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RESUMO 

A maior fXtrtc do zinco consumido no mundo é produzida a par1ir de concentrados sulfctados de únco. cujo principal 
mineral presente é a csfarclita. pela via hidromctalúrgica . O cúdmio cst:í contido neste último como um metal secundário. 
cm bai:xas concentrações (menor que 0.5'%) c é lixiviado juntamente com o zinco c os demais metais presentes no 
concentrado. Durante a etapa de purificaç:1o do clctrólito de sulfato de zinco ( ccmcntação ), que precede a cletrodcposição. 
o dtdmio é precipitado com pó de zi nco. Caso contr;írio. por ser mais nobre que o zinco. se depositaria preferencialmente 
no catodo de zinco. Desta forma . é gerado um ccmcnto contendo cerca de 5'% a I 0% de cadmio. Este resíduo precisa ser 
annazcnado cm condições especiais. para cYitar sua libcmç;lo para o meio ambiente, uma vez que o ddmio é altamente 
tóxico. 

Foram realizados cnsaiqs de lixi\ iaç:lo c clctrodcposiç:lo. visando reduz.ir o teor de cúdmio contido neste resíduo. 
diminuir a quantidade de material que preci sa ser acondicionado cm condições especiais c recuperar o zinco c o cobre . 
Foi obtido um subproduto co m elevado teor destes dois metais (cerca de -1-ú'% ;:inco c 7'% cobre) c que pode ser utili;ado 
como matéria-prima cm outras indústtias Cúdmio mctúlico com pureza superior a 99'% foi, também. produzido atnwés 
de clctrólisc. 

Através deste procedimento, cerca de XO'% do cúdmio presente no resíduo foi depositado na forma metálica (purcz.a 
superior a 99'1.,). O resíduo sólido apresentou ao fi na! do processo um teor aproximado de 46'Yo zinco. 7% cobre c menos 
de 700ppm de c:ídmio. que permite a sua posterior comcrcializ.aç:1o. 

1. INTRODUÇÃO 

A maior parte do zinco consumido cm todo o mundo é produ;.ido por clctrodcposição de soluções a base de sulfato de 
zinco (Van der Pas ct ai.. 19%). Devido ao baixo potencial redox do metal (Eh"= -0.76JV) (Habashi, 199]). a obtenção 
deste por via clctrolítica c:xigc um clctrólito linc de contaminantes, tais como CcL Cu. C o. Fc. Ni. etc. Estes metais são 
mais nobres que o ;.inco c. sendo assim. se deposi tariam no c:ítodo prcfcrcncia lmcntc a este. afctando. desta fonna. a 
purcz.a do depósito catódico (Bockman ct aL 2000) . Alguns destes contaminantes podem provocar a rcdissolução do 
depósito de zinco (C o. Ni). enquanto que outros podem causar mudanças na morfologia do depósito e inibir a deposição 
de z.inco (Cd. Fc) (Murcsan cl ai.. 1996) Além disso. podem provocar a rcduçilo na eficiência de corrente, uma vez. que 
estas impurc;.as agem como catalisadores para a evolução de hidrogênio (Drchcr ct a L 200 I). 

A etapa de purificaç:lo (ccmcntação) do clctrólito que precede clctroclcposição do zinco é geralmente realizada pela adição 
de pó do metal c tartarato de potússio c antimônio ao clctrólito . Este último aumenta a taxa de ccmcntação do cobalto ( 
Bockman ct aL 2000). 

A rcaç<lo global de ccmcntaç:lo de impurezas mct:ílicas. utili za ndo pó de zinco. pode ser representada por: 

Zn. + M '2 ii Zn' 2 
. + M 

l~) (aq) (aq) (~) 
(O I) 

onde : M é um metal diva lente. mais nobre que o zinco (Jha ct ai .. 200 I). 

O resíduo. gerado neste processo de purificaç;lo do clctrólilo. recebe o nome de ccmcnto c contém um alto teor de zinco, 

299 



P. S. Pina, V A. Leão. C. A. Silva. D. Daman. J. Frcnay 

cádmio c cobre, além de outros metais em menor quantidade tais como Pb, Ni, Mn. Mg. Fc. As. Co. Gc. Este alto teor de 
cádmio inviabiliza a sua posterior utilização como matéria-prima cm outras indústrias. como por exemplo a indústria de 
fertilizantes c toma o custo de disposição do mesmo elevado devido ao alto potencial de contaminaç;1o do meio ambiente. 
O Japão c a Europa Central. apresentam elevada a contaminação do solo por ddmio devido ;) sua atividadc industrial 
(Baird. 1999). No Brasil. particulanncntc cm Minas Gerais. a contaminaçi'ío do meio-ambiente por cádmio também cstú 
se tomando um grave problema, uma vez que níveis superiores aos pcnnitidos s;1o encontrados cm diversos pontos das 
bacias hidrográficas do Estado (Fcam. 200 I) 

Entretanto. como citado anteriormente, existe uma conccntraçi'ío apreciável de zinco c cobre (metais de interesse cm 
diversas indústrias) neste resíduo c que podem ser recuperados. reduzindo, assim. o volume de material que necessita ser 
acondicionado de forma especial. aumentando desta forma a vida útil dos depósitos c consequentemente diminuindo os 
custos de disposiçi'ío do ccmento. 

A clctrodcposição é um dos métodos utilizados para recuperação de ddmio a partir de cllucntcs industriais com a 
vantagem sobre os métodos tradicionais de precipitélção. uma vez que. o metal é recuperado com alta pureza c pode 
ser posteriormente comcrciali1.ado Outra ct ai. (2000) utilizando uma ''llow-by ccll" com cútodo de "RVC (rcticulatcd 
vítrcous carbon)" conscguirélm reduzir a concentração do ccídmio de 200ppm para 0.1 ppm. com uma eficiência de 
corrente de cerca de 40'Yo. Buttcr et ai. ( 1996) utilizando uma "RC (rotating cathodc ccll)" recuperaram ddmio contido 
cm soluções diluídas ( 1 O a 600 ppm de cádmio). O consumo energético ftcou cm torno de X k Wh/ kg Cd. 

Para a clctrodcposiçi'ío de cádmio a pmtir de soluções sulfatadas, as reaçõcs ;módicas c catódicas. podem ser representadas 
respectivamente por: 

(02) 

(o:l) 

As exprcssõs para o Eh das rcaçõcs (02) c (03). a 25°C. silo respectivamente: 

Eh1D>;m = 1,228 + 0.0148 log p
02

- 0.059 I pH (04) 

Eh''"''w<~ = -0,402 + 0.2948 log a,.,
11

, (05) 

Onde: Ehc<~• J:cd é o potencial teórico. tcrmodim'lmico. nccessúrio para se depositar o metal. no caso cúdmio [VJ~ p"' é a 
pressão parcial de ol I atm I c élCdl• é a atividadc do íon Cd' ' (aq) no sistema. 

A partir das rcaçõcs (04) c (05) pode-se clctcnninar o potencial teórico ela célula c desta forma calcular a eficiência 
energética do processo, levando em conta o pH c a atividadc elo íon Cd2' (aq). 
Esta contribuição relata resultados obtidos em ensaios de lixiviação sclctiva c clctrodcposiçiio. visando :1 recuperação 
do cúdmio contido neste resíduo. Os ensaios de lixiviação selctiva utilizando o ccmcnto c o precipitado pH 6.15 foram 
realizados utili;lmdo-sc o mesmo procedimento descrito cm Pina ct ai. (2002a) c os ensaios ele clctrodcposição de cúdmio 
foram realizados seguindo procedimento estabelecidos cm Pina ct ai. (2002b) 

2. METODOLOGIA 

A tabela T fornece a composição química. média, elo ccmcnto . As variações na composição dependem. sobretudo da 
matéria-prima utililllda e das variações inerentes ao processo. 

Teor médio (%) 

A Figurél I apresenta um lluxogramél indicando as diversas operações unit{trias empregadas neste trabalho. 
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Lixiviação 

/ 
seletiva 
Kl. KCI 

~ PRECIPITADO 
4 Lixiviação 

seletiva 
6.15 KI.KCI 3 ~ux;v;açõo 

ácida 
H2S04 ~5 

~~ 6 •I Eletrodeposição I 
Fil-,>u ra 1: Fluxograma relativo aos tratamentos empregados. 

Em uma das vertentes. o ccmcnto foi submetido ú lixiviação sclctiva com o emprego de agentes complcxantcs KI c KCI. 
As condições operacionais destes experimentos são retratadas na Tabela H. linhas L 2. 3 c 4. O ccmcnto foi previamente 
moído. peneirado c separado cm vúrias faixas granulométricas. No presente trabalho foi utilizada a fração do material 
passante na peneira de 0.1 05mm. Depois de separado. o material passante foi seco por 90 minutos a I20°C. 

Em outra rota altemativa o cemento foi processado de acordo coma a scqüência 2-> 3 ->4. vide Figura I. Inicialmente o 
mesmo foi sübmctido a uma lixiviaç;lo cícida utilit1mdo-sc uma relação sólido/líquido igual 1/5 c, como agente lixiviantc, 
soluç;io de H

2
S0

1 
1.5mol/L. O precipitado pH 6.15 foi obtido através da adição de NaOH ao licor. Visava-se a precipitação. 

.. sob a forma de hidróxido (Zn(OH),. Cu(OH),). do t.inco c do cobre presentes no licor. O precipitado foi lavado a quente. 
seco c moído até I 00'% passante na- peneira de 0.1 05mm. O precipitado foi então submetido a uma lixiviaçilo sclctiva sob 
as condições operacionais especificadas nas linhas 5. 6. 7 c 8 da Tabela 11. 

Foram utili;ados. como agentes complcxantcs. soluções de Kl (0.2mol/L c 0.5moi/L) e de KCI (0.5mol//L). Todos os 
ensaios foram rcali1.ados a pressão atmosférica c. após a formação da polpa. a mesma foi mantida sob agitação durante 
todo o ensaio a uma velocidade de 800rpm. Os ensaios de Iixiviaç;lo sclctiva foram rcali t.ados com um controle severo 
do pH c temperatura. cm faixas estreitas baseadas nos diagramas Eh-pH para os sistemas cm questão (estes nilo são 
apresentados na presente contribuição). Este controle foi rcali1.ado pela adição de H2SO~- Imo I/L c NaOH O, lmol/L. Os 
demais ensaios de lixiviaç<lo selctiva . realizados com este material. estão com seus resultados detalhados c discutidos em 
Pina ct ai. (2002a). 

Tabela 11. Condições experimentais de lixiviação sclctiva. 

Tempo Massa Massa Volume Volume Tcmp. 
Agente 

Ensaio pH Material complcxantc 
(min.) l(g) F(g) I (mL) F (mL) (o C) 

lmol/1 .) 

1-A 120 5.00 I 00 .00 - 1000 1330 25 cemento KCI - 0.5 
l-8 120 5.00 - lóJ<J 1000 1000 25 cemcnto KCI -0,5 
2 120 ó.50 38,.1 6 28. ')5 500 570 25 cemcnto KI - 0.5 
.., 

120 6.50 50.00 .18.81 500 350 70 cemento KI- 0,5 .) 

.f-A 120 6.50 50.00 - 500 3')0 70 cemento K!-0.5 
4-8 120 6.50 - - 500 360 70 ccmcnto KI -0.5 
4-C 120 6.50 - - 500 2')0 70 ccmcnto Kl - 0.5 
4-D 120 ú.50 - 26.43 500 350 70 ccmcnto Kl- 0.5 

5 120 ó,50 50.00 34.68 500 380 70 Prccip. pH 6. 15 Kl-0,5 
6 120 ú.50 50.00 37.54 500 4.10 70 Precip. pH 6, 15 KI - 0,2 
7 120 6. I O 50.00 35.72 500 410 70 Prccipc _l)H 6.15 Kl-0.2 
X 120 6.50 50.00 36.ú<J 500 530 25 Prccip. pH ó,l5 KI - 0.5 

Onde: I- llliCial. F- final 
Observação: O ensaio I foi rcalit11do cm 2 etapas c o ensaio 4 foi realizado cm 4 etapas. Em ambos. o material 
remanescente da etapa anterior. foi lixiviado com solução "fresca". 

Os ensaios de clctrodcposição . seqiiência 2-> 5-> ó da Figura I. foram realizados. nas condições ótimas indicadas 
pela anillisc das curvas de polari;.ação. que mostram a inlluência da concentração de zinco. do pH c do material do 
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utilizado como cátodo. Estes resultados são apresentados c discutidos cm Pina ct ai. (2002b ). O licor rcmanenscente da 
precipitação em pH6, 15 foi utilizado, como clctrólito, nos ensaios de cletrodcposição de cádmio. Durante os ensaios. 
foram coletadas alíquotas de 2mL do clctrólito. para análise química. Os ensaios tiveram duração de 15 horas c foram 
realizados à temperatura ambiente c pressão atmosférica. Ao fmal dos ensaios. foram coletadas amostras do depósito 
catódico. que foram analisadas para se verificar a pureza do mesmo. A densidade de corrente utilizada foi de 6.25 mA/cm' 
que corresponde a uma taxa de deposição teórica de 0.84 g/h de cádmio. 

A análise química dos metais foi feita pela técnica de cspcctrofometria de absorção atômica. em modelo Perkin Elmer 
Analyst 100. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Ensaios de Lixiviação Seletiva e Precipitação 

A tabela III apresenta os teores dos metais presentes no ccmcnto c no precipitado pH6.15. Pode-se observar claramente 
a redução no teor de cádmio no precipitado pH 6.15, cm relação ao teor deste último no ccmcnto. devido a etapa de 
precipitação, uma vez que o cobre c o zinco se precipitam preferencialmente ao cúdmio sob a forma de hidróxido. 
Entretanto a redução observada nos teores de cádmio não foi capaz de assegurar a disposição segura do resíduo. por 
exceder o limite imposto pelas nonnas ambientais. 

Tabela III. Composição média dos materiais utilizados nos ensaios de lixiviação sclctiva. 

Material '%Cd '%Zn '%Cu 
ccmento 6.78 :n.:n 4.65 
precipitado pH6.15 1.59 37.16 5.(J9 

A tabela IV fomecc os resultados das analises do sólido c do licor dos ensaios de lixiviação sclctiva. realizados sobre o 
ccmcnto, linhas I, 2, 3, 3 c 4 , c sobre o precipitado pH6.15. linhas 5. 6. 7 e 8. 

O ensaio 1 foi realizado com soluções de KCI (Tabela II). Apesar de não estar apresentado o resultado referente a 
lixiviação do cobre, pode-se afirmar que. nas condições do presente trabalho. o cobre não é lixiviado. Isto se deve. 
provavelmente, à fonnação de cloreto cuproso o qual é insolúvel cm soluções aquosas (logKps= -6.73. a 25°C). Este 
ensaio de lixiviação foi conduzido em dois estágios. denominados 1-A c 1-8. Observa-se uma redução na concentração 
no material sólido (ccmento) de ambos os metais. cádmio c zinco. como pode ser visto pelos valores do percentual de 
extração dos mesmos. A substituição da solução saturada por uma solução nova possibilita uma redução no teor de ambos 
os metais presentes no resíduo. observando-se também que a maior cxtração dos metais é realizada nas primeiras duas 
horas de Iixiviação. Não se observa seletividadc na lixiviação do zinco c do cádmio. na presença de íons cloreto. Ambos 
os metais são solubilizados. 

Tabela IV. Resultados da lixiviação com KCI c KI do ccmcnto c do precipitado pH6.15. 

Ensaio 
Resíduo da Lixiviaçào Licor Extração 

%Cd %Zn %Cu [Cd]g/L !Zn!g/L !Cu!mg/L '%Cd '%Zn 'X)Cu 

l-A 2.21 32.34 - 3.93 19.61 - 88.20 75.51 -
1-8 1.65 21,83 - 0,43 4.88 - (J!,43 57.68 -
2 2,1 () 40,83 5.68 0.81 3,28 27.82 49.62 4.18 0.75 

3 1,27 42,17 4,95 4.79 0.09 65.50 77.42 0,20 U8 

4-A 3,11 44,12 4,87 4.53 0.12 ô7.20 ô3. 90 0.3 7 2.12 

4-8 1,87 45.15 4.67 1.42 0.17 lôô.ôO 51.()0 0.49 5.0 

4-C 1.37 45,85 4.08 0.53 0.15 223.10 30.ô l 0.35 5.73 

4-D U2 46.82 3,81 0.12 0.19 161.30 12.28 0.54 5.25 

5 0.046 4ô.l4 6,43 2,37 O.Oô 48.15 98.25 0.14 0.8 

ô 0,26 45.43 6.83 1.75 0.10 6.16 88.44 0.25 0.12 

7 0.15 43,79 6.85 2.02 0.62 37,75 93.89 1.57 O.ô 

8 0.28 43,32 ô.83 1,34 2.17 45.30 87.33 ô.75 o. 95 

Os demais ensaios foram realizados com solução contendo iodeto de potássio (Kl) c apresentam sclctividadc na lixiviação 
de cádmio em relação aos elementos zinco c cobre (tabela IV). O ensaio 2, realizado à temperatura ambiente, apresenta 
um teor mais elevado de cádmio no resíduo (cerca de 2,1 '% Cd) quando comparado ao ensaio 3. realizado à temperatura 
de 70°C, cujo resíduo apresenta um teor de cádmio de aproximadamente 1.27%. Observa-se, também, a redução da 

302 

I 
) 

.. 



XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002. 

quantidade de zinco solubilizada. Como pode ser visto, a partir da tabela IV a elevação na temperatura do meio provoca 
um aumento na ta:xa de c:xtração de cádmio c uma redução na taxa de c:xtração de zinco, este comportamento evidencia 
o efeito benéfico do aumento da temperatura na li:xiviação scletiva de cádmio na presença de Kl. Entretanto, o teor de 
cádmio neste material não pode ser reduzido a valores inferiores, como mostra o resultado do ensaio 4, realizado cm 
quatro etapas denominadas de 4-A. 4-B. 4-C c 4-D (Tabela IV). Este fato pode ser devido à presença de zinco metálico no 
resíduo da Ii:xiviação. o que provoca a rcccmcntação do cádmio Ii:xiviado, fazendo com que o processo se tome cíclico, 
desta forma impedindo a redução do teor de cádmio no resíduo ao final do processo. Como o zinco é um elemento menos 
nobre que o cádmio. tende a ccmcntá-lo . 

Os ensaios S. 6, 7 c 8 foram rcali!.ados utili;lmdo-sc o precipitado pH 6, I S. Este precipitado foi utilizado com o objetivo 
de remover qualquer zinco mct{tlico que poderia estar presente no resíduo da cemcntação. No precipitado pH6, IS , os 
elementos cádmio. zinco c cobre estão sob a fonna de h.idró:xidos (Cd(OH)

2
• Zn(OH)

2 
c Cu(OH)

2
) ou hidróxidos complc:xos 

contendo provavelmente íons sulfato. Evita-se, assim, o fenômeno de recemcntação do cádmio, que é, possivelmente, o 
rcsponsúvcl pela manutenção ele teores elevados elo metal no resíduo da cementação (cerca de I, I%) c permite-se, desta 
maneira. a rcduçào do teor de ddmio no precipitado pH6, 15 ao final do processo de li:xiviaçào com KI. Como é mostrado 
na tabela IV a utili;.ação do precipitado cm detrimento ao ccmcnto resulta em um aumento acentuado no percentual de 
c:xtraç;lo de cúdmio (acima de 87'%). mantendo bai:xos os percentuais de e:xtração de zinco e cobre. Isto pennitc a redução 
do teor de C<ídmio no precipitado ao final do processo para valores inferiores a 0,05% em peso (ensaioS). 

O aumento na concentração do íon iodeto favorece a remoção do cádmio, uma vez que a redução desta de 0,5moi/L para 
0.2moi/L. provoca uma redução no percentual de c:xtração de aproximadamente 10%, o que pode ser observado quando se 
compara os resultados obtidos no ensaio 5 com o resultado obtido nos ensaios 6 e 7. No ensaio 7, realizado com pH 6.10 
(tab . II). esta redução no percentual de cxtração do metal é menor. Entretanto. devido a redução do pH. ocorre um aumento 
no percentual de cxtração dos demais metais presentes no precipitado (zinco c cobre) . Desta fonna , pode-se concluir 
que um grande excesso do agente complcxantc é ncccssúrio para que se consiga reduzir o teor de cádmio aos valores 
pcnnitidos. O ensaio reali11tdo a temperatura de 70"C c cm solução com 0,5moi/L de KI, também apresenta melhor 
resultado do que aquele realizado à temperatura ambiente, no que diz respeito a li:xiviação selctiva de cádmio contido no 
precipitado pH6.15. Observa-se também a rcduçào no percentual de cxtraçã.o de zinco com o aumento da temperatura . 
Este comportamento confmna que o aumento da temperatura também é benéfico para a lixiviação scletiva do cádmio 
contido no precipitado pH 6.15. como jú observado para o ensaio com o ccmento (ensaios 3 c 4). 

Não se observa lixiviação significativa do cobre para qualquer dos materiais estudados (cemento c precipitado pH6, 15) na 
presença de Kl. O presente trabalho mostra que é possível lix.iviar scletivamcntc o cádmio. O íon iodeto mostra-se mais 
cfetivo que o íon cloreto. Além disso . a temperatura tem um efeito marcante sobre a dissolução do cád1nio c do zinco, uma 
vez que um aumento de temperatura tende a elevar o percentual de extração de cádmio e reduzir a cxtração de zinco. 

3.2. Ensaios de Eletrodeposição 

No ens<úo de elctroobtcnção do cúdmio. usando cátodo de alumínio c ânodo de chumbo, o processamento do resíduo da 
ccmcntação contendo cádmio. l.inco e cobre deve, em uma primeira etapa, visar a separação do cobre. Como este metal 
é mais clctropositivo que o zinco c o cádmio. se depositaria preferencialmente a este último afetando a pureza do cátodo. 
O zinco. por ser menos clctropositivo, nào se reduz preferencialmente c portanto, não necessita ser removido. Ao final da 
eletrodeposição o cátodo de cádmio apresenta teor médio de zinco igual a 0,03%. O pH da solução sofre variação durante 
o ensaio (pH final 1,60) , devido à geração de íons H' (eq. 02) no decorrer da deposição do metal. A ef1ciência de corrente 
catódica para o processo foi de 77.26% e como sugere a figura 2, esta decai rapidamente, à medida que a concentração de 
cádmio no eletrólito decresce. O consumo energético foi de aproximadamente 2 kWh/ kg Cd. Os valores acima citados 
para eficiência de corrente c consumo energético. quando comparado com os valores obtidos por Dutra ct al . (2000) e por 
Butter ct ai. ( 1996). indicam a viabilidade do processo. uma vez que estes são superiores aos valores obtidos por estes 
dois trabalhos . 
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3 6 g 

Tempo(hora) 

-•- [C d] no eletrólito 

-•- [Zn} no eletról~o 

12 15 

Figura 2 -Variação da concentração de cádmio c zinco, durante os ensaios de clctrodeposição. Condições 
experimentais: 20g/L Zn, 16g!L Cd; pH 3,00, cátodo de alumínio, ânodo de chumbo. densidade de corrente i= 6.25 

A tabela V apresenta o balanço de massa para os elementos cádmio, zinco e cobre (tomando como base IOOg de resíduo). 
durante o processo de recuperação do cádmio contido no resíduo da cemcntação c indica que cerca de 76% do cádmio 
contido neste último é recuperado sobre a forma de metal com pureza superior a 99%. 

Tabela V- Balanço de massa dos elementos cádmio. zinco c cobre. scqüência 2~ 5~ 6 . 

Operação 
Elemento 

Cd(g) Zn(g) Cu(g) 

Lixiviação ácida H
2
S0

4 
(Pina et ai., 2002a) 

Licor 7.2822 42.1637 4.6337 
Sólido 0.0278 0.1863 0.0163 

Precipitação pH 6,15 (Pina ct ai., 2002a) 
Licor 5.5600 7.6527 0.0250 
Sólido 1.7222 34.51 ]() 4.6087 

Eletrodeposição (Pina et ai. , 2002b) 
Depósito catódico 5,5592 0,0042 0,0250 

Solução 0,0008 7,6485 0,000 

Com base nos resultados acima apresentados, é proposto o lluxograma mostrado na Figura 3. para o tratamento do resíduo 
da cementação e obtenção de cádmio eletrolítico. 

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho mostra que é possívcllixiviar sclctivamentc cádmio de resíduos da produção do zinco cletrolítico. Os 
ensaios realizados com iodeto de potássio (KI) apresentam melhores resultados que os ensaios realizados com cloreto de 
potássio (KCI), pois mostram selctividadc na lixiviação do cádmio cm relação ao zinco c ao cobre. Os ensaios realizados 
com cloreto são seletivos apenas em relação ao Cu. Além disso, o teor de cádmio no ccmcnto ao fi na! do processo é menor 
quando se utiliza KI. 

Os ensaios realizados utilizando KI durante a lixiviação do precipitado pH 6,15. possibilitam a redução do teor de Cd no 
mesmo para valores inferiores a 800ppm e a geração de um subproduto com elevado teor cm zinco c cobre. que pode ser 
utilizado como matéria-prima cm outras indústrias. 

O aumento na temperatura, mostrou-se benéfico para a lixivição sclctiva do cádmio contido no precipitado c no ccmcnto. 
uma vez que aumenta a concentração de cád1nio e reduz a concentração de zinco cm solução. 

Os ensaios de eletrodeposição indicam a possibilidade de se obter cádmio metálico com purc1~1 superior a 99% a partir 
dos resíduos gerados durante a produção de zinco, evitando desta fonna a necessidade do annazcnamcnto cm condições 
especiais deste último e gerando um subproduto com menor volume e que pode ser utilizado como matéria-prima em 
outras indústrias. O processo pode ser economicamente viável, uma vez que. a eficiência de corrente está acima de 70% 
e o consumo energético é relativamente baixo, cerca de 2kWh/ kg Cd. 
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Figura 3. Fluxograma proposto para o tratamento do ccmcnto contendo cádmio. 
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