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PALÂDIO: EXTRAÇÃO E REFINO, UMA EXPERI~NCIA INDUSTRIAL 

Marcus Granato (1) 
Roberto B. Ogando (2) 
Luiz Gonzaga S. Sobral (3) 

RESUMO 

A unidade de tratamento de efluentes líquidos da usina de 
metais preciosos da Casa da Moeda do Brasil (CMB)utiliza, 
em seu procedimento de operação, uma etapa de redução com 
pó de ferro para precipitação de diversos metais.Entre eles 
os de maior interesse, do ponto de vista econômico, são o 
paládio, o ouro e a platina. o objetivo deste trabalho é 
o tratamento do resíduo sólido, produzido na precipitação 
com ferro, visando a recuperação e o refino do paládio ne 
le contido. A definição da rota tecnológica de processa= 
mento desse material envolveu uma série de estudos em es
cala de laboratório, seguida de uma confirmação em escala 
piloto e de imediata implantação e operação em escala in
dustrial. As etapas que constituem o processo são:lixivi~ 
ção sulfúrica: lixiviação nítrica, purificação, precipita 
ção do sal amarelo de paládio (dicloro diamino paládio II), 
redução a paládio metálico e finalmente a fusão.A rota pro 
posta permitiu a obtenção de paládio metálico com teor su 
perior a 99,9%. 

ABSTRACT 

The treating unit of liquid effluents of the Brazilian Mint 
precious metals plant make use of a reduction step with 
iron dust to precipitate several metals. Among them,palladium, 
gold and platinum have a higher economic interest. The 
purpose of this work was the treatment of the solid residue 
deriving from the iron dust precipitation, looking forthe 
recovery and refining of palladium enclosed. The definition 
of the processing technological route of this material 
comprehended several laboratory scale experiments, afterwards 
confirmed in a pilot scale and prompt setting up in industrial 
scale. The steps that constitute the process are:leachings 
with sulphuric acid and with nitric acid, remova! of 
impurities,precipitation of the palladium yellow salt 
(dichlerediammine-palladium (II)) ,reduction of this salt 
to metallic palladium and finally the melting of this metal. 
The proposed route made possible to obtain metal ic palladium 
ever higher than 99,9% pure. 

(1) Engenheiro Metalúrgico, pesquisador do CETEM 
(2) Engenheiro Metalúrgico, coordenador do Projeto da CMB 
(3) Engenheiro Químico, pesquisador do CETEM 
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1. INTRODUÇÃO 

O Centro de Tecnologia Mineral- CETEM e a Casa da Moeda do 

Brasil- CMB têm realizado atividades conjuntas na área de refino de me 

tais preciosos desde 1978. Entre os trabalhos mais recentes, está o 

desenvolvimento de uma rota tecnolÓgica, e posterior implantação a ni 

vel industrial, para o tratamento de um residuo produzido na usin a de 

metais preciosos da CMB, visando a extração e o refino do paládio ne-

le contido. 

O residuo estocado foi obtido a partir do tratamento do 

efluente liquido da usina com pÓ de ferro, para precipitação dos me

tais preciosos ainda presentes. O material ~ proc essar era heterogê-

neo em função, basicamente, das variações de composição dos "bullions" 

tratados na usina. 

O paládio, metal precioso do grupo da platina, apresenta 

ampla aplicação na ind~stria moderna. O alto ponto de fusão, a boa 

condutividade elétrica, a estabilidade quimica e a alta atividade ca-

talitica estimulam o seu emprego em setores como o da eletroeletrÔni-

ca, qu:Í.mica e joalheria. Existem dois procedimentos usuais para refi 

• . (I) - • 
nar o palad1o. O primeiro utiliza a precipitaçao classica de sais 

de paládio, enquanto o segundo emprega a técnica de extração por sol-

(2) - -
ventes. Ambas as rotas partem de soluçoes de composiçao variada co~ 

tendo o metal de interesse. Dessa forma, os estudos foram norteados 

pela premissa de se obter uma solução final de paládio isenta de imp~ 

rificantes de forma a permitir, pelo método clássico, a obtenção do 

metal refinado em uma etapa ~nica de redução. 

Os trabalhos foram desenvolvidos inicialmente em escala de 

laboratÓrio no CETEM, e, no decorrer dos estudos, ampliados para esc~ 

la piloto. Finalmente, o processo foi implantado e operado em escala 

industrial permitindo produzir paládio com pureza (99,9%) acima da 
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especificada p e la CMB. 

A seguir, apresentamos um resumo das diversas atividades 

que for a m desenvo lvidas no âmbito desse es tudo. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO A SER TRATADO 

O tratament o dos efluentes da planta de metais nobres da 

CMB utiliza uma etapa de redução com pÓ de ferro. Ne s sa fase, osefl~ 

entes liquidos s ão mis tu rados com ferro e m um reator provido de agit~ 

- -çao mec anica . Os metais mais e letropositivos que o ferro pre cipitam-

s e e a r eaç ao g e ra l qu e caracteri za o processo está mostrada a seguir: 

O po negro resultante da redução, apos filtração, foi acon 

d icionado em sacos plásticos dentro de tambores. Em função d e sua he 

terogeneidade, a amostragem apresentou dificuldades para obtenção de 

uma amostra representativa. 

A análise por espectrografia de emissao Ótica r e velou a 

presença dos seguintes elementos na amostra: bismuto, ferro, manganês, 

siltcio, aluminio, zinco, prata, nique!, estanho, cromo e chumbo, além 

d e paládio, cobre, platina e ouro. 

A análise de agluns dos elementos por via Úmida forneceu 

resultados constantes na tabela I. 

ELEMENTO Pd Cu Fe Pb s Pt Au 

TEOR (%) 35,6 13,6 2,2 1,6 8,3 0,9 0,1 

Tabe·la I - Composição, dos elementos principais, 
no residuo a ser tratado. 

A análise por difração de raios-X mostrou que a maior pa~ 

te dos metais estava em sua forma elementar, à exceçao do cobre, ferr.o 
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e zinco, que também se apres e ntavam em formas oxidadas. A pre sença de 

enxofre elementar s e deve à redução d o e xc e sso de b issu lfi to que foi 

utilizado como agente redutor do ouro, no tratame nto do e letrÓlito sa 

turado. O paládio aprese ntou-se sob a forma d e um su l f e do (PdS), a l ém 

da me tálica. 

3. ESTUDOS EM ESCALA DE LABORATÓRIO 

A def ini ção de um a rot a d e trat a mento para o re siduo em 

questão teve por principias os seguint e s fatos: 

- o interesse principal e a extração do paládio, metal preci oso em 

maior teor no residuo; 

- a pureza final do metal desej a da e da orde m de 99,9% ; 

-na etapa de precipitação, a so lução de paládio deve possuir bai-

xas concentraçÕes de ferro e cobre d e f orm a a nao prejudicar a o!:?_ 

tenção do sal amare lo ( dicloro diamino paládio (II) - Pd(NH
3

) 2cl 2 ); 

- f e rro e cobre, bem como seus Óxidos , reage m com so l uçÕes dilui-

de ácido sul fÚric o ,. e nqu anto o paládio é inso lÚve l n e stas condi-

çoes; 

- o paládio e solÚvel em ác ido nitrico concentrado , enquan to o ou ro 

- - (2) e a p l at in a nao o sao . 

Apresentamos, n o fluxograma da fi g. 1, o procedime nto teÓ 

rico para a recuperação do paládio cont ido no residuo da CMB. 

A etapa de lixivi ação s ulfÚri ca e nvolveu testes onde foram 

variados o percentual de sÓlidos na polpa (10, 20 e 25%) e a concentr~ 

ção do ácido em solução (0,5, 10e 25% p/v), utiliza ndo-se ou não de aer~ 

çao . Os testes tiveram duração de 4 horas, com retirada de a liquotas 

de s o lução para a nál ise, de hora em hora . Os r esult ados estão apre-

sentados na tabe la II. 
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PPT DO SAL AMARELO 

Na OH 

resi<ilo DESCARTE I 

FIG. 1 - FLUXOGRAMA DE TRATAMENTO DO RESÍDUO FINAL 
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CONDIÇÕES RESPOSTAS 

T E S '1' E SÓLIDOS [H
2
so

4
] E (3) EPd EFe 

(%) AERAÇÃO Cu 
(%) (%) (%) (%) 

HS - 1 (1) 25 - 5 89 3,3 21 

HS - 2 20 - 5 100 3,3 28 

HS - 3 25 - 10 100 3,3 29 

HS - 4 25 - 25 80 3,4 44 

HS - 5 25 sim 10 100 3,5 33 

HS - 6 10 - 5 100 3,4 34 

HS - 7 10 sim 10 100 3,6 36 

LH - 1 (2) 25 - - 82 2 ,4 2 

LH - 2 10 - - 88 2,0 o 

Tabela II - Resultados dos ensaios da prime ira etapa de lixiviação. 

01Lixiviação SulfÚrica 

(Z)Lixiviação Aquosa 

(3)E = Extração percentual do metal 

A presença de paládio em so lução, e em quantidade pratic~ 

mente constante em todas as condiçÕes de lixivi ação estudadas, faz 

cre r que e le esteja e m pequena proporçao adsorvido no residuo sob a 

forma de cloreto de paládio. A sua formação presume-se que tenha ocor 

rido durante o periodo de estocage m do residuo, em função de uma eta-

pa ineficiente de lavagem do mesmo. 

O aumento da percentagem de sÓli dos na polpa implicou na 

obtenção de r esul tactos inferiores de extração dos metai s de interesse, 

tendo em vista as menores quantidades de ácido disponiveis para a re~ 

çao. A introdução de ar no sistema, por borbulhamento, nao resultou 

em modificação significat iva no comportamento da lixivação. Em rela

ção ao aumento da concentração de ácido sulfÚrico no sistema, verifi

camos que a extração do ferro foi favorecida. Já em relação ao cobre , 

o aumento da concentração de H2so4 até 10% (p/ v) foi positivo per·mi

tindo dissolver a totalidade do cobre presente. Um aumento superior 
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desta concentração, no e nt anto, ocas i onou um a redução da quantidade 

de me tal d isso lv ido . Ist o se exp lic a pelo a umento da v iscos i dade da 

solução e conseqüent e diminuição da dissociação do ác ido. Os resulta 

dos obtidos apÓs a lixiviação aquosa perm i t e m supor que grande parte 

do c obre p rese n te e st i v e s se na fo rma de cloreto (Cu 2cl 2 ). A ex istên

cia de ácido cloridrico residual exp lica a ac idez r esultante a pos as 

lixi viaçÕes aquosas , e a presença do cl ore t o cuproso. O restant e do 

cobre, n a forma e l e men t a r, é solubilizado pre f e rencialmente por solu-

çÕes diluidas de H
2
so4 em presença de ox igênio. A cinética de solubi 

lização foi rápida e os r esult ados apresentados se repe tiram a partir 

da pri mei r a h o r a de li xivi a ção. 

O objetivo dessa primeira etapa do processo foi extrair a 

maior quan tidade de cobre e ferro possivel, visto que este s influencia 

riam negativamente nas e tapas posteriores. 

A f ase se gu i nte do e studo consi st iu e m determinar as melh~ 

res condiçÕes de extração de paládio por lixiviação nitrica. A reação 

a segu ir representa o f enômeno quimico de interesse: 

( 2) o Pd + 8HN0
3 

Os testes utilizaram o residuo da lixiviação sulfÚrica e ácido nitri-

:o concentrado (59";;; p/p), tendo em vista os dados constantes e m bibliogr~ 

fi a con s ul tada (2
)(Jl. O tempo de duração dos ensaios foi de 6 horas com 

a retirada de aliquo tas de hora em h o ra para análise química. A tabe 

la III apresenta os resul tado s o b t idos . 

Os testes realizados permitiram verificar que o aumento da 

concentração de paládio na s o luç ã o n ão se constitui em um valor limi

tante para a cinética de lixivi ação . Foram obtidas soluçÕes com até 

130g/€ em paládio, c onfirmando os dados de alta solubilidade do nitra 

to de paládio(Pd(N03 )
2

) citados na lit e ratura(4
l. Com o intuito de ob

ter uma suspensao adequada dos sÓlidos na polpa, foi necessario 
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trabalhar com quantidades de ácido no minimo equivalentes a duas vezes 

a estequiometria de dissolução do palád io contido. A partir deste f~ 

to, verificamos que aumentos subseqüentes da quantidade de ácido (me

nores porcentagens.de sblidos) no sistema nao produziram efeitos sign! 

fica tivos na extração do paládio. 

CONDIÇÕES RESPOSTAS 

T E S T E g(l) SÓLIDOS 
E(2l 

Pd [Pd] [ Fe] [Cu] 
(oC) (%) (%) (g/t) (g/t) ( g/t ) 

HN - 1 25 25 66 102 0,3 1,3 

HN - 2 25 20 68 83 0,3 0,9 

HN - 3 30 17 60 86 0,03 3,0 

HN - 4 30 25 67 109 0,03 1,6 

HN - 5 70 20 75 130 1 '2 4,0 

HN - 6 70 10 77 54 1,1 3,5 

Tabela III - Resultados dos testes de lixiviação nitrica 

temperatura 

extração percentural de paládio 

A temperatura foi o parâmetro mais determinante no compOE 

tamento cinético da lixiviaçào, acelerando sobremaneira o processo e 

permitindo ainda alcançar extraçÕes um pouco ma is elevadas de paládio. 

No entanto, não se atingiu a extração total do metal de interesse . Os 

resultados da análise do res:Í.duo da lixiviação n:Í.trica, por difração 

de raios-X, demonstraram a presença de sulfeto de paládio (PdS), que 

é um composto levemente sol~vel em HN0 3 e sol~vel em água-régia . os 

testes de lixiviaç~o com água-régia permitiram obter extraçÕes de até 

97% do paládio confirmando a previsão do comportamento tebrico propo~ 

to. 

A partir de um volume de lix:Í.via n:Í.trica contendo paládio, 

obtido dentro das condiçÕes descritas anteriormente, foram realizados 
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testes de purificação da solução e de precipitaç~o do sal amare l o . Os 

testes cons istiram, em linhas gerais, e m precipitar sob a forma de hidrÓ 

xidos, as impurezas presentes na solução (Pb, Fe , Cu , Zn), através da 

elevação do pH até 6. Em seguida, ajustar o pH para valores ac ima de 

9, de form a a permitir a formação do composto a minado de paládio 

(Pd(HN
3

) 4 (N0
3

) 2 ) e, fina l men t e , precipitar o sal amarelo de paládio 

(d icloro diam inopa ládio ( II)) pela ad ição de ác i do clo ridri co até pH 1. 

As reaçÕes quimicas que representam as três fases citadas estão a se-

guir: 

(3) Me (OH) x onde Me= Fe , Zn, Cu, Pb 

(4) --

A tabela I V apresenta alguns dos resultados obtidos nos 

testes. 

A diluiç~o da lixivi a original (da o rde m de 100g/€ em Pd) 

foi necessária e m f un ç ão dos resultados obtidos no teste PP1. A neu

tralização d o ácido nitrico r es i dual com hidrÓx ido de amÔnia gerou uma 

elevação substancial da temperatura , implicando em me nor recuperaçao 

do paládio n a forma d e sal amarelo, Em prime i ra instância, decidiu-

se resfr i ar a solução resultante, apÓs a precipitação, e proceder à no 

va cic l agem de pH. Dessa forma, foi possivel extrair c erca de 99% do 

paládio c on tido inici a lme n te . Procurou-se diluir a lixivia or iginal 

(PP2- 1:3 ; PP3- 1: 5) , mas a elevação de temperatura apÓs a primei-

ra ciclagem de pH ai n da foi significativa. O aumento do volume da so 

lução a tratar, com conseqüente diminuição da concentração de paládio, 

promoveu uma ligeira redução da extração do metal. A repetição d a c! 

clagem de pH permitiu alcançar r esultados satisfatÓrios de recupe-

raçao. 
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~ .~ a:H»ft'RAÇÀO(g/ €) *** ** o Epd COOSlM}( €/kg) 

~~ ~Pd] [Pb] [Fel ICul (OC) (%) (lfl4CH) (11:!1) (lfl4)2C03 

A 20,50 0,60 0,16 0,47 93 - - - -
PP-1 

* B 2,70 0,23 0,18 75 75 
(original) - - - -

c 0,18 0,20 - 0,16 25 99 54 32 -

A 12,00 0,13 0,32 0,14 45 - - - -
PP-2 B 1,72 54 70 

(1 : 3) - - - - - -
c 0,18 - - - 25 95 40 25 -

A 9,20 0,20 0,24 0,12 49 - - - -
PP-3 B 2,90 0,20 o,os 44 60 (1 : 5) - - - -

c 0,50 0,20 - 0,09 25 93 33 21 -
A 54,00 0,64 4,00 0,60 22 - - - -

PP-4 B 14,00 0,40 3,00 0,40 22 88 (original) - - -
c 0,70 0,31 1,96 0,26 22 98 6 9 9 

Tabela IV- Resultados dos testes de purificação da lixivia nitrica e 

precipitação do sal de paládio. 

A - amostra apos purificação 

B - amostra apos precipitação do sal de paládio 

c - amostra apos ciclagem de pH. 

* Original= sem diluição 

** Em termos de litros de reagente por quilograma 
do, à exceção do (NH4 ) 2co

3 
expresso em kg/kg. 

*** EPd = Extração percentual de paládio. 

de paládio extrai-

A introdução de carbonato de amonio (teste PP-4) na etapa 

de precipitação das impurezas, permitiu eliminar tanto o problema da 

diluição quanto o do aumento da temperatura. A extração de paládio 

elevou-se, em relação aos resultados dos testes anteriores, na prime! 

ra ciclagem para 88%, indicando que uma segunda ciclagem tornava-se ne 

cessária para obter valores mais elevados de recuperação do metal. Os 

consumos de reagentes diminuiram sensivelmente, com o procedimento es 

colhido. 



1103 

O sal amar-elo pr-oduzido foi submetido a testes de r-edução. 

Duas r-otas for-am avaliadas, a pr-imeir-a por decomposi~ão t~rmica (rea

ção 6) e a segunda por- r-edução hidr-ometalÚr-gica utilizando hidr-ato de 

hidr-azina em me i o alcalino ou amoniacal (reação 7). 

(6) 3Pd( NH
3

)
2
Cl

2 
____. 3Pd0 + 4NH

4
Cl + N

2 
+ 2HC1 

(7) Pd(NH3 ) 2Cl 2 + N2H4 + 2NaOH ~ Pd 0 + 2NH 20H + 2NaCl + 2NH
3 

A avaliação utilizou, como subsidio, r-esultados obtidos em 

estudos anter-iores. Ambos os pr-ocessos testados per-mitir-am obter o P.§! 

ládio com pureza 99,9+%. No e ntanto, a r-ota pir-ometalÚr-gica apr-esen

tou dois inconvenientes. O pr-imeir-o diz r-espeito à necessidade de uti 

lizar atmosfera inerte ou redutor-a dur-ante o r-esfr-iamento do calcina

do metálico. O segundo está relacionado aos subpr-odutos de r e açao, 

visto que o gás clor-idr-ico ~ extr-emamente cor-r-osivo, exigindo instala 

çÕes especiais par-a exaustão e tr-atamento. A r-edução hidr-ometalÚr-gi

ca exigiu cuidados no manuseio do hidr-ato de hidr-azina, al~m de ger-ar

efluente s tÓxicos que necessitam de um sistema de exaustão localizado 

eficiente. Em face das condiçÕes existentes na usina da CMB, o proce~ 

so escolhido par-a ampliação da escala foi o da r-e dução hidrometalÚr-gica. 

A fusão de paládio metálico, a par-tir- do po pr-oduzido na 

eta)a de r-edução, apresentou dificuldades em função da inexistência de 

materiais adequados. Diver-sos testes de fundição for-am r-ealizados, em 

for-no de indução, utilizando cadinhos de diver-sas procedências. For-am 

avaliados difer-entes mater-iais (zir-cÔnia, zir-cÔnia-alumina-silica 

(ZAS), alumina, Óxido de magn~sio), com por-osidades e espessur-a de P.§! 

r-ede do cadinho var-iados. O problema pr-incipal ver-ificado foi a trin 

cagem dos cadinhos, proveniente do gr-adiente de temperatura obser-vado 

entr-e a r-egião de fusão e àquela imediatamente super-ior. Os cadinhos 

de ZAS e de Óxido de magn~sio foram selecionados par-a uso industrial. 
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A seguir, apresentamos uma descrição das atividades reali 

zadas em nivel indu~trial, comentando os principais problemas enfren-

tactos. 

4. OPERAÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL 

A unidade industrial, na qual foi r ealizada a extr.ação e 

refino do paládio contido no residuo estocado, está apresentada esqu~ 

maticament e na fig. 2. O residuo, muito Úmido, foi secado e peneira-

do para pesage m. A etapa de secagem gerou problemas que serão comen

tadps à fr e nte. 

r------T----: 
I I I 

I 
I 

.__ 
-..- ....... -..... ._ ....... _,..,. 
CMlA • •IIIIÇAO- Ct e C4 

r-------- r-----, 
I ' 
I 
I 
I 

·~"·""""" - ~DE: ........ 
Acr.oa.~ ...._... . ...,. 

Os equipamentos utilizados ja existiam na CMB e foram mo-

dificados, d e forma a permitir a operação eficiente dos processos. A 

unidade dispunha de linhas de água deionizada, ácido cloridrico e amÔnia. 

Inicialmente o material foi todo lixiviado com ácido sul-

fÚrico ( 10% p/v), em r eata res de 4001 de volume total. A carga de sÓ

lidos foi da ordem de 80kg, e o tempo de reação de 2 horas. A tabela 

v apresenta alguns dos resultados da lixlvia produzida. A presença 



1105 

de paládio em todas as soluçÕes, confir-ma a existência de clor-eto de 

paládio nos sÓlidos, e a var-iaçao nas concentr-açÕes dos elementos de

monstr-a a heter-ogeneidade do mater-ial tr-atado. As soluçÕes com con

centr-ação super-ior- a 0,1g/€ de paládio for-am tr-atadas com pÓ de fer-r-o 

par-a poster-ior- r-ecuper-açao do me tal de inter-esse. A extr-ação do cobr-e 

esteve na faixa de 85 a 95%. 

~ Q(OC) [Pd) [Cu] [Fe) 
LAD (g/t) (g/t.) ( g/t) 

1 28 0,0 2 29,0 5, 2 

2 27 1,85 26,0 1 '1 

3 27 1,35 19,0 2,0 

4 27 2,00 33,5 11,5 

5 27 2,40 35,0 2,5 

6 25 2,50 31,0 0,5 

Tabela V - Resultados da lixiviação sulfÚr-ica e m e scala 

industr-ial 

O tr-atamento com H2so4 dos pr-ecipitados da r-edução com fe!: 

r-o, assim que pr-oduzidos, elimina a pr-esença de paládio na lix:Í:vi~ e, 

por-tanto, a r-eciclagem de novos r-esÍduos cont e ndo paládio. Este é um 

pr-oblema a ser- enfr-entado ape nas no tr-atamento do mater-ial estocado. 

O sÓlido obtido por- filtr-ação, apÓs a lixiviação ácida, foi 

tr-atado com ácido ni tr-ico concentr-ado (58% p/v) em r-eator-es de 600€ de 

volume total. A car-ga de sÓlidos no r-eator- foi de lOOkg e o tempo de 

r-eaçao de 5 hor-as. Ocor-r-eu uma pr-odução de gas nitr-ico (N0 2 ) muito i_!2 

tensa e, apesar- da agitação mecânica eficiente, este ficou em gr-ande 

quantidade adsor-vido à polpa do mater-ial, ocasionando pr-oblemas na et~ 

pa de fil tr-açào. A densidade da solução pr-oduzida e a gr-anulometr-ia 
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fina dos sÓ lidos na polpa retardaram muito a fase de separaçao sÓli

do/liquido. Visando aumentar a rapidez de produção de solução para 

alimentar as demais etapas foram utilizados 25 sistemas de filtração 

em paralelo. A tabela VI apresenta alguns result ados de composição da 

lixivia de paládio produz ida. 

~z (Pd) (Cu) (Pb) (Bi) (Fe) 
A 

) 

1 68 6,8 0,9 1 '7 1,5 

2 51 5,0 0,8 0,0 1 '1 

3 41 2,8 1' 1 0,8 1' 2 

4 44 3,6 1,0 1,2 1 '5 

Tabela VI - Composição da lixlvia nitrica de paládio. 

A presença de ferro em baixa concentração nas soluçÕes co~ 

firma o comportamento de passivação desse metal em ácido nltrico con

centrado. As concentraçÇies de paládio em soluçiio foram menores do que 

as obtidas em laboratÓrio, porém similares àquelas obtidas em escala 

piloto. O fato se explica pe la presença no residuo de Óxido de palá-

dio (PdO) e m quantidade significativa. A existência de sulfeto de p~ 

ládio no mater ial havia sido detectada nos estudos de l aboratÓrio, p~ 

rém não a de PdO. A secagem n<~o controlada do material promoveu a oxl_ 

dação significativa do sulfeto a Óxido de paládio, provocando um inca~ 

veniente no processamento industrial. A variaçiio do teor de paládio 

no residuo inicial também influiu na variaçiio da concentraçiio de pal~ 

d,io na lixivia. 

O monÓxido de paládio é um composto insolÚvel nos meios 

oxidantes usuais disponiveis, inclusive em água-régia. A sua presen-

ça no material foi confirmada por análises quimicas (difração de 
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raios-X) e , ao contrário do PdS, que é l e vemente solÚvel em HN0
3

, e le 

é insolÚvel mesmo em soluçÕes concentradas e aquecidas deste ácido . 

Este fato acarretou uma di minuiç~o da extração total do paládio. Ao 

final desse item serão comentados alguns estudos r e lacionadas a solu

ç~o deste problema. 

A solução ni trica contendo paládio, e s tocada nas caixas de 

retenção, foi bombeada para r ea tores de 600€, onde o pH foi elevado 

ate a faixa de 5-6. Os metais impurificantes foram precipitados na 

forma de hidrÓxidos e, apos um periodo de decantação, a soluç~o sobr~ 

nadante foi retirada e filtrada. A elevação do pH até a faixa de 9-10 

com amÔnia e a posterior precipitação do sal de paládio com ácido c l~ 

ridrico foi realizada em reator de 400€ com os reagentes das linhas 

existentes na unidade. O volume de amÔnia gasto foi da ordem de 10% 

do tratado e o de ácido cloridrico equiva l eu a 30% do mesmo. As solu 

çÕes produzidas, apos a .segunda ciclagem, apre sentavam concentração de 

paládio em torno de 0,5g/€ e foram tratadas com pÓ de f erro para rec~ 

peraçao do metal ainda presente. A tabela VII apresenta composiçoes 

médias de soluçÕe s tratadas apÓs a 1ª e a 2 ª ciclagens . 

~ [Pd] [Cu] [Fe] 

o 
) 

PRIMEIRO 1,72 0,0 1 ,O 

SEGUNDO 0,50 0,0 0 ,7 

Tabela VII - Composição média das soluçÕes apos 

ciclagens 

O sal amarelo de paládio foi encaminhado para um reator de 

400€. utilizado exclusivamente para redução com hidrazina. As cargas 



1108 

gerou um grande volume de amÔnia exig indo a utilização de exaustão lo 

calizada, principalmente em função da temperatura alcançada no sis te 

ma (da ordem de 80°C). A reação de redução é muito violenta exigindo 

que a adição da solução de hidrazina com NaOH a suspensão de sal ama

relo seja realizada de forma lenta e cuidadosa. O paládio metálico foi 

lavado , produzindo-se cerca de 45kg de metal por partida. 

A pureza do produto assim obtido foi de 99,95%, excedendo 

as especificaçÕes da CMB. 

O processamento do residuo estocado gerou a formação de um 

novo residuo contendo paládio (na forma de sulfeto e de Óxido), plat! 

na, ouro e impurificantes diversos (Fe, Pb, Cu etc) e m baixo teor. Al 
guns estudos de redução foram realizados visando a transformação dom!?_ 

nÓxido de paládio em metal. Seis alternativas tecnolÓgicas foram te~ 

tadas: duas rotas pirometalÚrgicas, utilizando carvao e carbonato de 

sÓdi o , e quatro rotas hidrometalÚrgicas, utilizando hidrato de hidra

zina, formaldeido, perÓxido de hidrogênio e hidrogênio gasoso. Os me 

lhores resultados foram obtidos nas reaçÕes do residuo com hidrato de 

hidrazina em meio alcalino, e com carbonato de sÓdio em atmosfera re

dutora. Um provável problema de cinética n a s reaçÇies envolvendo gas 

sÓlido e liquido-sÓlLdo foi observado em todos os ensaios. As parti

culas de monÓxido de paládio reduziram-se na superficie a paládio me

tálico, restando no seu interior um nÚcleo de Óxido remanescente. Eta 

pas alternadas de reduç~o e lixiviaç~o ni trica foram necessárias de 

forma a permitir a extração total do metal de interesse. 

A rota tecnolÓgica desenvolvida possibilitou a produção de 

paLádio metálico de alta pureza. A implantaç~o do processo, elimina!:! 

do as etapas de estocagem e secagem do residuo, evitará a ocorrência 

das anomalias observadas no tratamento do material estocado. Os pro

blemas operacionais enfrentados nas etapas de filtração podem ser eli 

nados pela introdução de equipamentos de filtragem adequados as suas 
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particularidades. 

5. CONCLUSÕES 

- A rota t e cnolÓgica d e senvolvida para o tratamento do r~ 

siduo e stocado na CMB, contendo paládio, consta das seguintes etapas: 

lixiviaç::i.o sulfÚrica, lixiviação nitrica. purificação, pre cipitação do 

sal amarelo de paládio, redução do diclorodiamino paládio II e fusão 

do metal. 

- O paládio me tálico produzido em escala industrial apre

sentou pure za superior a 99,9%. 

- A etapa de secagem do material, realizada para avaliação 

do peso real do residuo a tratar, introduziu dificuldades no proc e ss~ 

mento e nao deve constar da linha de tratamento normal do mesmo. 

- A pre sença do monÓxido de paládio, no residuo seco, acar 

retou em dificuldades inesperadas no tratamento, e xigindo a introdu

ção de operaç9es adicionais na rota inicialmente definida; 

- A presença de sulfeto de paládio no residuo pode ser evi 

tada pela eliminação prévia do excesso de bissulfito existente nas so 

luçÕes encaminhadas para o tratamento de redução com po de ferro. A 

utilização de um agente oxidante apropriado soluciona o problema. 

- Os efluentes produzidos nas etapas de processamento sao 

de natureza tÓxica, exigindo a utilização de sistemas de exaustão e 

tratamento eficientes, além do emprego de material de segurança. 

- Foi possivel desenvolver tecnologia nacional para prod~ 

çao do paládio puro graças ao trabalho conjunto do Centro de Tecnolo

gia Mineral e da Casa da Moeda do Brasil. 
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