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RESUMO 

O processo de produção do zinco metálico gera resíduos só lidos industriais contendo zinco c outros metais de 
elevado valor agregado. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de processos de lixiviaçào de resíduos gerados 
no processamento de minério de zinco, visando recuperação de zinco, cádmio, cobre, cobalto c níquel. As amostras 
em estudo foram tornecidas pela Companhia Paraibuna de Metais - CPM. Após caracterização química dos 
resíduos . scleção e composição das amostras. o estudo ticou centrado em três amostras, uma amostra com elevada 
concentração de zinco c cobre (Zn-Cu). e duas com elevadas concentrações de zinco e cádmio (Zn-Cd, Zn-1 P) , 
todas contendo ainda cobalto e niquei. Os estudos de lixiviação foram realizados com solução de ácido sulfúrico. As 
variáveis de processo investigadas foram: tempo de reaçào. temperatura, teor de sólidos e concentração do ácido. 
Após otimização das variáveis de processo, os licores sulfúricos obtidos apresentaram as seguintes composições: (i) 
Licor Zn-Cu: Zn = 29,0 g/L, Cu= 16,0 g/L, Cd = 2.67 g/L, C o= 0,14 g/L, Ni = O, I g g/L, pH = I ,6; (ii) Licor Zn-Cd: 
Zn = 49,3 g/L. Cu = 0,63 g/L, Cd = 61,6 g/L, Co = 1,55 g/L, Ni = 0,02 g/L, pH = 2,7; (iii) Licor Zn-IP: Zn = 142 
g/L, Cu <0,001 g/L, Cd < 0,005 g/L, Co ~ 0,003 g/ L, Ni < 0,001 g/L, pH = 5,1. 

PALA VRAS-CH/\ VE: Zinco; cobre; cádmio; resíduos de zinco. 
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1. INTRODUÇÃO 

A preservação ambiental está presente cm discussões cm todo o mundo c a destinação de e lluentes líquidos c 
resíduos sólidos, gerados pelas indústrias, é um importante lema destas discussões. Conforme estimativa da 
Assoc iação Brasileira de Empresas de Tratamento, Recuperação c Disposição de Resíduos Especiais (A BETRE), 
dos 2,9 milhões de toneladas de resíduos industri ais perigosos gerados anualmente no Brasil, somente 600 mil 
toneladas, cerca de 22%, recebem tratamento adequado. Os 78'% restantes são depositados indevidamente em lixôes. 
sem qualquer tipo de tratamento . 

Um tratamento convencional util izado pelas indústrias é a precipitação químiea , que converte subst;\nc ias 
dissolvidas de e tlucntes líquidos cm substàncias insolúveis, mediante adição de compostos que irão reagir com 
componentes dos efluentes, fom1ando um precipitado, em geral, rico em espécies metálicas (Mierzwa c HespanhoL 
2000). Uma vez gerado estes resíduos sólidos, denominados fontes secundárias de di versos meta is, as indústrias 
devem estocá-los de maneira adequada. 

A produção de z inco metál ico a partir de concentrados sulfetados de zinco. principa lmente da es fàlcrita . é 
geralmente conduzida mediante as etapas de ustulação-lixiviação-eletrólisc. Na etapa de lixiviação outros metais 
presentes no minério, como cádmio. cobre. níquel e cobalto. são lixiviados juntamente com o z inco. A produção de 
z inco metálico, via e letrolíti ca exige um eletrólito livre destes contaminantes. Antes de alimentar a etapa de 
eletrólise, o licor sulfúrico, proveniente da etapa de lixiviação passa por uma etapa de puriticação. Essa etapa é 
geralmente reali zada pela técnica de cementaçào, mediante adição de zinco metá lico em pó e de sais de tartarato de 
sódio e antimónio. O resíduo gerado na etapa de purificação do clctrólito, geralmente contem grandes quantidades 
de Zn, Cd, Cu, além de outros metais, como Pb, Ni , Co, etc . (Pina, ct a/, 2002). 

Dependendo da metodologia adotada para a recuperação de zinco deste resíduo, pode-se gerar outros resíduos com 
diferentes conccntraçôcs dos metais. A recuperação destes pode, além de minimizar o impacto ambiental , trazer uma 
grande perspectiva cm termos económicos para as indústrias. Esta recuperação geralmente envo lve as técnicas de 
lixiviaçào, extração por solventes c cementação/prccipitação ( Preston c du Prccz, 1995; Devi e/ ai. , 199X; Owusu, 
1998; Jia e / a/. , 1999; Ahmed e! a/. , 2000; Jha e / ai. , 2001 ; Wang c Zhou, 2002). 

Este trabalho apresenta a caracteri zação química de resíduos industriais, contendo Zn. Cd, Cu. Ni eCo, bem como a 
otimizaçào do processo de li xiviação dos mesmos. Após a ca racterização qu ímica dos resíduos, foram sclec ionadas 
cinco amostras para o estudo de recuperação dos metais de interesse. Uma delas rica em zinco c cobre. outras três 
ricas em zinco, sendo duas delas também ricas em cádmio que, devido ao comportamento similar observado nos 
ensaios prel iminares de lixiviação, foram compostas cm uma única amostra, respeitando o fluxo de geração dos 
resíduos de cada amostra c, outra rica cm zinco, também contendo elevado teor de cádmio. porém com 
comportamento químico diferente das demais. Desta forma, o estudo ticou centrado cm três amostras, uma amostra 
rica cm zinco e cobre (Zn-Cu), e duas ri cas em zinco c cádmio (Zn-Cd, Zn-1 P); todas contendo ainda níquel e 
cobalto. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

A primeira etapa do estudo visando a recuperação dos metais de resíduos ind ustriai s consistiu do preparo c 
caracteri zação das amostras. As amostras !oram secas em estufà a uma temperatura de 70"C. Após secagem, estas 
toram moídas, homogeneizadas e quarteadas, de forma a se obter pequenas amostras. porém representativas, para a 
caracterização química c reali zação dos ensa ios de laboratório. 

A carac terização química dos resíduos constou de duas etapas: (I) análi se qualitativa por fluorescência de Raios X; 
(2) análise quantitativa dos elementos de interesse por espectrofotomctria de abson;ilo atômica c via úmida 
convencional. 

Os estudos de li xiviação visando o estabelecimento das condições de processo foram rea li zados cm béquer de 250 
mL, com agit ação mecânica. foram investigadas as seguintes vari áve is de processo: tempo de n:ação . temperatura, 
teor de sólidos e concentração do ác ido. Quando não especificado no experimento. utilizou-se uma massa de 
amostra de I O g, temperatura ambiente ( -25"C) e tempo de rcação de 3 horas. Como agente lix iviantc foi utili zado 
ácido su lfúrico grau analítico e água destilada no preparo das soluçôcs. Os resíduos estudados, cuja caracteri zação 
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qui mica está apresentada na Tabela I, foram fornecidos pela Companhia Paraibuna de Metais CPM, penencente ao 
grupo Votorantim Metais. 

Tabela I. Caracterização química dos principais constituintes das amostras dos resfduos industriais estudados. 

Elemento/ Zo Cu Cd C o Nl (%) Fe Mn C a Mg Pb SO/' 
Amostra (%) (%) (%) (%) (0/ó) (%) (%) (%) (%) (%) 

I (Zn-Cu) 26,9 36,9 1,9 0,18 0,21 0,17 0,32 0,10 0,07 2,4 15,5 

2 27,5 <0,01 27.9 0,70 <0,0 1 1,02 0,28 0,05 6,03 0,11 17,8 

3 11 ,4 0,51 31,9 <0,0 1 0,046 0,19 0,48 0,12 0,10 1,72 69,7 

4 8,4 0,98 0,80 0,01 <0,01 1,64 0,52 13,0 <0,01 0,42 36,2 

Zn-Cd 22,8 1,50 28.4 0,60 0,01 0,14 0,54 0,50 0,37 0,01 24.4 (Am.2+3+4) 

5 (Zn-JP) 47,0 0,80 6,33 0,08 0,02 0,05 0,55 0,04 0,29 <0,01 19,8 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Amostra Zn-Cu 

Ensaios preliminares de lixiviação com a amostra Zn-Cu indicaram uma baixa viabilidade de lixiviação seletiva do 
zinco. Desta forma, os ensaios foram direcionados para a solubilização completa da amostra, com obtenção de um 
licor onde os metais de interesse sejam passíveis de separação em uma etapa posterior, através de outras técnicas, 
como por exemplo, a técnica de extração por solventes. O acompanhamento dos estudos, conforme apresentado, foi 
realizado através da solubilização de zinco e cobre, que são os maiores constituintes da amostra. O estudo de 
lixiviação com este resíduo foi realizado na presença de peróxido de hidrogênio (H202) 30% plp, utilizado como 
agente oxidante para favorecer a solubilização do cobre. 

O efeito da concentração de ácido sulfúrico foi investigado no intervalo de 0,5 a 2,0 mol/L com três horas de 
agitação e teor de sólidos de I 0%. Observou-se uma redução na dissolução dos metais para as concentrações de 
ácido abaixo de 1,0 moi/L. Para esta concentração, a solubilização de Zn c Cu foi superior a 97%. Para a 
concentração de 0,5 rnoi/L, a solubilização de Zn foi de 88%, enquanto a de Cu reduziu para 22%. 

Embora a concentração de 1,0 mol/L rhS04 tenha mostrado eficiente para 10% de sólidos, os experimentos 
variando o teor de sólidos foram realizados na concentração de 2,0 mol/L H2S04. A inOuência desta variável foi 
investigada no intervalo de 10 a40 %. Os resultados obtidos para esta variável estão apresentados na Fig. I. 
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Figura I : Influência do teor de sólidos na solubilização de Zn e Cu para a conccntraçllo de H2S04 2,0 mol/L. 
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Conlorme mostrado na Fig. I, mesmo com o aumento da concentração de ácido sulfúrico, os melhores resultados 
foram obtidos para o teor de sólidos de I 0%. Desta forma, o efeito das demais variáveis foram investigadas 
utilitando I 0% de sólidos e H2S04 I ,O moi/L como agente lixiviantc. 

Experimentos variando o tempo de reaçlio indicaram que 30 minutos são suficientes para a dissolução completa dos 
metais Zn e Cu. O estudo do efeito do agente oxidante (H20 2) foi reali1.ado com o tempo de rcação de 30 minutos. 

O estudo da influência das variáveis investigadas foi realizado na presença de excesso de H20 2 30% plp, que foi 
adicionado até a solução atingir uma força eletromotriz de 600 mV medida com eletrodo de Ag/AgCI e sem 
considerar o potencial do eletrodo de referência (potencial lido). A influência do H20 2 na solubilização dos metais 
Zn e Cu está apresentada na Fig. 2. 
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Figura 2: Influência da presença de H2~ na solubilização de Zn c Cu; massa de resíduo= IOg. 

Conforme mostrado na Fig. 2, a adição do agente oxidante (H20 2) favorece a solubilização dos metais, 
principalmente do cobre. Isto porque grande parte deste metal encontra-se no resíduo na forma metálica, que é 
menos solúvel em H2S04 comparado ao cobre no estado di valente. Pode-se observar também o elevado consumo de 
peróxido de hidrogênio necessário para se obter a solubilização completa do cobre, ou seja, para uma massa de 
resíduo de lO g são necessários aproximadamente 7 rnL de H20 2 30% p/p. Este fato sugere a investigação de outro 
agente oxidante para favorecer a dissolução do cobre. Em experimento realizado a 90"C, 10% de sólidos, sem adiçilo 
de H20 2 e 5 horas de lixiviaç11o, foi obtido uma recuperação de 98% para Zn c 57% para Cu. 

Após otimizadas as condições de processo, quais sejam: 10% de sólidos, temperatura ambiente, 30 mio. de 
lixiviaçl!o e relação massa de resíduo/volume de H20 2 30% plp de 1,5 glmL, foi obtido um licor sulfúrico contendo 
29,0 gfL Zn; 16,0 gfL Cu; 2,67 g!L Cd; O, 14 gfL Co; O, 18 g/L Ni; pll I ,6. A solubilização do resíduo foi superior a 
95%. 

3.2. Amostra Zn-Cd 

De forma análoga à amostra Zn-Cu, também não foi possível obter uma lixiviação seletiva com a amostra Zn-Cd. 
Neste caso, o acompanhamento dos ensaios de lixiviação foram realizados através da solubilização de zinco e 
cádmio. As variáveis de processo investigadas foram: concentração do agente lixiviantc (H2S04), teor de sólidos, 
temperatura c tempo de reação. 

O efeito da concentração de ácido sulfúrico foi investigado no intervalo de 0,5 a 2,0 moL'L, com três horns de 
agitação e teor de sólidos de 10%. Para 10% de sólidos, a concentração de 1,0 moi/L H2S04 foi suficiente para a 
solubilização completa dos metais Zn c Cd. Experimentos variando o teor de sólidos, realizados com H2S04 

1,0 mol/L indicaram a possibilidade de se trabalbar com um teor de sólidos de até 15%. O resultado destes 
experimentos está apresentado na Fig. 3. 
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Figura 3: Influência do teor de sólidos na solubilização de Zn e Cd para a concentração de H2SO. I ,O moi!L. 

Experimentos realizados com aquecimento à 70°C, para teores de sólido superiores a 15%, forneceram os mesmos 
resultados obtidos em temperatura ambiente (- 25"C). Isto indica a insuficiência de ácido para estes teores de sólido. 
Experimentos variando o tempo de reação no intervalo de 0,25 a 3 horas, realizados com teor de sólidos de 15% e 
temperatura ambiente, indicaram que 30 minutos silo suficientes para a completa solubilização de zinco e cádmio a 
partir do resíduo em estudo. 

Depois de otimizadas as condições de processo, obteve-se um licor sulfúrico, contendo 49 g/L Zn; 0,63 giL Cu; 
6 1 g/L Cd; I ,6 giL Co; 0,2 giL Ni; pH = 2, 7. A solubi lização do resíduo foi superior a 98%. 

3.3. Amostra Zn-lP 

Os primeiros experimentos de lixiviação com a amostra Zn-IP indicaram a possibilidade da realização de uma 
lixiviaçllo seletiva do zinco. Desta forma, os ensaios de lixiviação foram direcionados oeste sentido. Dentre os 
demais metais presentes, o que apresentou maior solubilidade foi o cádmio. Os resultados do estudo de lixiviaçllo 
com esta amostra estilo apresentados em termos da dissolução de zinco e do~ teores de zinco e cádmio no licor. O 
efeito da concentração de ácido sulfúrico foi investigado no intervalo de 0,5 a 2,0 moi!L, com uma hora de agitação 
e temperatura ambiente. Os resultados destes experimentos estão apresentados na Fig. 4. 
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Figura 4: Influência da concentração de H2S04 na concentração dos metais. 

Pode se observar que para a concentração de H2S04 0,5 moi/L ocorre apenas a solubilização do zinco, porém com 
baixo rendimento. Para concentrações de ácido mais elevadas observa-se uma solubilização de mais de 99% de 
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zinco, acompanhado da solubilização parcial do cádmio (Fig. 4). A solubilização de Cu, Ni e Co foi inferior a 
0,005 g/L. 

Com o objetivo de se obter um teor mais elevado de zinco no licor, investigou-se o e feito do teor de sólidos no 
intervalo de 10 a 30%, usando uma solução de H2S04 2,0 mol/L. O tempo de reação loi de I hora. Nestas condições, 
observou-se uma redução na solubilização do cádmio a partir de 25% de sólidos (Fig. 5). 
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Figura 5: lnnuência do teor de sólidos na concentração dos metais para a concentração de H2S04 2,0 mol/L. 

Conforme mostrado na Fig. 5, os melhores resultados foram obtidos para o teor de sólidos de 25%. Nesta condição, 
obteve-se uma recuperação de 91% de zinco, um licor sulfúrico contendo 142g/L Zn e uma redução de massa da 
amostra superior a 80%. Os teores dos metais no licor sulfúrico c no resíduo insolúvel obtidos após otimização das 
variáveis de processo estão apresentados na Tabela ll. 

Tabela 11. Caracterização química do resíduo insolúvel e do licor sulfúrico, gerados na lixiviação do resíduo 
industrial (amostra Zn-1 P). 

E lemento/ 
Zn Cd C u C o Ni 

Amostra 

Resíduo Insolúvel(%) 24,7 25,5 3,5 0,28 0,13 

Licor sulfúrico (g/L) 142 <0,005 <0,001 0,003 <0,001 

4. CONCLUSÃO 

Os estudos de lixiviação indicaram a viabilidade técnica de recuperação dos metais Zn, Cu, Cd, Coe Ni dos resíduos 
investigados. Para a amostra Zn-lP, foi possível solubilizar o zinco seletivamente dos demais metais presentes no 
resíduo, com uma redução de massa deste da ordem de 80%. Foi obtido um licor sulfúrico com teor de zinco 
superior a 140 g/L Zn e com teor dos demais metais abaixo de 0,005 g!L, passivei de recircular para a etapa de 
eletrólisc para a obtenção do zinco mctál ico. 

Para as amostras Zn-Cu e Zn-Cd, os melhores resultados foram obtidos utilizando como agente lixiviante uma 
solução de H2SO. I mol/L à temperatura ambiente e uma relação de sólidos de 10% e IS%, respectivamente, onde 
mais de 95% da massa dos residuos foram dissolvidos. Para a amostra Zn-Cu foi obtido um licor contendo 29 g/L de 
zinco e 16 g/L de cobre, enquanto para a amostra Zn-Cd foi obtido um licor contendo 49 g/L de zinco e 62 g/L de 
cádmio. Nestas amostn1s, os metais Zn, Cu e Cd podem ser recuperados diretamcntc dos licores obtidos na etapa de 
lixiviação, através das técnicas de extraçilo por so lventes e/ou cementação/precipitação. Os metais Co e Ni presentes 
nas amostras Zn-Cu e Zn-Cd podem ser recuperados após uma pré-concentração destes a partir dos licores obtidos, 
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onde os maiores teores são de 1,55 g/L para o cobal to e O, I ~ g/L para o níque l. No caso da amostra Zn-P l, a 
recuperação destes metais deve ser feit a a partir do resíduo insolúvel da etapa de lix iviação. Para a completa 
disso lução dos metais Cu, Coe Ni presentes na amostra Zn-Cu, é essencial a adição de um agente oxidante, como 
por exemplo, do H20 2 utilizado neste estudo. 
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