
ASPECTOS TERMODINAMICOS DOS PROCESSOS HIDROMETALORGICOS 

EM MEIO CLORETO 

por 

Pau·l o Sergio Moreira Soares ( 1) 

e 

José Clodoaldo Silva Cassa( 2) 

Trabalho submetido ~ Comissio Julgadora do XI Encontro Nac~onal de 
Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia, 23 a 25 de outubro de 1985, 
Na ta 1 - RN. 

(1) Engenheiro Quimico Pesquisador do Centro de Tecnologia Mineral. 
Estudante de Põs-Graduação do Programa de Engenharia Metalürgi 
ca e de Materiais da COPPE/UFRJ. -

Professor Adjunto do Departamento de Ciência e Tecnologia dos 
Minerais da Escola Politécnica /UFBa. 
No momento, Pesquisador Visitante no Pro 1r ~ma de Engenharia Me 
ta#Ürgica e de Materiais da COPPE/UFRJ. 

55 



ASPECTOS TERMODIN.MICOS DOS PROCESSOS HIDROMETALORGICOS 

EM MEIO CLORETO (l) 

por 

Paulo Sergio Moreira Soares (COPPE/UFRJ e CETEM)( 2 ) 

e 

Jose Clodoaldo Silva Cassa (Escola Politécnica/ UFBa 
e COPPE/UFRJ) (3) 

RESUMO 

São apresentados alguns aspectos da termodinâmica das soluções 
aquosas em meio cloreto, visando mostrar as potencialidades deste siste 
mas. Os principais processos hidrometalürgicos, usando cloretos como ã 
g~ntes lixiviantes são apresentados e analisados, sob o enfoque termodT 
namico, como rotas tecnolõgicas adequadas para o processamento de con ~ 
centrados de sulfetos. E ressaltado ainda, a necessidade e relevância 
de pesquisa e desenvolvimento de processos hidrometalÜrgicos em meio 
cloreto visando a aplicação aos minérios brasileiros. 

ABSTRACT 

Some thermodynamic aspects of aqueous chloride solutions are 
presented to show the potentialities of these systems. The main 
hydrometallurgical process using chlorides as leaching agents for 
recovery of metais from concentrated sulfide ores are presented and 
analysed under a thermodynamic background. The need and' importance of 
resParch and development of chloride hydrometallurgical process applied 
to brazilian ores are also outlined. 
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O estudo dos fenômenos químicos associados aos processos hi -
drometalúrgicos frequentemente e dificultado pelo desconhecimento de 
fundamentos da Termodinâmica aplicaveis is situações reais encontradas 
ao longo de pesquisas básicas ou de carãter tecnolôgico (1). Existem, 
de fato, muitas incertezas em relação i Termodinâmica das soluções a
quosas contendo íons; entretanto, progresso significante tem sido al -
cançado nos últimos 20 anos. Renon et alii (2) analisam, em trabalho 
recente, os des~nvolvimentos da Termodinâmica nas ireas de extração por 
solvente e equilíbrio sõlido-líquido. Por outro lado, existem ainda 
resistências quanto ã aplicação de resultados exeerimentais para uma 
dada grandeza termodinâmica, ã análise de um fenomeno hidrometalürgico 
particular. Essa dificuldade e muitas vezes ampliada pela absoluta fal 
ta de dados, ou de um certo número de dados conflitantes para o mesmo 
fenômeno, sem nenhuma indicaião ou maneira de selecionar o "melhor" va 
lor, a não ser uma revisão cntica na literatura apropriada. Um exem ·: 
plo característico desta situação surge quando da tentativa de anâlise 
termodinâmica de soluções aquosas a 250C, complicando-se ainda mais 
quando se trata de soluções em altas temperaturas. 

Existem, no entanto, técnicas gue permitem a previsão bastan
te satisfatória do comportamento de fenomenos comuns em soluções, de 
características próximas àquelas encontradas em processos hidrometalúr 
gicos. Assim, o conhecimento da Termodinâmica das soluções aquosas ao 
quire importância especial quando se trata de avali~r a viabilidade t& 
nica para o processamento hidrometalúrgico de um dado material, inves~ 
tigar a otimização de um processo jã instalado ou mesmo desenvolver op 
çoes para a solução de novos problemas (3). -

Quando é necessãrio recorrer as tabelas termodinâmicas pa 
ra se obter informações sobre as atividades ou coeficientes de ativida 
des para eletrõlitos binãrios, observa-se que a literatura típica dã 
Quimica fornece informações 1 geralmente, para concentrações nas faixas 
de 0,001 a 4 M . Com frequencia hidrometalurgistas trabalham em condi 
çôes que excedem esses limites. -

No xaso da aelicação de técnicas de lixiviação em meio clore
to, tal fato se deve a característica elevada atividade da solução em
pregada. Surgem assim, processos hidrometalúrgicos diversos usando o 
meio cloreto, inclusive para o tratamento de minérios complexos de não
ferroscs de base, constituindo-se em campo de especial interesse para a 
aplicação desta técnica, que vem ocupando, vada vez mais, posição de 
destaque no ripido desenvolvimento tecnológico do setor. 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o compor 
tamento termodinâmico das soluções em meio cloreto, de tal maneira ã 
tornar possível a avaliação de alguns processos hidrometalúrgicos, on
de os cloretos são usados como agentes da lixiviação, com a finalida
de de identificar as potencialidades do sistema cloreto. A necessida
de e relevância de pesquisa e desenvolvimento destes ~rocessos visando 
a aplicação aos minérios brasileiros é também ressaltada. 

- ASPECTOS TERMODIN~MICOS 

1-1 - O Cálculo do Coeficiente de Atividade 
Segundo a lei da ação das massas, • a taxa de uma reação qui 

mica é proporcional is maaaaa ativaa dos reagentes envolvidos". Nõ 
caso de reações em fase liquida, as concentrações molares dos rea2en -
tes seriam tomadas como medidas de suas massas ativas. Em condiçoes i 
deais, cada componente da solução agiria independentemente; entretanto: 
para um sistema real certamen'te deve-se levar em conta as interações e
xistentes entre seus componentes, bem como os efeitos destas intera 
ções sobre suas massas ativas tomadas como a fração molar disponível 
para a reaçio (4). Surge, então, o conceito de atividade como esta 
fração disponível e que pode ainda alterar-se com a concentração dos 
reagentes segundo uma variação não-linear. 
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A teoria clãssica que des cre ve as interações entre as diver
sas espécies em soluções aquosas é a de Debye-HÜckel. Esta teoria des 
creve de maneira satisfatória as propriedades das soluções diluídas e 
moderadamente diluídas de eletrõlitos fortes, podendo ainda ser exten
dida para eletrõlitos fracos (5). Basicamente, o modelo adotado é de 
que cada íon se encontra em solução circundado por uma atmosfera iÓni
ca de sinal oposto ao do íon central, porém com igual magnitude de 
carga desse. 

Segundo a teoria de Oeby e-HÜckel, a força iÔnica (~) de uma 
solução de eÓetrôlito binãrio estã relacionada ao coeficiente médio de 
atividade (y ) deste eletrõlito, através da equação: 

log y 0 = - A z1 z 2 /i] ( 1 -1 ) 

onde: A é uma constante característica do solvente e z1 e z2 são 
as cargas dos íons. O comportamento linear de log y 0 versus /il é 
normalmente observado para valores de ~ < 0,001 M (5). Corre~ões de 
natureza empírica (2) na equação (1•1) levam ã eq uação (2-1): 

o A zl z2 /il 
log y = · +b~, (2-1) 

1 + Ba 

onde: a e b são parâmetros experimentais, e B ê outra constante ca
racterísti ca do sistema. A equação (2-1) pode ser usada para concentra 
ções atê 2 M. Alguma s melhorias introduzidas na equação (2-1) pelos mo= 
delas de Bromley (6,7) e Pitzer (8) aumentam a validade das equações a
té 5-6 M. A apli cação destes modelos em Hidrometalurgia, entretanto , 
normalmente é prejud1 cada pela falta de conhecimento dos parâmetros ex
perimentais necessários , além de que, os modelos de Bromley e Pitzer são 
de complexidade bem maior. 

Outros modelos descritos na literatura (2) , também sofrem dos 
mesmo s inconvenientes. Assim sendo, ne nhum dos modelos citados anteri
ormente, é satisfatório para descrev er o comportamento termodinâmico das 
soluções nas condições usualmente encontracas em Hidrometalurgia. 

2.2 - O Método de Meissner e Kusic 

O método de Meissner e Kusic (9,10) para o cálculo do coefici 
ente de atividade, parece ser o mais adequado para uso em Hi dr ometal ur~ 
gia, podendo ser empregado até is co nd1ç6es de saturaçã o do eletrõlito, 
depend en do da precis ão necessária ou desejável. 

As grandezas envol vida s nos cálcu lo s termodinâmicos através des 
te método sào : a for ça iÔnica do e l etrÕ li to (~) e o coeficiente de ati-
vi dade reduzido ( representado pela l etra grega : ) e definido como: 

1 I z z 
;· O = (! o) 1 2 (3 -1 ) 

onde: . 0 = coeficiente de atividad e médio para um eletrõlito puro e 
z 1 ,z 2 sao a~ carga s dos íons gerados com a di ssociaçio . Nesta notação, 
os índi ces ( ) correspondem ãs grandez as asso ciadas a eletrÕlitos pu -
ros. 

As rela ç6es entre ~ o e :1 sio baseadas nas obs&rvações d~ 
Meissner e Kus i c (9,1 0) de que a 25°C os va l ores de l og r para eletro 
litos fort es típi cos em soluç6es aquosas variam, pa ra valores de forçi 
i6nica co mpreendido entre O e 20, conforme pode ser visualisado na Figu 
ra 1 . -

~a verdade estas curvas co nstituem a r e presentaçio grifica da 
equaçao empírica (~ -1 ) : 

- O= -1 + 8( 1+ 0 , 1. ) '1 8~ ( 4-1 ) 

onde: B = 0 ,7 5 - 0 , 0 65 :1 

l " * 0 ,51 07 • 
og ~ I ,: -·c .-:. -

c= 1 + 0,0 55 q e ,p!-0,023 . 3 ) 
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desenvolvida para a plicação em computadores e onde q tem valor dife 
rente para cada eletrõlito e cada temperatura. 

"' o 

Figura 1 - Representação do 
coeficienÕe de atividade re 
duzido r versus força 10 
nica ll (9,10). 

Estas curvas podem ser aplicadas a ãcidos polibásicos e seus 
sais, como por exemplo H3Po 4 e KH 2Aso 4 (exceto para o H2so 4). 

A observação da Figura 1 permite verificar que o conjunto de 
curvas apresentado constitui uma f8milia, sendo possive! portanto, com 
o conhecimento de um valor para r para um dado eletrolito forte a 
uma dada força iõnica, estimar a totalidade da curva a ela corresponden 
te. -

As isotermas asresentadas aplicam-se não somente a ~5°C como 
tambêm na faixa de 0-150 C, com alguns deslocamentos de posiçao, excetu 
ando-se a curva de referencia representada pela linha tracejada na Figu 
ra 1, onde: ·-

(3 log rref I aT) 11 =o 

Para w < 20, o efeito da temperatura sobre log r~ pode ser 
estimado pela equaçâo (5-1): 

1og r~ = 

onde: log r~ 
questâo e 

(1,125- 0,005t)log !'
0 

- (0,125- 0,005t)log rref 
25°C o 1og r 25 oc e log rref sao valores referentes ao w 

ê temperatura {°C). 

(5-1 ) 

em 

Quando da inexistência de dados na 1 i teratura para um certo ele 
trÕlito, ê possivel identificar sua curva correspondente na Figura 1, a 
traves de medidas de pressão de vapor de agua como função iõnica da 
solução. Assim, serã necessário utilizar o diagrama da Figura 1 modifi 
cado cara incluir as curvas oe pressão de vapor da ãgua colocadas effi 
termos de atividade da agua (a~), conforme mostra a Figura 2, onde: 

a' w 
P vapor âgua no eletrÕlito 

-1'-vapor agua pura·----·---

Desta forma, conhecido o valor da força iÔnica da soluçáo 
de Interesse e sua pressag de vapor d'agua mod1f1cado (a~). ê possivel 
1dentóf1car a curva log r a ela assoc1ada e ass1m determ1nar o valor 
de l requeridO (para eletrÕlltOS superiOres, O calculo da ati v idade 
da ãgua exige pequenas correçoes). 

Como mostrado, os coeficientes de atividades de eletrõlitos pu 
ros podem ser calculados sem grandes compl i caçoes, pelo mêtodo de Meissnér 
e Kusi k. Entretanto, na pratica, frequentemente ê necessãrio calcular o 
coeficiente de atividade de um certo eletrÕlito em uma mistura de força 
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Figura 2 - Atividade da água 
para soluções aquosas de ele 
trõlito s puros, representadas 
pelas linha s pontilhadas so
bre as curvas da Figura 1 
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iÔnica total ~ , o que pode ser feito a eartir dos valores de r 0 dos 
vários eletrÕlitos individuais presentes, a mesma força iÔni~a e tempe
ratura da mistura (10). 

Por exemplo, para um caso simples com dois cãtions e dois âni 
ons onde se pode identificar quatro combinações de ions, as equações põ 
dem ser escritas como: -

log r12 = 0,5(X1 log r~2 + v2 log r~2 + x3 log r~ 2 + v4 log r?4l (6-l) 

log r32 = 0,5(X1 log r~ 2 + v2 log r~ 2 + x3 log r~ 2 + v4 log r~4 ) (7-1) 

log r14 = o,s(x1 log r?4 + v2 log r ~ 2 + x3 log r~4 + v4 log r?-4) (8-1) 

log r34 = 0,5(x1 log r ~4 + v2 log r~~+ x3 log r ~ 4 + v4 log r~ 4 ) (9 - 1) 

2 - A TERMODINAMICA DAS SOLUÇOES AQUOSAS EM MEIO CLORET O 

De forma a ressaltar a importância do ãcido cloridrico como 
agente 
se r v a r 
Figura 

lixiviante em processos hidrometalúrgicos, parece interessante ob 
os dados relativos ã atividade de soluções de HCl , mostrados nà 
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Figura 3- Atividade de uma solução aquosa de HCl a 25°C (1 1) , 
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Como se pode notar, evidencia-se um comportamento linear para 
log a+ (atividade média do HCl) atê uma concentração da ordem de 1 mo
lal Para o coeficiente de atividade y observa-se valores inferi
ores a 1 no mesm~ intervalo. Por: outro lado, a partir de m=l(log mHcl=O), 
log aHCl , log y e log a+ experimentam rãpida ascensão atê a saturação 
da solação (19,2 molal), caracterizando-se um comportamento bastante di
ferente daquele previsto pelo teoria de Debye-HÜckel. 

Quando se trata de processos hidrometalurgicos, no entanto,fre 
quentemente se estã interessado em conhecer a atividade do HCl em mistu= 
ras de eletrõlitos e, para tal, usa-se o método de Meissner e Kusik. 

Em um sistema contendo três ions (dois cations e um anion), o 
coeficiente de atividade reduzido para um eletrõlito 1-2 serã dado pe
la relação: 

(1-2) 
onde: 

log rxy = - 1- log y
0 

z1z2 xy 

X; = fração molar da espécie i (para cation i = impar e para anions i = par) 

Utilizando-se a equação (1-2) para o cãlculo da atividade do 
HCl em soluções de HCl + NaCl, HCl + cacL 2 e HC1 + MgC1 2 , ê possivel 
obter importantes informações a respeito de cada sistema. 

Em todos os casos estariam presentes dois cations e um anion. 
As concentrações envolvidas nos cãlculos e os resultados obtidos para 
as atividades médias do HCl em diversas soluções de cloreto são aprese~ 
tadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Atividade média de H+ e Cl- (a+) em HCl 2M em 
soluções com alguns cloretos a-2soc 

C·loreto Na Cl cac1 2 MgC1 2 
Concentração Y,!: a+ Y.!. a+ Y,!: a+ - - -

o 1,009 2,02 1,009 2,Q2 1,009 2,02 
2N 1,424 4,03 1 ,727 4,89 1,851 5,23 
4N 2,102 7,28 3,477 12,05 3,856 13 ,40 
6N 3,105 (12,4)* 6,886 27,50 7,645 30,60 

)* supersaturado em NaCl 

A expressão grãfica destes resultados é apresentada na Figu -
ra 4. 

Como se pode observar na Figura 4, a atividade média do HCl em 
uma solução 2M deste ãcido pode ser consideravelmente elevada com a adi 
ção '"de sais de c loreto. Verifica-se ainda que sais divalentes completã 
mente ionizados seriam mais efetivos que sais monovalentes. Sais comoõ 
cloreto férrico empregado em operações de li xiviação tem prooriedades 
termodinâmicas similares ãquelas do CaC1 2 e MgC1 2. · 

Tomando por exemplo a li xiviação de um minério sulfetado 
zinco com HCl, ter-se-i a a seguinte reação para o processo: 

+( ) - ~ 2+ -

de 

(2-2) ZnS + 2H aq + 2Cl (aq) ~ Zn (aq) + H2S(g) + 2Cl (aq) 
A condição de equilibrio para o zn 2+, a 1 atm de H2s , se" 

ria dada por: 

log {Zn 2+} = log K - log aZnCl
2 

+ 2 log aHCl + 2 log aH+ (3 -2 ) 

Empregando o método de Meissner e Kusik, a equação que permi
tiria calcular log aZnCl Z seria: 

o X 3 o o X5 ( o o ) log r 12 = log r 12 + 7 1og (r 32Jr 12 ) + 2 log r 521r 12 (4-2) 
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Figura 4 - Atividade mêdia (a+) de HCl 2M em solução 
com alguns cloretos a 2soc. 

Para uma solu~ão lixiviante 2M de HCl + 3M de CaCl2, a con 
centração de zn2+ em equil1brio (eq. 3-2) serã 0,97 molar por litro e~ 
portanto, superior àquela com uma solução de HCl pura (7 x 10-4M de 
zn2+) . As equações (3-2) e (4-2) permitem ainda avaliar o aumento da a 
tividade do cloreto em soluções de HCl permitindo, portanto, identifi ~ 
caras possibilidades termodinâmicas da ocorrência de fenômenos de cris 
talização. Para tal, o diagrama de Meissner e Kusik (figura 1) fornecem 
informações sobre as variações dos coeficientes de atividade dos diver
sos eletrôtitos de um sistema em estudo, em função da temperatura. 

Para a alternativa da lixiviação com características oxi -
dantes, pode-se analisar o caso da formação de cloretos complexos obser 
vado para o tratamento da calcopirita. Utilizando-se CuCl2 como lixi
viante, a reação pode ser descrita por: 

CuFeS 2 + 3Cu 2+ + SCl- !::::::;; 4CuClz + Fe 2+ + 2S 0 (5-2) 
No equi librio, a atividade do cobre em solução serã dada por: 

log{CuClzl=~logK+~loga -~loga +2log (6-2) 
~ ~ cu2+ ~ Fe2+ el-

A reação descrita pela equação (5-2) ê favorecida pela ele 
vada atividade do ion Cl-. Com uma solução de força iÔnica total iguaT 
a 10M (como em 3M FeClz), supera-se o problema de solubilidade do CuCl 
alcançando-se concentrações da ordem de 100 g/t de cu+ e a equação (6-2) 
permite o cãlculo de uma razão de atividades de CuCl- 1 cu2+ ~ 103. o 
aumento da solubilidade do cloreto cuprico pela adiç~o de sais de clore 
to em soluções de HCl pode ser observado para as temperaturas de -soe ~ 
27°C e gsoc (Figura 5). Este fenômeno corresponde, em essência, ã for
mação de clorocQmplexos de cobre contribuindo para o aumento da solubi
lidade. De maneira similar, este mesmo fenômeno e mostrado para os elo 
rocomplexos de chumbo e prata, nas Figuras 6 e 7, respectivamente. -

A partir das considerações apresentadas sobre as potencia
lidades dos processos hidrometalurgicos em meio cloreto ,e poss1vel passar ã 
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apreciação de alguns processos desenvolvidos para a recuperação de me
tais a partir de minérios sulfetados complexos . 

Figura 6 - Solubilidade do 
PbCl em função da concen -
tração de cloreto e da 
temperatura (11). 

... , 

3 . OS MINtRIOS SUlFETADOS COMPlEXOS 
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Figura 5 - Solubilidade do CuCl 
em função da concentração de 
cloreto e da temperatura (11). 
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Figura 7 - Solubilidade do AgCl em 
função da concentração de NH4Cl e 
da temperatura ( 11) . 

Os chamados minérios sulfetados complexos correspondem a as 
sociações íntimas de calcopirita, esfalerita e galena, disseminadas em 
matrizes piriticas ou pirrotíticas, frequentemente contendo metais pre
ciosos. 

Em termos de metal contido, apre~entam teores de 0,3 a 3% 
de Cu , 0,3 a 3% de Pb , 0,2 a 10 % de Zn, 30 a 100 g/ton de Ag e O a 1 
g/ton de Au, tornando-se significativ3 fonte de recursos minerais, em 
função de sua quantidade e esgotamento de jazidas de características de 
mineração mais fãceis. Apesar disto, tais minérios têm sido utilizados 
como fonte de matéria-prima para produção de ãcido sulfúrico, principal 
mente em função do não desenvolvimento de processos que permitam a recü· 
Peração econômica dos valores metálicos neles contidos. Na Figura g 
são apresentadas algumas · alternativas para a etapa de tratamento destes 
minérios . 

Apôs a ' britagem existe a possibilidade de pro cessamentoclãs 
sico para produção•de ãcido sulfúrico, através de ustulação com poste~ 
rlor tratamento do; reslduo por via pirometalúrgica, de forma a recupe
rar os metais. Tal alternativa não parece oferecer grandes poisibilid! 
des, uma vez que exigiria complexas operações de fusao. 
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_ A concentraçao por flotação apos moagem fina ou grosseira 
e a ou tra rota assinalada. A moagem fina seguida de flot ação diferen
cia l seria a alternativa para produzir co ncentrados de minerais de co 
bre, zinco e chumbo co m posterior proce ssa mento pirometalürgico; cont u 
dQ, alguns problemas inerentes a esta opção devem ser considerados. MT 
nerios comple xos pressupõem texturas mineralógicas complexas e difi cul 
dade de individualização das dive rsas espécies presentes. A necessida 
de de ~ma moagem fina, associada a este fato, significa sem duvida , a 
eleva~ao ~ e custos de_e nergia. Alem disto, dev e-se con sider ar a rãpi
da ~x1 daçao deste m1nerios expostos ao ar, o que dificultaria sua flo
taçao, ou ainda a possibilidad e de co ntaminação mútua do s diversos co n 
ce ntrados obtidos. A concentração global aparece como a alternativa
mais atraente de concentrações, seguindo-se a uma moagem mais gro ssei 
ra e, por!anto, de custo inferior ao exigido por uma flotação diferen
Clal, porem co m o inconveniente de tran sferir a etapas posteriores a 
tarefa de se obter os metais primãrios (12). 

Os concentrados_assim obtidos não são normalmente adequa -
dos .aos processos plrometalurgicos conve~cionais, exigin9o instala çoes 
sof1st1cadas que certamente co rresponderao a um cons1deravel inve st i -
menta e lo ngo tempo de pes4uisa e não seriam adequadas ao tratamento 
de peq ueno s depositas . 

. _ . A Hidrometa lurgia surge então como alternativa aplicãvelaos 
m1ner1os complexos de baixo teor. De maneira mais ou menos resumid a 
a~resenta-se .a_ seguir uma vis ão geral de alguns processos hidrometalü; 
g1cos para m1ner1os sulfetados; embora estes processos com freguen cia·
tenham sido desenvolvidos com o objetivo de recuperar essencialmente o 
cobre, vim também sendo considerados como alternativa mais ampla para 
o tratamento dos minérios comp le xo s. 

3.1 - Processos COMPREX e NBPC 

. o flu xogr ama simplificado des!es processos e apresentadona 
Figura 9. Como se pode observar, ambos tem em comum a caracteristica 
de produzir um licor de lixiv iação em meio sulfato, contendo cobre e 
zinco, a partir de um concentrado global obtido por flota ção. Em am -
bos .proces sos, o cobre i recuperado por extração por solv en tes, empre
gando uma o -hidroxiariloxima como extratante , seguida de eletrorrecu
peração em meio sulfato. 

No proce sso COMPREX ( 13),o residuo da primeira li xiviação 
ê tratado co m uma solução de cloreto de sõdio e no processo NBPC (14), 
com ãcido sulfúrico a quente, para a recuperação do chumbo e prata . 
Quanto ã re c uperação de zinco, as · alternativas arresentadas exibem al
gumas diferenças. No pro cesso NBPC, o rafinado da etapa de extração 
por solvente do cobre i purifi cado e parcialmente neutrali zado, e letror 
recuperando-se o zinco em meio sulfato (ZINCEX). No processo COMPREx,··· 
cloreto de sõdio e adicionado ao rafinado obtido no circuito da extra
ção por solvente de cobre e a solução resultante e utilizada para aj us 
tar a co nce ntração de cloreto, na segunda etapa de lixi v ia ção do resi~ 
duo. O processo ZINCEX corresponde ao emprego da operação de extra ção 
por solventes para recuperação do zinco, envolvendo duas etapas de tra 
tamento com amina secundãria e ãcido di-2-eti .l hexil fo sfóric o (D2EHPAT 
respectivamente, seguldas de eletrorrecuperação em meio s ulfato. 

3 . 2 - Processos ELKEM, CANMET e MINEMET 

Estes processos tim em comum o fato de que s ão baseado s to 
talmente na lixivia çâo em meio cloreto e correspondem a c ircu1tos c ap~ 
zes de recup era r diversos metais contidos no concentrado (Figura lO).N os 
tris processos o chumbo e re cupe rado por cristaliiaçio dos c loreto s. 

Nos processos EL KEM (15) e MINEMET ( 16), o cobre se encon
tra no estado monovalente no licor da lixiviação e i eletrorrecuperado 
diretamente em meio c loreto no processo ELKEM. Por outro lado, o pro
cesso MINEMET envolve a oper ação de extração por so lvent e, usando ex · 
tratante do tipo a-hidroxiari lo xim a (LI X 65N), seguida de eletrorrecu
peração em meio sulfato. Es te processo poss ui a caracteristica es pe c i 
al de adotar a iniecio de ar nos misturadores do circuito de e xtr aç i o-
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por solventes, de forma a manter constante a concentração d~ icido, ~,
cilitando a extraçao e convertendo o cobre em soluçao de Cu para cu2 . 
Na realidade, a extraçao do cobre com a utilizaçao de um extratante do 
tipo LIX 65N , provocaria o aumento da acidez da fase aquosa, dificul -
tando assim a operação. A injeção de ar no sistema, provocando a oxida 
ção do cobre com consumo de H+, ajustaria as condições de pH ao n~el d~ 
sejado. A reação deste etapa i representada por: -· 

2 RH + 2 Cu 1Cl +i 02 ~ R2cu 11 + Cu 11 c1 2 + H20 (7-2) 

RH = a-hidroxiariloxima 
No processo CANMET (12, 18) o cobre em solução, obtido na e

tapa de lixiviação, ji se encontra no estado divalente e i recuperado 
por extração por solvente, empregando tambim uma a-hidroxioxima, sendo 
reextra1do com icido sulfurico, seguindo-se a eletrorrecuperação. 

A extração por solvente, adotada nestes três processos, vi
sa produzir eletrÕlitos adequados ã eletrorrecuperação de zinco, embora 
com algumas diferenças. Nos processos ELKEM e CANMET, o extratante em-
pregado ê o tributilfosfato (TBP) e o circuito produz uma solução de 
cloreto de zinco, a partir da qual este metal ê eletrorrecuperado. No 
processo MINEMET, o ~xtratante empregado e di -2-eti l hexi 1 fosfato(DZEHPA), 
tambim com injeção de ar, como no caso do cobre, de forma a manter cons 
tante a acidez e regenerar o extratante. A equação qu1mica desta etapa 
do processo i dada por: 

RH + 2 Cu 1Cl + ZnC1 2 +} 0 2 ~ R2zn + 2 Cu 11 c1 2 + H20 (8-2) 
onde: RH = TBP ou D2EHPA 

A fase orgânica corregada e reextra1da com solução de acido 
sulfúrico e o zinco recuperado por eletrõl i se em meio sulfato. 

3.3 - Processos CLEAR, USBM, CYMET, COMINCO-SHERRIT GORDON e DEXTEC 

Estes processos foram desenvolvidos principalmente para o 
tratamento de concentrados de calcopirita e seus fluxogramas são mostra 
dos nas Figuras 11 e 12. Estes processos envolvem lixiviação em mei~ 
cloreto e podem ser separados em dois grupos, de acordo com o mitodo em 
pregado para a produção de cobre metâlico: eletrorrecuperação ou redu~ 
ção por hidrogênio. 

Nos processos CLEAR (17) e USBM (17),para a lixiviação dos 
concentrados de calcopirita são usados cloreto cuprico e cloreto firri
co, respectivamente. Ambos produzem um licor rico em cloreto cuproso,a 
partir do qual i realizada a eletrõlise para a obtenção de cobre metãli 
coem celulas do tipo diafragma. A regeneração do agente lixiviante o~ 
corre no compartime~to anÕdico da cilula. As reações que se desenvol -
vem nos processos sao: 

2 Cu 1Cl -+ Cu 0 + Cu 11 c1 2 (CLEAR) (9-2) 

Cu 1Cl + Fe 11 c1 2 -+ Cu 0 + Fe 111 c1 3 (USBM) (10-2) 
O processo DEXTEC (18) emprega a dissolução anõdica do co -

bre a partir de concentrados de calcopirita, em uma solução de cloretos, 
na presença de oxigênio, usando uma celula do tipo diafragma. 

Os processos CYMET (17) e COMINCO-SHERRIT GORDON (18), cu -
jos fluxogramas são mostrados na ~igura 12,utilizam CuCl? e FeC1 1 como 
agentes lixiviantes para a produçao de licores ricos em Cloreto Cupro -
so, a par ir de concentrados de calcopirita. No processo CYMET, o co
bre i recuperado por cristalização do cloreto cuproso e a seguir, o sal 
obtido i reduzido por hidrogênio em um reatar de leito fluidizado. O 
ãcido clor1drico liberado i recirculado para o estigio de regeneração do 
agente lixiviante. O processo COMINCO - SHERRIT GORDON emprega butadie 
no para· a precipitação do cloreto cu~roso, a partir do licor da lixivi~ 
çao, de forma a obter o complexo organico associado. A seguir este or
gano-cumplexo ê decÓmposto, regenerando o butadieno, que i reciclado à 
etapa de precipitação , e CuCl. O cloreto cuproso assim obtido ê con -
vertido a cobre atraves de um processo de oxidação, onde i transformado 
em Ôxido e a seguir, reduzido por hidrogênio para a obtenção do cobre me 
tã 1 i c o. 
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4 - PERSPECTIVA DE APLICAÇAO DOS PROCESSOS HIDROMETALÜRGICOS 

A aplicação de alternativas hidrometalurgicas ao tratamento 
de concentrados de minirios sulfetados nacionais i uma perspectiva qJe 
merece algumas considerações. 

Analisando o perfil de produção e consumo de ácido clorídri 
co no Brasil (19), pode-se constatar a auto-suficiência do setor. O con 
sumo deste ãcido verifica-se principalmente na industria petroqu1mica -
(cerca de 25%) e em operações de neutralização. Existe, de fato, uma 
disponibilidade de ãcido clor1drico e cloro no mercado. A capacidade 
instalada da industria nacional de produção de HCl i apresentada na Ta
be 1 a 2. 

Tabela 2 - Capacidade instalada e ampliações previstas 
paro a industria de HCl 

Pt·odutor Localização capac1dade 1\mp li a ç 
instalada previst 

oes 
as 

(t/ano) (t/ano !_)_____ __ 

Ou Pont Barra Mansa (RJ) 12.100 -
Matarazzo S. Caetano ( SP) 20.075 -
CENIBRA Belo Horizonte (MG) 4.400 -
Eletrocloro Santo Andri ( s p) 1 7 . 6 00 -
Panamericana Honõrio Gurgel(RJ) 8.650 -

CQR Camaçari ( BA) 14.400 -
Carbocloro Triunfo (RS) - 11.120 

Cuba tão ( s p) 109.150 64.800 
Hoechst Suzano ( s p 1 o. 100 -
Sal gema Maceiõ (AL) 160.000 -
lgarassu Recife ( PE) 28.800 1 .200 
Rhodia Cuba tão I SP) 40.000 -

TOTAL 425.275 6 7.1 20 

Fonte: I~EIQ (lg) 

Ainda que sem uma análise mais aprofundada dos aspectos mer 
cadologicos da produção e consumo de derivados de soda e cloro no BrasiT, 
pode-se facilment~ perceber a possibilidade, em termos de disponibilida
de interna, da aplicação do ãcido cloridrico como agente lixiviante em 
processos hidrometalurgicos. 

Obviamente, a definição de jazidas ãs quais esta alternativa 
pudesse ser aplicada, deve considerar os aspectos de desenvolvimento de 
engenharia de processos, custos de insumos e transporte de matirias-pri
mas e produtos, localização do mercado consum'dcr, entre outros aspectos 
pertinentes; estas considerações seriam par ·~tegrante dos estudos de 
viabilidade e não são aqui analisadas pores m foram do escopo deste 
trabalho. 

A motivação ã realização de pesqut . · · nesta área parece ser 
o ponto fundamental para a viabilização ou não, de ~ovas alternativas a
plicáveis ãs necessidades nacionais, naturalmente, inseridas nas priorid(l_ 
des consensualmente estabelecidas para o setor mineral. 

5 - CONCLUSOES 

A resi>cência normalmente oferecida pelos hidrometalurgistas 
ao emprego de uma abordagem termodinâmica aos probl€mas de natureza prá
tica, poderia ser devida ao desconhecimento das técnicas disponiveis a
plicáveis ãs condições normalmente encontradas nos processos hidrometa -
lurgicos. Como exemplo, o modelo desenvolvido por Meissner e Kusik (9 , 
10) para o cãlculo do coeficiente de atividade, permite uma aproximação 
entre a "teoria" e as necessidades de uma pesquisa de natureza tecnolÕ -
gica. Outro aspecto ainda a considerar diz respeito ao crescente proces 
so de informatiza~ão da_ sociedade brasileira, o que em ultima anãlise ~ 
permite a aplicaçao de computadores aos cãlculos, muitas vezes ~xausti -
vos, necessãrios ao levantamento e utilização de dados termodinamicos 
Na realidade, o conhecimento mais amplo da termodinâmica das soluções a-
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quo.b< .~ deri le var ao desenvolvimento de n ov~s processos h!drometal~~ 
qi cc s , ro dend o se t~rnar ferramenta indi spe nsav el para a analise e pro 
~osi ç ao de alternativas para a solução de pro blemas de natureza priti~ 
ca, c omo ji ~convencional em pirometalurgia. 

A aplicação de processos hidrometalúrgi cos empregando as 
pote nci a lidad es do sistema cloreto sao ainda bastante limitada s. Esta 
situa ç"o e nco ntra-se inequivocadamente relacionada ao fato de que tais 
processos env ol vem o manuseio de icido c lorídrico e todos os c uidados o 
pera c ionais e de segurança a ele relacionados. Na rea1idade, alguns hT 
drometalurgistas chegam mesmo a descartar, sem qualquer anilise mais
aprofundada, rotas do processamento que exijam lixiviaçio clorídrica.Ob 
Viam ent e , t al comportamento reflete ~ pr6prio estado da arte no setor i 
toda s dS dificuldades associadas aos custos mais elevados de equipamen
tos e transporte de matir ia s-primas, sem considerar ainda problemas tec 
nolÕ gi c os inere ntes aos processos de eletrorrecuperaçio em meio cloreto. 

Considerando ainda que existe no mercado brasileiro um exce 
de nte apreciável de ãc ido clorídrico e cloro, fato que nos parece sufi~ 
ci ente,por si só , para justificar uma ponderação mais atenta das pers -
pectiva s de de senvolvimento intensivo de ticnicas hidrometalúrgicas vi
sand o s ua Jtilização, bem como, o estudo de custos e viabilidade tecno
lógica de tais processos. Sem d~vida, .esforços integrados no sentido de 
conhecer as alternativas disponíveis seriam parte integrante e indispen 
s iv el desta tarefa. -
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