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RESUMO 
Este trabalho apresenta o estudo de scp<~raçüo dos metais z inco c cobre, a partir de licor sulfúrico gerado na lix iviaçào de re

síduo da indúst ria de z im.:o, através da técnica de extraçüo liq uido-líquido. Primeiramente foi real izado um estudo de banca

da para determinação das melhores condiçiics de processo. Para a otimização das condições se lcc ionadas c obtenção dos pro

dutos z inco c cobre separadamente. foram reali zados experimentos contínuos cm circu ito de misturador/decantador com ope

ração cm s istema de contra corrente . O s istema montado constou das etapas de cx traçào, lavagem e reextração. Foram realiza

dos 5 experimentos. Os experimentos de I a 4 foram realizados com uma solução preparada no laboratóri o, simulando o licor 

industrial. O experimento 5 foi realizado na mesma condiçào do experimento 4, usando a solução original gerada na lixiv iação 

do res íduo industrial , contendo 29,6 g/L de Zn, 3 7,4 g/L de C u, I ,94 g/L de Cd, O, 127 g/ L de CocO, I 00 g/L de Ni. O circuito 

de extração constou de 3 estúgios de cx tração. 3 estágios de la vagem c 5 estágios de rcex tração. Após a otimização do processo 

foi obt ido um recx trato com 125 g/L Zn, 0.0 I g/L Cu c teores de Cd. C o c Ni menores que 0,005 g/L. A concentração dos me
tai s no rafinado foi de 2X,ó g/ L Cu, 0,49 g/L Zn, I ,4X g/L Cd, O,OX g/ L NicO, I O g/L C o 

PALAVRAS-CHAVE: Extração por solventes. Ex traçào de zinco, Recuperação de zinco, Recuperação de cobre. 

ABSTRACT 

This work presents a study of tbe separa tion of z inc and coopcr trorn sulfuric liquor gencrated in thc z inc residuc leaching, 

using thc liquid-liquid extract ion tcchniquc. Firstly thc inftucncc of thc process variables was investigatcd in batch, whcn the 

best cond itions wcre fixcd . The proccss optimizat ion was carricd out in a mixer-scttlcr circuit opcrating in a countcr-current 

systcm . Fivc con tinuous ex perimcnts werc carricd out until an optimal condition for the separat ion of thc meta is Zn and Cu 

was ach icved . Thc cxperimcnts lrom I to 4 wcrc carr icd out with a solution, prcparcd in a laboratory, simulating thc industrial 

liquor in questi o n. Expcriment 5, was ..:arricd out under thc S<t me condit ions ofthat in cxperimcnt 4, using thc industrialliquor 

containing 29.6 g/ L of Z n. 37,4 g/ L of Cu , 1.94 g/L of Cd. O, 127 g/L of CoandO, I 00 g/L of Ni. Ex perimcnt 5 was conduced 
in threc extraction stagcs, threc scruhhing stagcs and 5 st ripping stages. Aticr thc opti rnization of the proccss ofscparation of 

zinc and coppcr. a prcgnant stripping solution containing 125 g/L Zn, and 0.0 I g/L C u. with less than 0.005 g/L Cd, C o and 

Ni was obtaincd. The conccntration of the metai s in the raninatc was 2X.ó g/ L Cu, 0.49 g/L Zn, 1.4X g/L Cd, 0.08 g/ L Ni and 

0.1 O g/ L Co. 

KEY WORDS: Solvcnt extraction; zinc cxtraction: zinc recovcry, copper recovcry. 
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L INTRODUÇÃO 

A produção de zi nco metálico a partir de minérios sulfctados geralmente produz resíduos com elevados teo
res de metai s pesados, como zinco, cádmio e cobre. Devido à alta concentração de metais pesados, estes resíduos 
não podem ser descartados para o meio ambiente, permanecendo assim acondicionados cm barragens, gerando um 
grande volume de passivo ambiental de total responsabilidade da indústria. Existem va rias fontes secundárias de 
zinco, onde este se encontra principa.lmente nas formas de metal, óxidos e/ou ligas (llabashi, 1997). O reaprovei
tamento de fontes secundárias contendo altos teores de zinco, cobre, cádmio, cobalto, entre outros, tem sido con
duzido através de técnicas de lixiviação com ácidos, oxidantes, cianeto e amônia. Posteriormente, os metai s são 
recuperados através das técnicas de cxtração por solventes, ccmcntaçào e/ou precipitação. Esta recuperação pode, 
além de minimizar o impacto ambiental, trazer um retomo cconômico para as indústrias, já que existe uma cres
cente demanda por metais de elevada pureza c uma contínua redução de minérios com elevados teores dos mine
rais de interesse (JHA, KUMAR c SINGH, 2001; OWUSU, 199R). 

No XXII ENTMME, foi apresentado o estudo realizado em bancada para a separação dos metai s zinco c co
bre, a partir do licor sulfúrico gerado na lixiviação de um resíduo industriaL proveniente da metalurgia cxtrativa 
do zinco. Naquela ocasião, foi apresentado o estudo da inlluência das principais variáveis de processo: tipo c con
centração do agente extratante, pH de equilíbrio da fase aquosa, tempo de contato entre as fases c concentração do 
agente rcextratantc (solução de ácido sulfúrico) (GOUVEA c MORAIS, 2007). 

Neste trabalho, é apresentado o estudo de otimização das condições definidas cm laboratório através de en
saios contínuos. Para tal foram realizados 5 experimentos contínuos cm circuito micro piloto. O c ircuito foi mon
tado com células misturador/decantador, construídas em policarbonato, com capacidade de 70 mL no mi sturador 
e 260 mL no dccantador, com operação em sistema de contra-corrente c constou das etapas de extração, lavagem 
e reextração. Os experimentos de l a 4 foram reali zados com uma solução preparada no laboratório, simulando o 
licor industrial. O experimento 5 foi realizado na mesma condição do experimento 4, com a solução industrial ge
rada na lixiviação do resíduo industrial, contendo 29,6 g/L de Zn, 37,4 g/L de Cu, I ,94 g/L de Cd, O, l 27 g/ L de C o 
e 0,100 g/L de Ni. O extratante utilizado na separação dos metais foi o ácido di-2 ctilhcxilfosfórico (DEHPA). A 
etapa de lavagem do solvente para a remoção do cobre extraído c a rccxtração do zinco foram realizadas com so
lução de H

2
S0

4 
cm diferentes concentrações. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Os experimentos contínuos foram reali zados cm unidades de misturador - dccantador, construídas cm policar
bonato, com capacidade de 70 mL no misturador c 260 mL no dccantador. O circuito constou de sistema de agita
ção mecânica, controladores de níve is, bombas pcristálticas e controladores automáticos de pH, acoplados a vál
vulas solenóidcs. 

A solução com características similar ao licor industrial foi preparada dissolvendo-se os sais sultàto de zinco c 
sulfato de cobre cm água destilada c o pH foi ajustado com ácido sulfúrico de grau analítico. O licor sulfúrico uti
lizado foi obtido a partir da lixiviação sulfúrica de um resíduo de zinco c cobre, gerado no processo de produção 
de zinco metálico através do processamento metalúrgico do minério sulfctado de zinco. 

No preparo do solvente foi utilizado como agente cxtratantc o ácido di -2-etil-hexil fosfórico (DEHPA), 97 
% p/p, da marca Albright & Wilson - Americas, fornecido pela Pecos Brasil Ltda. Como diluente foi utilizado o 
Exxsol" D-1 00 (querosene purificado), fornecido pela Exxson Química. As soluções de ácido sulfúrico c de hidró
xido de amônio foram preparadas com reagentes de grau analítico diluídos cm água destilada. 

Para o ajuste de pH nos estágios de cxtração foram testados gás de amónia puro, gás de amónia 20'% diluído 
cm argônio c solução de hidróxido de amónio 3 moi/L. O solvente foi rccirculado direto da etapa de rccxtração 
sem prévia regeneração ou lavagem . 

A alimentação dos fluxos foi realizada por meio de bombas pcristálticas acopladas cm controladores de velo
cidade. O monitoramento das vazões c a colcta de amostras dos lluxos de saída de cada etapa foram realizados a 
cada hora. Ao término de cada experimento, o s istema era desligado c, no di a seguinte, eram coletadas amostras 
das fases orgânica e aquosa do dccantador de cada célula para análise c construção do perfil de concentração dos 
elementos de interesse ao longo do circuito. A determinação dos metais foi realizada por espectro fotometria de ab
sorção atómica. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente foi reali zado um estudo em bancada para a determinação das melhores condições de opera
ção. Neste estudo verificou-se que dentre os cxtratantes investigados o que apresentou melhor performance foi o 
DEHPA na concentração de I ,O moi/L. Como pH de equilíbrio ideal na etapa de cxtração fói definido um pH pró-
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ximo de 2. Nos estudos de reextração pode verificar que o cobre presente no solvente é facilmente reextraido pela 
solução de ácido sulfúrico em baixas concentrações, enquanto o zinco requer concentrações mais elevadas. Desta 
forma optou-se cm usar uma solução de ácido sulfúrico bem diluído na etapa de lavagem para a remoção do cobre 
co-extraído c uma solução mais concentrada (2,0 moi/L) na etapa de reextração (GOUVEA e MORAIS, 2007). 

Após a determinação das melhores condições de processo nos ensaios descontínuos construiu-se as isoterma 
de extração e de reextração (curva de equilíbrio) para o zinco (metal extraído preferencialmente) c traçou-se o dia
grama de McCabe-Thiele, para a determinação do número teórico de estágios e da relação volumétrica de alimen
tação do licor, do ex tratante e do reextratante, necessários à realização dos ensaios contínuos (Fig. I e 2). 
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Figura I. lsotcrma de cxtração/Diagrama de McCabc-Thiclc para o zinco; E= estágios teóricos de extração. 

De acordo com a Figura 2, para uma relação volumétrica entre as fases aquosa c orgânica de 0,84, relação em 
que se obtém um bom carregamento do solvente, são necessários 3 estágios de misturador/dccantador, para se ob
ter um raf1ndo isento do metal. Nestas condições, o solvente é carregado com aproximadamente 25 g/L de Zn. 

A isotcrma de recxtraçào /McCabc -- Thielc para o zinco foi realizada a partir de um solvente contendo 33 g/L 
de Zn, altamente viscoso, não representando o carregamento ideal de operação. Conforme observado na Figura 2, 
o carregamento do rcextrato pode chegar a uma concentração de aproximadamente 125 g/L de Zn. A obtenção de 
um orgânico isento de zinco requer 3 estágios de células de misturador/dccantador (Fig. 2). 
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Figura 2. lsotcnna de rccxtração/diagrama de McCabc-Thiclc para o zinco; E= estágios teóricos de cxtração. 
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3.1 Ensaios Contínuos 

Para a otimização das condições definidas em laboratório, foram realizados 5 experimentos contínuos cm 
circuito composto por células de misturador/decantador, em sistema de contra corrente. Os 5 experimentos tota
lizaram I 07 horas de operação. A solução aquosa de alimentação utilizada nos experimentos I a 4 foi produzi

da em laboratório e sua composição está apresentada na Tabela. I. No experimento 5, após obtida a melhor con

dição operacional, foi utilizado o licor industrial, para observar a cxtração c recxtração dos demais metais pre
sentes (Cd, Ni eCo). O licor industrial continha 29,6 g/L de Zn, 37,4 g/L de Cu, 1,94 g/L de Cd, O, 127 g/L de 

C o e O, I 00 g/L de Ni. Como agente ex tratante foi utilizado DEHPA I moi/L c como agente rccxtratante foi uti

lizado solução de ácido sulfúrico. 

Tabela I -Caracterização química dos constituintes da ntse de alimentação 

Espécie 
Amostra 

Zn (g/L) Cu (g/L) pH 

Artificial 30,0 3X.O 1.60 

Experimento Contínuo I 

O experimento contínuo I (EC I) teve duração de 30 horas, onde foram processados aproximadamente 8 litros 

de solução de alimentação. Foram utilizados 2 estágios de cxtração, 2 estágios de lavagem c 5 estágios de reextra
ção. O tempo de residência na extração foi de 6 minutos. O controle do pH de equilíbrio na etapa de extração foi 

realizado com gás de amônio. Para o estágio de extração, a relação de alimentação foi de 0,6 e para a reextração 
foi de 7,3. Nestas condições, seria possível obter, no estágio de extração, uma fase orgânica carregada com I 8 g/L 

de Zn e, na reextração, um reextrato com I 30 g/L de Zn, aproximadamente. As condições operacionais usadas es
tão apresentadas na Tab. II. 

Tabela II- Condições operacionais do experimento contínuo I (EC I) 

Solução Vazão média (mL!min .) Tempo de Rcsi-
Etapa 

dência (min .) 
N° de estúgios 

Reagente Concentração (moi/ L) Aquoso Orgünico 

Extraçào DEHPA I 4.4 7.3 (, 1 

Lavagem H,so, 0.1 I ,2 7,3 X 2 

Rcextraçào H,so, 2 1,0 7.3 X 5 

A etapa de extração estabilizou-se a partir de I O horas de operação, sendo que o solvente efluente da etapa de 
recxtração passou a ser recirculado no sistema a partir de 7 horas de operação. A Tabela III apresenta as concentra
ções do Zn e Cu no rafinado, no reextrato e no orgânico regenerado, obtidos neste experimento. 

Tabela III - Resultados obtidos após 30 horas de operação no experimento contínuo I 

Horas Amostra Zn Cu 

Rafinado 5,5 g/L .\0.1 g/L 

30 h Rccxtrato I 05,X g/L 0.'17 g/L 

Orgânico regenerado < 0,005 g/L <- 0.005 g/L 

A Tabela III mostra uma baixa concentração de Cu no reextrato c um elevado teor de zinco no rafinado, in
desejáveis no processo. Sendo assim, as condições operacionais usadas foram alteradas visando uma melhoria no 

processo de separação dos metais. 
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Experimento Contínuo 2 

Com o intuito de aumentar a extração de zinco, aumentou-se o tempo de residência no estágio de extração para 
I O minutos e para 14 minutos na reextração, mantendo-se a relação de alimentação. O circuito permaneceu com 2 
estágios na etapa de extração, 2 estágios de lavagem e 5 estágios de reextração. A eorreção de pH (pH 2) foi feita 
nos dois estágios de extração com solução de NHpH 3 moi/L. Na lavagem e na reextração, foi utilizado H

2
S0

4 

O, 1 mol/L e 2 mol/L, respectivamente. As condições operacionais Usadas estão apresentadas na Tab. IV. 

Tabela IV- Condições operacionais do experimento contínuo 2 (EC2) 

Solução Vazão média (mL!min.) Tempo de Resi-
Ltapa 

dência ( min.) 
N° de estágios 

Reagente Concentração (mo I/L) Aquoso Orgânico 

Fxtraçào DEli Pi\ I 2,6 4.4 lO 2 

Lavagcn1 11 ,so I O. I 0,7 4.4 14 2 

Recxtraçào 11,so, 2 0.6 4,4 14 5 

O experimento contínuo 2 (EC2) teve 32 horas de duração, no qual foram processados 5 litros de solução, apro
ximadamente. O fluxo de alimentação foi mantido o mesmo tanto na etapa de cxtração quanto na etapa de reextração. 
A concentração dos metais no rafinado, reextrato e orgânico regenerado estão apresentados na Tabela V. 

Tabela V- Resultados obtidos após 32 horas de operação no experimento contínuo 2 

Horas Amostra Zn Cu 

Ralinado 3,2 g/L 19,0 g/L 

32 h Rccxtrato 91,9 g/L 2,7 g/L 

Orgânico regenerado < 0,005 g/L < 0,005 g/L 

A concentração dos metais no rafinado, 3,2 g/L de Zn c 19,0 g/L de Cu estão diluídas em I ,6 vezes devido ao 
volume de solução de NH

4
0H adicionado durante a corrcção do pH na etapa de extração. Conforme observado, 

houve um aumento na concentração de Cu no reextrato, indesejável no processo. 

Experimento Contínuo 3 

O experimento contínuo 3 (EC3) teve 19 horas de duração. Para melhorar a extração do zinco e de reduzir o 
teor de cobre no reextrato, aumentou-se o número de estágios nas etapas de extração e de lavagem. Foram utiliza
dos 3 estágios de cxtração, 3 estágios de lavagem e 5 estágios de reextração. A corrcção de pH foi feita com gás de 
amônia 20'%, diluído cm argônio. A corrcção de pH (pH 2) foi feita no 2° e 3° estágios de extração, conforme Fi
gura 3 apresentada abaixo. 

Refinado Gás Amónia 

I Reext.rato 

i ~ + i 
Ext.ração Lavagem ReeJ.tração 

; -- ~---~--1-- ~- -

4 l s I 6 
-----r--- ---r------ ---~--l- -~-- ~--~---~ --~ ~ --~--~ ~ --

~--------------t------------------ .l.-------- ----- ~-------------- _ _t_---
I I I I 

D2EHPA Ltcor H2S04 O, 1 moiiL H2S04 2 moiiL 
Sulfúrico 

Figura 3. Esquema do circuito do experimento contínuo 3. 

613 



Gouvea & Morais 

As vazões de alimentação c conseqüentemente o tempo de residência voltaram aos níveis do experimento con
tínuo I. As condições operacionais usadas estão apresentadas na Tab. VI. O diagrama esquemático apresentado na 
Figura 4 foi mantido nos experimentos contínuos 4 e 5. Conforme observado, O licor sultürieo é alimentado no es
tágio 3 do circuito enquanto o solvente é alimentado no primeiro estágio deste. A solução de lavagem (HêS0

4 
O, I 

mol/L) é alimentada no estágio 6 e se junta a fase aquosa de a limentação. A solução de reextração é alimentada no 
estágio II e o reextrato e removido no sétimo estágio do circuito, que corresponde ao 5'' estágio de rccxtraçào . 

Tabela VI- Condições operacionais do experimento contínuo 3 (EC3) 

Solução Vaz~io média (mL!min .) Tempo de R~si-
Etapa 

d0ncia (min .) 
Nn de l.!stúgios 

Reagente Concentração (moi/L) Aq uoso Orgüninl 

Extração DEHPA I 4,4 7.-' (J .\ 

Lavagem H,so, 0.1 1.2 7.3 X 3 

Reextração H,so, 2 1.0 7,3 X 5 

Neste experimento, obteve-se um orgânico carregado com 15,9 g/L de Zn c I , li g/L de Cu na etapa de cxtração. 
A concentração dos metais no rafinado, recxtrato c orgânico regenerado estão apresentados na Tab. VIl. 

Tabela V II - Resultados obtidos após 19 horas de operação no experimento contínuo 3 

Horas Amostra Zn Cu 

Rafinado 2,X g .. iL_ 2X,9 g/L 

19 h Rcextrato I 09 ,0 g/L 0.170 g/ L 

Orgünico rege nerado < 0.005 g/L ·-0.005 g/L 

Conforme mostrado na· Tabela VII observa-se uma redução na concentração do Zn no ratinado. Houve tam
bém uma redução do teor de Cu no rcextrato, porém este ainda permaneceu elevado, o que levou a realização do 
experimento contínuo 4. 

Experimento Contínuo 4 

Com o intuito de diminuir a concentração do Cu no rccxtrato, aumentou-se a vazão do ácido de lavagem para 
I ,4 mLI minuto. O tempo de residência c a relação de alimentação nos estágios de cxtraçào c rccxtração foram 
mantidos (Tab. VI). O circuito permaneceu com 3 estágios na etapa de cxtraçào, 3 estágios na etapa de lavagem c 
5 estágios na etapa de rcextração. Este experimento (EC4) teve duração de 13 horas e foram processados aproxi 
madamente 3,5 litros de solução. 

Neste experimento obteve-se um orgânico carregado com 19,3 g/L de Zn c 0,62 g/L de Cu na etapa de cxtra
ção. A concentração dos metais no rafinado, reextrato c orgânico regenerado estão apresentados na Tab. VIII. Ob
serva-se que o rcextrato apresentou uma baixa concentração de cob1'c c o rafinado uma baixa concentração de Zn, 
desejáveis no processo. Estes resultados indicam uma eficiente separação dos metais Zn/Cu da solução artificial. 

Tabela VIII- Resultados obtidos após 13 horas de operação no experimento contínuo 4 

Horas Amostra Zn Cu 

Rafinado 0.35 g/1. 2X.5 g/ l. 

13h Rcex tra to 125.0 g/1. 0.060 g/L 

Orgânico regenerado < 0,005 g/ l. < 0,005 gi l. 
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O perfil da concentração de Zn c Cu nos estágios cm cada etapa está apresentado nas Figuras 4 e 5, respec
tivamente. 
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Figura 4. Perfil da concentração do zinco no EC4 

A Figura 4 mostra que na etapa de cxtração, a concentração de Zn na tàse orgânica é crescente, sendo que a 
extração do zinco ocorre, principalmente, no estágio 3, onde a solução de Zn é alimentada. Na etapa de lavagem, 
a concentração de zinco é praticamente constante. 

A Figura 5 mostra que na etapa de cxtração, a concentração de Cu na fase orgânica é praticamente constante, 
mantendo cm aproximadamente I g/L. Na etapa de lavagem. a concentração do metal aumenta no sentido oposto 
ao da alimentação da solução de lavagem, indicando a rccxtração do cobre cu-extraído. 

Experimento Contínuo 5 

Com o intuito de confirmar o processo c de verificar a cxtração do Cd, Ni c Co, presentes no licor industrial, 
a solução de Zn/Cu preparada cm laboratório foi substituída pelo licor obtido da lixiviação do resíduo industrial. 
As condições operacionais foram mantidas as mesmas definidas no EC4. O experimento contínuo 5 (EC5) teve 13 
horas de duração, no qual foram processados 3,5 litros de solução. aproximadamente. 

Neste experimento. obteve-se um orgânico carregado com 14,9 g/L de Zn, 0,36 g/L de Cu, 0,026 g/L de Cd c 
traços de níquel c cobalto ( <0,00 I g/L ). A concentração dos metais no rafinado, rcextrato e orgânico regenerado 
estão apresentados na Tabela IX. 

Tabela I X - Resultados obtidos após 13 horas de operação no experimento contínuo 5 

Horas Amostra Zn Cu Cd Ni C o 

Ralinado 0.49 g/L 2X.6 g/L 1.4X g/L O,OS g/L 0,10 g/L 

13h Rccxtrato 125 g/1 0.010 g/L < 0.005 g/L < 0,005 g/L < 0.005 g/L 

Org~ín i c o 
0.005 g/L 0.005 g/L <0,001 g/L < 0,001 g/L < 0.001 g/L 

n:gcncrado 

Observa-se que o rccxtrato apresentou uma baixa concentração de cobre, cádmio, níquel e cobalto c o rafina
do apresentou uma baixa concentração de Zn, desejáveis no processo. Estes resultados indicam uma eficiente se
paração dos metais Zn/Cu da solução industrial. 

As Figuras 6 c 7 apresentam os perfis da concentração de Zn c Cu nas fases orgânicae aquosa para o experimento. 

615 



Gouvea & Morais 

120 

110 
100 

90 
::::; BO 
E! 70 
c 60 
N 

50 
40 

30 
20 
10 
o 

Extração Lavagem 

• Aquoso 
Orgânico 

Re-extraçào 

-- :-- -- --- .... 

~ ~'- -~---------
2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 

Estágios 

Figura 6. Perfil da concentraçào de zinco no EC5 
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Fi~ura 7. Perfil da concentraçào de cobre no EC5 

Comparando as Figuras 4 e 6 pode observar a semelhança no comportamento de cxtração do zinco. quando se 
usou a solução preparada em laboratório, com o licor obt ido na li xiviação do resíduo. Quando se compara as Figu
ras 5 e 7, onde mostra o perfil da concentração do cobre, pode observar, um ligeiro aumento da concentração do co
bre no 3" estágio do circuito, onde a solução de lavagem se junta a solução de alimentação, indicando uma boa efi
ciênc ia na remoção do cobre da fase orgân ica . A redução do teor de cobre no rccxtrato c de zinco no rafinado pode. 
o que indicaria uma melhoria no processo de separação dos metais pode ser reali zada mediante pequenos ajustes 
no circuito c no processo. Para isto poderia, por exemplo, aumentar o número de estágios de cxtração para o caso 
do zinco e aumentar o número de estágios de lavagem ou a vazão da solução de lavagem para o caso do cobre. 

4. CONCLUSÕES 

Os diagramas de McCabc-Thielc indicaram a necessidade de 3 estágios de misturador/ dccantador para as eta
pas de extração c de reextração. Nos ensaios contínuos observou se a necessidade de 3 estágios de cxtração c 5 es
tágios de recxtração. 

Depois de otimizadas as condições operacionais, foi obtido uma solução rica cm zinco ( 125 g/L de Zn e 0,0 I 
g/L de Cu e traços de Cd, Co c Ni (<0,005 g/L) c outra rica cm cobre (2X,6 g/L Cu, 0,49 g/L Zn, I ,4X g/L Cd. O,OXO 
g/L N i c 0,098 g/L C o). Isto a partir do I i cor contendo 29,6 g/L Zn, 3 7,4 g/L Cu, I , 94 g/L Cd, O, 12 7 g/L C o c 0.1 00 
g/L Ni . O circuito contínuo para a separação dos metais foi montado com 3 estágios cxtração, 3 estágios de lava
gem c 5 estágios de reextração . O pH de equilíbrio na etapa de cxtração foi ajustado cm 2 no segundo c terceiro 
estágios com gás de amónia. O pH do primeiro estúgio ficou próximo de I ,6. 

Os resultados indicam viab ilidade técnica de recupera r separadamente os metais zi nco (Zn) c cobre (Cu) do 
licor su lfúr ico gerado na etapa de lixiviaçào do resíduo industrial com a obtenção de dois produtos de qualidade 
comercia l. Tanto o teor de Zn no rafinado, como o teor de cobre no rccxtrato podem ser reduzidos. através de pe
quenos ajustes no processo, como aumento de um estágio na etapa de cxtração visando a redução de Zn no rafina
do e aumento de um estágio de lavagem ou um ligeiro aumento da concentração do úc ido de lavagem para redu
zir o teor de Cu no recxtrato. 
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