade 
Federal de Minas Gcr.ti s. 200 I. 17.1p. (Tese de Doutorado) 
Rydbcrg. J.. Rcinharelt. H .. Lundcn. B .. Hagluncl. P. Rccovcrv of metai s anel acids from stainlcss stccl picking bath. ln: 
lntcrnational Symposium on Hydromctaluurgy. AI ME. p 5X9-ú II. I 973. 

3 ~7 


