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RESUMO
Este trabalho avalia o efeito de parâmetros cinéticos (composição da solução, temperatura e
granulometria do pó de zinco) na cementação das impurezas cádmio, cobre, cobalto e níquel
presentes em solução industrial. A cementação do cádmio com pó de zinco em solução
sintética de CdSO4.2H2O também foi investigada. Verificou-se que o aumento da temperatura
favoreceu esta reação. As constantes de velocidade aparente foram calculadas. Pó de zinco
grosseiro, 40,79% retido em 0,125 mm e na faixa de -0,074+0,053 mm foi utilizado para
determinar a influência da granulometria. A diminuição no tamanho das partículas otimizou a
remoção de cádmio na solução sintética e das demais impurezas na solução industrial. O
resíduo industrial e os resíduos obtidos nos testes de cementação foram caracterizados.
Grande quantidade de zinco residual foi identificada na análise do resíduo industrial. Óxidos,
hidróxidos, metais e sulfatos básicos foram as principais fases mineralógicas determinadas por
difratometria de raios-X (DRX).
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ABSTRACT
This work evaluates the effect of kinetic parameters (solution composition, temperature and
zinc powder particle size) on the cementation of cadmium, copper, cobalt and nickel
impurities present in industrial solution. Cadmium cementation with zinc powder in synthetic
solution of CdSO4. 2H2O was also investigated. It was found that the increase in temperature
favored this reaction. The apparent rate constants were calculated. Coarse zinc powder,
40,79% retained in 0,125 mm and in the range of -0,074 +0,053 mm was used to determine
the influence of granulometry. The decrease in particle size optimized the removal of
cadmium in the synthetic solution and other impurities in the industrial solution. The industrial
residue and residues obtained in the cementation tests were characterized. Large amount of
residual zinc was identified in the industrial residue analysis. Oxides, hydroxides, metals and
basic sulfates were the main mineralogical phases determined by X-ray diffraction (XRD).
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1. INTRODUÇÃO
O zinco ocupa a quarta posição dentre os metais com maior produção mundial, sendo
excedido pelo ferro, alumínio e cobre (USGS, 2018). A produção do zinco pode ocorrer por
duas rotas, a pirometalúrgica e a hidrometalúrgica, sendo esta última responsável por mais
de 80% da produção mundial (Karlsson et al., 2018). A rota hidrometalúrgica envolve
predominantemente o processo denominado RLE, “Roasting, Leaching, Electrowinning”. A
etapa de purificação constitui um ponto crítico deste processo, pois a presença de impurezas
como cádmio, cobalto, níquel, cobre, dentre outras, pode provocar a redução da eficiência de
corrente, da qualidade do catodo de zinco e o aumento do consumo de energia na etapa de
eletrorrecuperação (Casaroli et al., 2005; Krause e Sandenbergh, 2015; Karlsson et al., 2018).
Na produção do zinco via processo RLE, a precipitação iônica e a cementação são os
principais processos utilizados na purificação do licor produzido na etapa de lixiviação. A
cementação é caracterizada pela redução e precipitação de um metal em solução, via a
oxidação e dissolução de um metal menos nobre. Em sua grande maioria, as reações de
cementação são de primeira ordem, controladas por difusão e com baixas energias de
ativação. A natureza e a concentração das impurezas, a quantidade e a área superficial do pó
de zinco, a temperatura, a agitação e o pH são fatores que afetam a eficiência da remoção de
impurezas por cementação e o consumo do metal (Casaroli et al., 2005; Younesi et al., 2006;
Amin et al., 2007; Krause e Sandenbergh, 2015; Karlsson et al., 2018).
Na literatura sobre a cementação aplicada ao processo RLE, diversas lacunas de
conhecimento são encontradas, principalmente no que diz respeito a complexidade da
solução e a concentração das impurezas, uma vez que a maior parte dos trabalhos estuda a
remoção de um metal em solução monocomponente. Em soluções industriais
(multicomponentes e com elevadas concentrações de metais, como zinco), vários óxidos,
hidróxidos e sulfatos básicos podem ser formados (Feijó, 2007; Karlsson et al., 2018). Estes
vários componentes da solução (e.g.,) podem alterar a morfologia do depósito e causar
passivação da superfície do pó de zinco, prejudicando assim, as reações de cementação
(Ritchie, 2003). Além disso, o elevado consumo do pó de zinco e a baixa seletividade do
processo impactam os custos operacionais.
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a influência
dos parâmetros (i) composição da solução (sintética/industrial) (ii) temperatura (iii)
granulometria do pó de zinco na cementação do cádmio, cobre, cobalto e níquel. O objetivo
mais amplo do trabalho é contribuir para reduzir o consumo do pó de zinco e assim aumentar
a recuperação metalúrgica do processo RLE.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O processo de cementação foi avaliado com a utilização de solução sintética e
industrial. Os ensaios foram realizados em duplicata, batelada, em um reator fechado com
volume de 1 litro. Uma solução contendo 500 mg.L-1 de Cd2+ (4,45 mmol.L-1) a partir de
CdSO4.2H2O (Anidrol Prods. Químicos Ltda) foi preparada para os ensaios de cementação.
Amostras de solução proveniente da lixiviação neutra (etapa anterior à purificação) e de pó
de zinco foram fornecidos pela indústria.
As condições operacionais utilizadas nos ensaios foram semelhantes àquelas aplicadas
industrialmente. O pH foi ajustado em 4,3-4,6 pela adição de ácido sulfúrico em concentrações
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de 0,1 ou 1 mol.L-1. Ensaios em temperatura ambiente (27±1°C) e 75°C foram realizados, sob
agitação constante de aproximadamente 400 min-1. O pó de zinco, em granulometria na faixa
-0,074+0,053 mm (-200+270 mesh Tyler) foi adicionado em uma única dose, 2,5 g.L-1, no início
de cada ensaio. Para a avaliação do efeito da granulometria, pó de zinco mais grosseiro (41%
em massa retido em 0,125 mm ou 115 mesh Tyler) também foi adicionado.
Seis alíquotas de 10 mL foram retiradas em intervalos de tempo 0, 15, 30, 60, 90 e 180
minutos. Estas alíquotas foram filtradas e analisadas por Espectrometria de Absorção
Atômica-Atomização Eletrotérmica-AAS (Perkin Elmer, modelo A.A Analyst 300) com chama
de ar-acetileno. As diluições foram feitas em água deionizada Milli-Q para as amostras
provenientes da solução sintética de CdSO4.2H2O. Para as amostras industriais, uma solução
contendo 150 g.L-1 de Zn foi utilizada nas diluições, devido ao efeito de viscosidade associado.
Todas as amostras foram previamente acidificadas com HNO3 10% (v/v) (Química Moderna
Gold) e o método das adições foi empregado. Ao final de cada experimento, o sólido/cemento
foi lavado com água deionizada e acetona, armazenado e encaminhado para posterior análise.
Uma amostra do resíduo da primeira purificação (RPP) de um circuito industrial também foi
analisado.
A composição química e a morfologia do pó de zinco foram obtidas por Fluorescência
de raios-X (Shimadzu, modelo EDX-7000) e por Microscopia eletrônica de varredura (JEOL,
modelo JSM-6360LV), respectivamente. A morfologia dos resíduos foi determinada com o
auxílio da Microssonda eletrônica (JEOL, modelo JXA-8900RL). O difratômetro de raios-X
(Philips, modelo PW1710) foi utilizado na identificação das fases mineralógicas. A varredura
do ângulo 2θ foi realizada com radiação Cu (Kα) entre 3,03 e 89,94° e incrementos de
0,06°/segundo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização das amostras
O pó de zinco utilizado nos ensaios de cementação apresentou teor de zinco de
99,93%, sendo, as principais impurezas, cobre (0,06%), chumbo (0,006%) e ferro (0,005%). Em
relação à distribuição granulométrica avaliada no peneiramento, 41% está retido em 0,125
mm (115 mesh Tyler), demonstrando que o material é relativamente grosseiro. Apenas 7,3%
do pó de zinco está compreendido entre -0,074+0,053 mm (-200+270 mesh Tyler).
A composição química da solução industrial, proveniente da lixiviação neutra, indicada
na Tabela 1, mostra o cádmio, cobre, cobalto, chumbo e níquel como as principais impurezas.
O cádmio foi escolhido para os ensaios em solução sintética monocomponente, por ser a
impureza em maior concentração na solução industrial, 745,7 mg.L-1, e pela elevada
toxicidade. Além disso, este metal possui diversas aplicações industriais, sendo elas, ligas,
revestimentos e baterias Ni-Cd (USGS, 2018).
Tabela 1. Composição química (mg.L-1) da solução industrial utilizada nos ensaios de cementação
Elemento
Composição
Elemento
Composição
Zincoa
153,8
Chumbo
11,9
Cádmio
745,7
Níquel
8,3
Cobre
42,6
Ferro
0,9
Cobalto
12,1
a

g.L-1
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O resíduo da primeira purificação (RPP) foi gerado durante a cementação das
impurezas em um circuito industrial e sua composição química é apresentada na Tabela 2.
Zinco (78,0%), enxofre (13,4%) e cádmio (6,7%) são os elementos principais contidos no
resíduo. Elevada quantidade de zinco é observada, e pode ser justificada, pelo excesso
estequiométrico requerido na reação de cementação. Este resultado indica oportunidades de
melhorias nesta etapa do processo, pois parte do pó de zinco adicionado, não reagiu. Maiores
demandas por pó de zinco aumentam os custos operacionais e o consumo de energia
associados a sua produção (Krause e Sandenbergh, 2015).
Elemento
Zinco
Enxofre
Cádmio
Cobre

Tabela 2. Composição química do resíduo da primeira purificação (RPP).
%
Elemento
78,0
Manganês
13,4
Cobalto
6,7
Chumbo
1,1
Ferro

%
0,3
0,2
0,2
0,1

3.2 Avaliação do efeito da temperatura na cementação
Os ensaios de cementação foram conduzidos em temperatura ambiente (27±1°C) e em
75°C. No circuito industrial, a temperatura utilizada é mais elevada (70-90°C). Na Figura 1 é
evidenciado a influência da temperatura no perfil de cementação do cádmio em solução
sintética (Cd*) e das impurezas, cobre, cádmio, níquel e cobalto, em solução industrial.
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Figura 1. Perfil de concentração em função do tempo (C e Co são concentrações no tempo t e t=0,
respectivamente) e da temperatura na cementação do Cd em solução sintética (Cd*) e das impurezas Cu, Cd,
Ni e Co em solução industrial. Concentração inicial na solução sintética: 500 mg.L-1 Cd; na solução industrial:
153,8 g.L-1 Zn, 745,7 mg.L-1 Cd, 42,6 mg.L-1 Cu, 12,1 mg.L-1 Co, 11,9 mg.L-1 Pb, 8,3 mg.L-1 Ni, 0,9 mg.L-1 Fe; 2,5
g.L-1 pó de zinco; excesso molar Zn/Cd de 760% (sol. sintética), de 400% Zn/Me total (sol. industrial).

Observa-se que o aumento da temperatura é particularmente importante no aumento
da remoção do níquel, além de favorecer a remoção de cobre e de cádmio. A baixa remoção
do cobalto é justificada pela ausência de ativadores, em geral compostos de antimônio e
arsênio. Esses ativadores são responsáveis por aumentar a velocidade da reação, uma vez que

XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa
Belo Horizonte-MG, 04 a 08 de Novembro de 2019

a cinética de cementação do cobalto é lenta (Feijó, 2007; Krause e Sandenbergh, 2015;
Karlsson et al., 2018). Para as demais impurezas, a reação de cementação é rápida em 75°C,
sendo que nos primeiros 30 minutos, aproximadamente 100% do níquel, 97,6% do cobre e
95,7% do cádmio foram removidos da solução.
A Figura 2 mostra os dados de variação da concentração com o tempo para o cobre,
cádmio, níquel e cobalto ajustados à equação cinética de primeira ordem:
− ln 𝐶/𝐶𝑜 = 𝑘 ′ . 𝑡
4.0

27 1C

3.5

Cd

7.0

Cd

75C

6.0

3.0

Cu

2.5

-ln(C/Co)

-ln(C/Co)

(1)

2.0
1.5

5.0

Cu

4.0
3.0

1.0

2.0

Ni

0.5

Co

1.0

Ni

0.0

Co

0.0
-0.5
0

20

40

60

80 100 120 140 160 180

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180

Tempo (min)
Tempo (min)
(b)
(a)
Figura 2. Ajuste do modelo cinético de primeira ordem para a cementação das impurezas cobre, cádmio,
cobalto e níquel em solução industrial e em temperatura (a) ambiente (27±1ºC) e (b) 75ºC.

Para o cádmio, a constante de velocidade aparente (k’) calculada foi de 6,49.10-4 s-1
(27±1°C) e de 2,05.10-3 s-1 (75°C). No caso do cobre, (k’) aumentou de 7,39.10-4 s-1 (27±1°C)
para 2,09.10-3 s-1 (75°C). Aumento menos expressivo foi observado para o cobalto. O níquel
foi totalmente removido da solução, nos primeiros 20 minutos, em 75°C.
Segundo diversos autores (Younesi et al., 2006; Amin et al., 2007; Krause e
Sandenbergh, 2015; Karlsson et al., 2018) a difusão é a etapa controladora da cementação do
cádmio, cobre e níquel, enquanto para o cobalto, o controle é por reação química. Energias
de ativação na faixa de 43-51 kJ.mol-1 (Dreher et al., 2001; Krause e Sandenbergh, 2015;
Karlsson et al., 2018) foram reportados para o cobalto, 16,7 kJ.mol-1 para o cádmio, 14,9
kJ.mol-1 para o cobre e 14,0 kJ.mol-1 para o níquel (Dib e Makhloufi, 2006; Amin et al., 2007;
Gros et al., 2011). As constantes aparentes de velocidade (k’), calculadas nas duas
temperaturas estudadas corroboram o aumento da velocidade da reação com a temperatura
e sugerem valores, ainda preliminares, coerentes com o controle por difusão.
3.3 Avaliação do efeito da granulometria na cementação
Foram utilizadas amostras de pó de zinco (d50 de aproximadamente 0,14 mm) com 41%
retido em 0,125 mm e, este mesmo material, na faixa de -0,074+0,053 mm. Os resultados
obtidos podem ser observados na Figura 3. Os ensaios foram realizados com solução de
sulfato de cádmio e com solução industrial, ambos em temperatura ambiente (27±1°C).
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Figura 3. Perfil de cementação do cádmio em solução sintética (Cd*) e das impurezas cobre, cádmio, níquel e
cobalto em solução industrial em função do tempo de reação, com pó de zinco (a) 41% retido em 0,125 mm e
(b) na faixa de -0,074+0,053 mm; 2,5 g.L-1 pó de zinco; excesso molar Zn/Cd de 760% (sol. sintética), de 400%
Zn/Me total (sol. industrial).

De acordo com a Figura 3, é possível verificar que a diminuição do tamanho da
partícula do pó de zinco favoreceu a remoção de cádmio na solução sintética, bem como de
cobre, cádmio e níquel na solução industrial. O parâmetro granulometria do pó de zinco é
pouco discutido na literatura. Trata-se de um parâmetro relevante, pois, a diminuição do
tamanho das partículas aumenta a superfície de contato para a precipitação das impurezas e
possibilita, assim, a redução no consumo do zinco.
3.4 Caracterização do pó de zinco e dos resíduos obtidos
A Figura 4a evidencia a morfologia do pó de zinco, com a presença de partículas
alongadas e heterogêneas. Essas características estão relacionadas com o processo de
produção deste material por atomização. Na Figura 4b, o mapeamento e a microanálise,
permitiram identificar as regiões onde se concentram os diversos elementos no resíduo da
purificação da unidade industrial, RPP.
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Figura 4. Microscopia eletrônica de varredura (a) pó de zinco e Microanálise (b) RPP- resíduo da purificação
da unidade industrial, onde a: zinco; b: cádmio; c: zinco e enxofre; d: zinco, enxofre e cádmio; e: zinco, cobre,
enxofre, cádmio e silício; f: cálcio e enxofre.
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Na parte central permanece o núcleo de zinco não reagido e, em seu entorno, pontos
de concentração de cádmio, enxofre, zinco, cobre, cálcio e silício.
A análise por difratometria de raios-X (DRX) permitiu identificar as principais fases
mineralógicas (Figura 5). As espécies Zn, Cd, Cd(OH)2 e CdO foram encontradas no resíduo
obtido a partir da solução sintética (RSS). No resíduo obtido a partir da solução industrial (RSI)
em ensaios laboratoriais, além dos citados acima, também foram observados os sais
(Zn(OH)2)3(ZnSO4)(H2O)5 e (Zn,Cu)7(SO4)2(OH)10.3H2O. Por fim, no resíduo da purificação
industrial (RPP) foram identificados Zn, Cd, os sais (Zn(OH)2)3(ZnSO4)(H2O)5 e
(Zn,Cu)7(SO4)2(OH)10.3H2O, citados anteriormente e, ainda, 3CdSO4.8H2O, Zn(OH)2 e
ZnSO4.3Zn(OH)2. Neste último, em especial, chama atenção a preponderância dos sais
formados em relação às fases metálicas, que seriam os produtos esperados na cementação.
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4. CONCLUSÕES
Os efeitos da composição da solução, temperatura e granulometria do pó de zinco na
cementação das impurezas do licor de zinco foram investigados. A elevação na temperatura
de 27±1°C para 75°C favoreceu a cinética da reação, em especial do níquel. O cobalto
permaneceu em solução. Grande quantidade de zinco residual foi identificada na análise do
RPP. Óxidos, hidróxidos, metais e sulfatos básicos foram as principais fases mineralógicas
encontradas por difratometria de raios-X nos resíduos da cementação. Os resultados obtidos
apontam para possibilidades de um processo de cementação mais seletivo e com menor
consumo de pó de zinco, a partir do controle de variáveis de processo, como temperatura e
quantidade/granulometria do pó de zinco.
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