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RESUMO 
Neste trabalho, fóram realizados ensaios cinéticos de lixiviaçào, cm soluçôes aquosas de ácido sulfúri co, de concentrados us

tulados de zinco de um circuito de produção de z inco clctrolítico. Parâmetros como velocidade de agitação, temperatura, gra

nulomctria c concentração do ácido fo ram in vestigados, visando à mode lagem dos dados experimentais, conforme os modelos 
de núcleo cm diminuição c convcrs~io progressiva. Por mei o do estudo ci nético, determinou-se que a lixi v iaçào do concentrado 

ustulado segue o modelo de conversão progressiva c é controlado pel a etapa de reaçào química, cuja energia de ativaçào, cn

talpia c entropia aparentes apresentaram os valores de 13,45 kJ.moJ·1
, I 1,07 kJ.moJ·1 c -256,20 J.moJ· 1.K·1

, respectivamente. O 
va lo r estimado para a constante de ve locidade da rcaçào química (ks) foi 3,00 x I o- ~ cm.s-1• 

PALAVRAS-CHAVE: estudo cinético, concentrado ustulado de zinco, modelo do núcleo em diminuição, modelo de conver

são progress iva. li xiviaçào. 

ABSTRACT 
ln this work , kinctic lcaching tes ts had bccn ca rricd out us ing roastcd conccntrates of zinc, in sulphuric acid solutions, of an 

c lcctrolytic zi nc plant . Paramctcrs as agitation spccd, tcmpcraturc, particlc sizc and acid concentration had becn investigated, 

aiming to thc modclling of thc experimental data , using two modcls : shrinking core and progrcssivc convcrsion. By thc kinc

ti c study. it was dctcrm incd that tlH: leaching o f the roastcd conccntrate follows thc modcl of progressive convcrsion and it is 

controllcd by the chcmical reaction stage, whose apparent cncrgy o f acti va tion , enthalpy and entropy had prcscnted thc va lues 

of 13.45 k.l.mol -1
• I 1,07 k.l.mol' and -256,20 J.mo i 1.K 1

, rcspcctivcly. The value for thc chemical reaction constant (ks) was 
3,00 x lO ' cm.s 1

• 

KEY \VORDS: kinctic study, roastcd z inc conccntratc, shrinking core modcl. progress ivc conversion , leaching. 
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L INTRODUÇÃO 

A dissolução de ZnO cm soluções de ácido sulfúrico tem sido investigada por diversos autores do ponto de 
vista tanto prático quanto teórico. Jandová c outros ( 1999) examinaram o comportamento da lixiviação de dife
rentes amostras desse composto, obtidas da calcinação de hidróxidos de zinco provenientes da precipitação a par
tir de soluções de ZnS0

4
. O principal resultado encontrado foi que a lixiviação de ZnO, cm soluções diluídas de 

H
2
S0

4
, é controlada por processos difusivos. Terry ( 1983) estabeleceu correlações envolvendo as taxas específi

cas de reação química da dissolução ácida das espécies individuais ZnO, Zn
2
Si0

1 
c ZnFep

4 
c de diferentes mistu

ras desses compostos . Doyle e outros ( 1987) desenvolveram um modelo matemático para descrever a cinét ica de 
lixiviação do ZnO cm soluções diluídas de ácido sulfúrico, assumindo que a taxa de lixiviação é controlada pelo 
transpm1c de massa. 

A maioria dos estudos está relacionada à compreensão dos mecanismos de dissolução, mas partindo-se das es
pécies puras ou de misturas sintéticas. Já a abordagem abrangendo aspectos de dissolução de concentrados ustu
lados de zinco em meio sulfúrico obtidos industrialmente é escassa c ela é relevante visto que, atualmente, mais 
de 80% do z inco produzido mundialmente é proveniente do processo de ustulação-lixiviaçào-clctrólisc, a partir 
de concentrados su lfetados de zinco, e de processos paralelos de lixiviaçào de concentrados silicatados de zinco 
(Chen & Dutrizac, 2004; Harmer c outros, 2007; Souza c outros, 2007; Balarini c outros, 2008). 

Ex istem na literatura diversos modelos cinéticos que descrevem a rcaçào entre um sólido c um fluido. Dentre 
eles, existem dois modelos amplamente utilizados c de simples desenvolvimento, que são o Modelo do Núcleo em 
Diminuição c o Modelo de Conversão Progressiva (Lcvenspicl, 1974 ). Estes separam o processo de lixiviação em 
duas grandes etapas controladoras: a de rcação química superficial e a de transporte de massa entre o fluido e o só
lido. Tendo como base esses dois modelos, este trabalho tem como objctivo principal estudar a cinética de lixi via
ção de concentrados ustulados de zinco, cm soluções diluídas de ácido sulfúrico, visando à determinação da etapa 
controladora do processo e à estimativa de parâmetros cinéticos c termodinâmicos, como a velocidade específica 
de reação química , energia de a tivação, entalpia e entropia aparentes. 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

As amostras utilizadas nos ensaios de li xiviação são provenientes da ustulação de concentrados sulfetados de 
z inco, c sua composição química está apresentada na Tabela I. O concentrado ustulado foi homogeneizado c devi
damente quarteado a fim de se obter amostras representati vas. Após o quartcamcnto, essa amostra foi separada em 
faixas granulométricas ( -65# +I 00#, -I 00# + 150#, -150# + 200# c -200# + 270#) por meio de pcnciramcnto a úmi
do. Cada fração granulométrica obtida toi lavada com acetona para permitir uma secagem rápida. 

Tabela I ... Composição química do concentrado ustulado de zinco. 

Elementos %mim Elementos 'Y., mim Ekml•ntos 'Yo mim 

Zn 63 Pb 2.3 Mn 0.2 

Fc 4.0 C a IA s 0.5 

Cu 0.4 Cd 0.4 Outros 27.X 

Os testes descontínuos de lixiviação toram reali zados utilizando um rcator de vidro de 500 mL, sem aletas, 
com 6,5 cm de diâmetro interno c 15 cm de altura, com cncamisamcnto externo para contro le de temperatura e con
densador acoplado à tampa para evitar perdas de vapor d' água . A agitação foi controlada utilizando agitador mecâ
nico FANEM , modelo 713 D, com controle digital e impclidor de vidro com duas pás inclinadas de 60 graus. A fai
xa de temperatura investigada foi de 30 a 70''C e as concentrações de ácido sul türico variaram de 4 g. L·1 a I O g. L 1

• 

A massa de concentrado utilizada foi calculada para que o consumo de ácido, ao término dos ensaios, não ultra
passasse a I 0% de sua massa. Em interva los de tempos determinados, alíquotas eram retiradas, filtradas a vácuo e 
diluídas a fim de se interromper a rcação química. A cxtração de zinco foi dctcrmimlda, utilizando-se a técnica de 
espectrofotomctria de absorção atômica, cm equipamento Thermo Elcctron Corporation, M Scri cs. A partir desses 
resultados, foi possível o cálculo do percentual de cxtração de zinco cm função do tempo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Efeito da Velocidade de Agitação 

Muitos processos de lixiviação, principalmente aqueles que utilizam partículas finas, requerem um nível de 
agitação que permita tanto uma suspensão das partículas sólidas quanto uma mistura eficiente da solução lixivian
te (Drcisingcr e Abcd, 2002). Além das características operacionais de mistura, é possível eliminar a velocidade de 
agitação como uma variável cm um estudo cinético, desde que essa agitação seja elevada o suficiente (Wadsworth, 
1979). Com esse intuito, foram realizados quatro ensaios de lixiviação, com velocidades de 270, 660, 840 e 1.080 
rpm, que estão apresentados na Figura I. 
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Figura I ··- Efeito da velocidade de agitação (a) sem barra de erros e {b) com barra de erros. 
(Granulometria = - I 00# + 150#, T = 30"C e C = 4 g.L'') 
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Ao se analisar as curvas da Figura I (a), nota-se que, em velocidades de agitação mais elevadas (660, 840 e 
1.080 rpm), a taxa de cxtração (inclinação inicial das curvas) foi maior, fenômeno esse já esperado. O compor
tamento semelhante obtido para as condições de 840 e 1.080 rpm indica que a camada limite em tomo das par
tículas atingiu seu valor mínimo c que a velocidade de agitação já não tem mais influência sobre a taxa de extra
ção. O mesmo pode ser dito para a velocidade de 660 rpm. Aparentemente, a taxa de extração, nessa condição, se 
apresenta mais elevada do que para as maiores velocidades de agitação. No entanto, fazendo-se uma análise críti 
ca dos erros experimentais, verifica-se, pela Figura I (b ), que os dois primeiros pontos experimentais da curva de 
660 rpm possuem uma margem de erro que englobam os pontos experimentais das curvas de maior velocidade, 
indicando a possibilidade de serem iguais. Da mesma forma, isto acontece com os três últimos pontos dessa mes
ma curva. Analisando a faixa de erro, observa-se que as três últimas curvas estão dentro do intervalo de confian
ça (95%). Com base no exposto, acredita-se que, para as condições investigadas, a partir de 660 rpm, a velocida
de de agitação não exerça mais influência no processo de lixiviação. No entanto, pode ser que esse valor seja ain
da inferior a 660 rpm. 

3.2. Efeito da Temperatura 

A dependência da temperatura pode ser utilizada para estimar a energia de ativação, entalpia da ativação e en
tropia da ativação aparentes (Dreisinger c Abed, 2002). A energia de ativação é um parâmetro extremamente útil 
na identificação da etapa controladora do processo, embora existam divergências acerca desse assunto . Segundo 
Prosser ( 1996), valores inferiores a 25 kJ.moJ·' caracterizam um controle por processos de transferência de massa 
(através do fluido e/ou da camada de produto) c processos controlados por reação química podem apresentar valo
res de energia de ativação tanto altos como baixos. Dreisinger e Abed (2002, apud Lcvenspiel , 1972) já declaram 
que sistemas com energia de ativação maior do que 40 kJ.mol·' são controlados pela reação química (lixiviação li
near), enquanto aqueles com valores de energia de ativação inferiores a esse valor são controlados pelos processos 
de transporte de massa (lixiviação parabólica). 
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Com o intuito de se estudar o efeito da temperatura, foram realizados quatro experimentos que estão apresen
tados na Figura 2. 
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Figura 2- Efeito da temperatura nos ensaios de lixiviação (a) sem barra de erros c (b) com barra de erros. 
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Pela Figura 2(a), pode-se observar que a temperatura possui um efeito discreto sobre as curvas de lixiviação e 
que um pequeno aumento na taxa de extração (inclinação da curva) pode ser notado no tempo de I minuto, quan
do se passa da temperatura de 40 para 50"C e de 60 para 70"C. Além disso, percebe-se que todas as curvas, com 
exceção da de 30°C, atingem um patamar após 3 minutos de reação. A ligeira diferença dessa curva em relação às 
demais, a partir de 3 minutos de reação, está dentro dos erros experimentais, que podem ser visualizados na Figu
ra 2(b). Também nessa Figura, observa-se que a curva de maior temperatura (70"C) possui, comparativamente, er
ros experimentais elevados. Essa alta dispersão dos dados para 70"C deve-se à dificuldade de controle do sistema 
nessa faixa de temperatura; embora o sistema possua condensador e cncamisamento, as perdas por evaporação e 
calor são agravadas com o aumento da temperatura. 

O comportamento ilustrado na Figura 2, em que não se verificam diferenças significativas na taxa de reação 
com o aumento da temperatura parece ser um indício de que as possíveis etapas controladoras do processo sejam 
as de transferência de massa. Uma das fom1as de se comprovar tal suposição é a verificação por meio dos mode
los cinéticas teóricos. Nas Figura 3(a) e Figura 3(b), são apresentadas as curvas de linearização para o Modelo do 
Núcleo em Diminuição, considerando como etapa controladora a difusão na camada de produto e a reação quími
ca, respectivamente. Analisando os valores dos coeficientes de detem1inação (R2

) e o comportamento das curvas 
da Figura 3, observa-se que os dados demonstram um ajuste li geiramente melhor para o controle por difusão na 
camada de produtos do que para o controle por reação química. Porém, esses aspectos não são suficientes para se 
definir, a partir das linearizações apresentadas nessa Figura, qual a etapa controladora do sistema em estudo. Para 
tal , são necessários os resultados dos estudos do comportamento de outras variáve is, como granulometria c con
centração do ácido, que serão discutidos nos tópicos adiante. Nesse sentido, até a avaliação dos outros parâmetros, 
ambas as etapas serão consideradas controladoras do processo de lixiviação. 
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Figura 3 - Curvas de linearização para o Modelo do Núcleo cm Diminuição 
Efeito da Temperatura: (a) Difusão na camada de produto c (b) Reação química. 
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De posse dos valores das inclinações linearizadas cm função da temperatura, é poss ível determinar a energia 
de ativação (E) para cada etapa controladora, que é calculada a partir da curva de Arrhcnius (F igura 4(a)), e deter
minar a entropia e entalpia de ativação utilizando a Teoria do Estado de Transição ou da Taxa de Rcação Abso luta 
(Wadsworth, 1979, apud Glasstone et a/. , 194 1) (Figu ra 4(b )). 
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A partir dos dados da Figura 4, foram calcu lados os valores das energias de ativação, fator de frcqüência, 
entalpia c entropia de ativação para as duas etapas controladoras, apresentados na Tabela III. Ambos os valores 
de energia de ativação, apresentados na Tabela III, além de serem da mesma ordem de grandeza, estão abaixo 
dos valores estipulados como limites por Levenspiel ( 1972) e Prosscr ( 1996) ( 40 kJ /mol e 25 kJ/mol respectiva
mente) . Segundo Prosser ( 1996 ), esse resultado seria inconclusivo para se definir a etapa controladora do pro
cesso; enquanto que, pela análise de Levenspicl ( 1974), a etapa difusiva seria a controladora do processo (lixi
viação parabólica), o que está de acordo com a suspeita levantada a partir da análise da Figura 2, no início desse 
item. Dentre os trabalhos encontrados na literatura sobre lixiviação de compostos de zinco, o que mais se apro
xima do sistema aqui estudado é o de Jandová et a/. ( 1999). Esses pesquisadores estudaram a lixiviação de di
versos tipos de óxidos de zinco em so luções de ácido su lfúrico. Nesse trabalho, os valores de energia de ativa
ção, calculados para o processo de dissolução de óxido de zinco (contaminado com AI, Cr, Cu, Fe, Ni, Mg, e 
Mn) cm solução de 0,5 moLL-1 de ácido sulfúrico e temperatura variando de 40 a 60°C, foram 7,9 kJ.mol·1 e 24,2 
kJ .mol·1 

_ A diferença entre os valores estava na temperatura de calcinação no preparo dos óxidos, sendo respec
tivamente 800 c I.OOO"C. Comparando os dados da Tabela III, observa-se que as etapas de difusão e de reação 
química possuem valores de energia de ativação intermediários aos encontrados por Jandová et a/. ( 1999). Res
salta-se aqui que esse último utilizou óxido de zinco sintético e que este trabalho utiliza um material provenien
te da ustulação de um concentrado. 

Tabela III -· Parâmetros Termodinâmicos. 

Difusão Reação Química 

k 
" 

55 ,74 45,42 

F, (kJ.mol -1
) 14.11 13 ,75 

t\H* (kJ .mol·') li ,43 li .07 

Ll.S* (J.moi ·' .K·' ) -254,50 -256,20 

Pelos dados da Tabela III, observa-se que os valores da cntalpia de ativação e da energia de ativação possuem 
a mesma ordem de grandeza. Segundo Wadsworth ( 1979), em sistemas hidromctalúrgicos, nos quais as tempe
raturas são relativamente baixas, a diferença entre a energia de ativação experimental (E) e a cntalpia de ativa
ção (!-.H*) é geralmente menor do que I kcal (4, 187 kJ). Os valores de E" e !-.H* também sugerem que calor deve 
ser adicionado ao sistema de lixiviação para que as rcações sejam facilitadas (processos endotérmicos, !-.H*> 0). 
Entretanto, segundo o comportamento das curvas de cxtração apresentados na Figura 2(a), a influência da tem
peratura no sistema é relativamente baixa, o que é reflexo da pequena ordem de grandeza da energia de ativação 
(E"< 25 kJ.mol-1 (Prosser, 1996) e E" < 40 kJ.mol 1 (Levenspicl, I 972)) . Em relação aos valores de t-.S* , pode-se 
dizer que os valores encontrados são da mesma ordem de grandeza dos obtidos no trabalho de Dreisinger e Abed 
(2002) ( -212,4 e -242,0 J.mol·1

- K- 1 
). 

3.3. Efeito da Granulometria 

Outro parâmetro importante na lixiviação é o tamanho da partícula (granulometria). A granu lometria está dire
tamente relacionada com o grau de liberação dos compostos de interesse que estão presentes nos minérios e con
centrados. As curvas de cxtração cm função da faixa granulométrica são mostradas na Figura 5. A análise do efei
to desse parâmetro também auxilia na definição da etapa controladora do processo. 
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Figura 5- Efeito da granulometria nos ensaios de lixiviaf,:ão (a) sem barra de erros c (b) com barra de cn·os. 

(T = 30"C, C = 6 g.L·' c V""''"'."" = 840 rpm) 

Geralmente, a redução do tamanho das partículas implica consideráveis acréscimos na conversão final c au
mento na taxa de extração, devido à liberação do material de interesse, conforme pode ser visto na Figura 5. Um 
outro aspecto importante pôde ser observado é que a diminuição do tamanho das partículas não provocou um au
mento na conversão máxima da partícula (em tomo de 90% para todas as curvas), mas somente a redução do tem
po para essa conversão ('r) . O tempo t passou de cerca de 5 minutos, para a fração mais grosseira, para I ,5 minutos 
para a fração mais fina. Pela Figura S(b ), nota-se que os maiores erros experimentais foram obtidos para a fração 
-I 00# +ISO#, visto que, das granulometrias investigadas, esta foi a única cm que o número de réplicas foi igual a 
dois. Os ensaios para as demais granulometrias foram feitas em triplicata. Na Figura 6, estão apresentadas as mo
delagens referentes à etapa de difusão na camada de produto e reação química. 
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Figura 6 - Curvas de linearização para o Modelo do Núcleo em Diminuição 
Efeito da Granulomctria: (a) Difusão na camada de produto c (b) Reação química. 
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Apenas pela análise dos coeficientes de determinação (R2
), não foi possível a determinação da etapa contro

ladora, uma vez que, cm determinadas faixas granulométricas, a linearização, considerando-se o controle por di
fusão, é a mais bem ajustada (R2 mais próximo da unidade), enquanto em outras, a equação de reação química se 
adapta melhor aos resultados. Outro ponto importante a ser salientado é o número de pontos experimentais dispo
níveis à linearização. Devido à rápida cinética de lixiviação do concentrado ustulado, somente para o ensaio de fra
ção mais grosseira (-65# +100#) foi possível uma modelagem com mais de 3 pontos experimentais (Fig. 6). Con
sequentemente, a modelagem, para as outras frações granulométricas, fica relativamente comprometida no que diz 
respeito ao comportamento linear. 

Conforme dito anteriom1ente, é possível identificar as etapas controladoras do processo pela análise do com
portamento do valor de t cm função do raio da partícula (R). Essas análises foram realizadas para cada curva e para 
cada etapa controladora, sendo os dados e resultados apresentados na Figura 7. 
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Ambas as lineari zaçôes, r x R e r x R2
, devem interceptar a origem do plano cartes iano, pois o va lor de r se 

torna nulo q uando o raio da part ícul a também for nulo. Nota-se que, embora tanto os dados apresentados na Figura 
7(a) quanto os da Figura 7(b) possam ser representados por uma reta ; quando se coloca como condição o intercep
to com a origem, o aj uste a uma equação de I" grau é melhor para os dados ex peri menta is apresentados na Figura 
7(a) . Isto é um indicati vo de que a reação química é a provável etapa contro ladora do sistema, poi s sistemas con
trolados pela reação quím ica apresentam uma relação linear (r oc R), ao passo que sistemas controlados pela difu
são na camada de produtos apresentam uma relação quadrát ica entre o tempo para conversão máxima da partícula 
e o seu raio (r oc R2 ). Deve-se ressa ltar que essa observação não é conclusiva visto que, para os experimentos com 
fraçõcs mais fi nas, o número de pontos ex perimentais na mode lagem fo i menor ou igual a três (Fig. 6 ). Com isso, 
o erro na estimativa dos dados por essas curvas se torn a maior. Segundo Jandová et a/. ( 1999) , o comportamento 
da di ssolução em meio sul fú rico do óx ido de zinco, tanto com elevado grau de pureza quanto impuro, é controla
da pela d ifusão no meio aquoso (camada li mite). A fi m de se obter ma is indícios experimentais que pudessem cm
basar a escolha da rcação química como etapa controladora do processo, fo i observado, para todas as fa ixas gra
nulométricas investi gadas. ao fin al dos experimentos, a presença de partícul as dimin utas e em pequena quantida
de constituídas de quartzo (S iO), es fa lerita (ZnS) e ang les ita (PbSO) (Ba larini c outros, 2008), o que sugere que 
o contro le não pode ser exc lusivamen te por d ifusão, pois não houve fo rmação da camada de produtos em torno da 
partícula. A estimati va da constante de ve loc idade de primeira ordem da reação química (ks) é rea li zada por meio 
da inclinação da curva r x R, apresentada na Figura 7 (a). Segundo o modelo para a etapa de reação química, a re
lação entre T e R é dada pe la Equação ( I): 

r=( a.p 11 
. )x R 

b.k, .C"1 

( I ) 

l !K II fl:ll,;;lt ) 

Nessa equação, a c b são os coefic ientes estequiométricos da reação entre ZnO e H
2
SÜ

4 
(nesse caso 

a = b = I), pH a densidade molar do ZnO (p11 = 6,92 x I 04 mo l·m-3 (Perry e Green ( 1984 ))) e C Ar a concentração hi
drogeniônica do H ~SO 

4 
(nesse caso, para CH 

2
S0

4 
= 6 g·L-1

, [H')= 6,R9x I O·' moi.L- 1
) . De posse desses dados, kS é 

estimado como sendo aprox imadamente 3,00 x I O·' cm.s-1
• Segundo as considerações dos mode los teóricos, ova

lor de ks refere-se a uma reação de pri meira ordem, portanto, tàz-se necessário comprovar se realmente a mode
lagem dos dados experimentais sati sfàz a essa condição. Para isso, fo i estudado o efe ito da concentração do áci
do na de cx tração de zinco. 

3.4. Efeito da Concentração do Ácido 

A concentração do agente lixiviantc está dirctamcnte li gada à taxa de reação química. No caso da li xiviação 
cm meio sulfúri co dos concentrados ustu lados de zi nco, objcto deste trabalho, a reação química princ ipal pode ser 
representada pela Equação (2). Como o concentrado ustu lado contém uma 'série de out ros elementos ( impurezas), 
reações para le las desses componentes com o agente li xiviante podem ocorrer. Um exemplo disso é o óxido fe rro
so (FeO). que consome íons H ' , li berando íons ferrosos para o meio aq uoso, reagindo, em seguida, com o ox igê
nio di sso lvido no meio ou com um agente ox idante para e levar seu número de oxidação de +2 para +3, utilizando 
ainda ma is íons H ( Eq. ( 3) ). 
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Fe01, 1 +2H 'uqr ---+ Fe2
• 1oq1 + H20 

4Fc2
+laq) + 0 2($i<solv) + 4H+Iaq> ---+ 4Fe3\"'11 + 2H 20 

2Fe2\"~ 1 + Mn02" 1 +4H·,"~, -+ 2Fe:l+'"~' +Mnz.1"'~1 +2H20 ........._,__. 
:-.gente O'otldMI"C! 

(2) 

(3) 

Outras espécies, a exemplo do íon ferroso, podem também ser consumidoras de W; no entanto, a influência 
dessas espécies dependerá de seus teores no concentrado. Na Figura 8, estão apresentadas as curvas de extração 
em função de quatro concentrações de ácido sulfúrico: 4, 6, 8 e lO g-L·1• 

·~ I 
1.00 

l l 0.90 • • 0,90 

' i OJ!O • • : • 0,80 i • • • • • • • 0,70 • 4 • A • 0,70 • • f 

f: l I J: I 
1 

• 

1 
0.<10 HQIL 

0.<10 l •4gll 

0,30 UQIL 0,30 Ug/L 

0,:1.0 .t.8g/L 0,:1.0 &8g/L 

0.10 e 10g/L 0,10 I e 10g/L 

0.00 ., 0.00 . ...,-----, 

o 2 • 8 8 10 12 o 2 4 6 8 10 12 

a te<11» <"*'> b ,.,.(mln) 

Figur a 8- Efeito da concentração do ácido nos ensaios de lixiviação (a) sem barra de erros c (b) com barra de erros. 
(T= 30°C, Granulomctria = -100# +150# e V"~~"oçao = 840 rpm) 

Pela Figura 8(a), observa-se um ligeiro aumento na conversão final da condição de 4 g.L·' de f4S0
4 

para a de 
6 g.L·', uma queda na conversão de 6 g.L·' para 8 g.L·' c um aumento na conversão dessa concentração para a de 
lO g.L·'. Ao se fazer uma análise mais detalhada dos resultados obtidos (vide Fig. 8(b)), observa-se, no entanto. 
que todas as curvas estão dentro dos intervalos de confiança, com nível de significância de 5% ( exceto a curva de 6 
g.L·', para a qual não foi obtida réplica, não havendo, portanto, barra de erros). Nos ensaios com 4 g.L·' de ~804, 
houve a perda de uma das três réplicas, de forma que os valores para as barras de erro referentes à concentração de 
4 g.L·' se tomaram relativamente elevados. E para os ensaios com 6 g.L 1 de H2S04, além da perda de uma das ré
plicas, ocorreu que um dos conjuntos de dados restantes se mostraram inconsistentes. Devido a esses problemas, 
não se pode, a priori, concluir sobre o efeito da concentração do ácido nas curvas de extração. 

A fim de se obter alguma informação sobre o efeito da concentração do ácido nas curvas de extração, foram re
alizadas as modelagens dos dados experimentais utilizando a reação qufmica como a etapa controladora (Fig. 9). 
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Diferentemente das primeiras observações extraídas da Figura 8(a), verifica-se, pela análise das inclinações 
dos modelos com o tempo, um aumento na taxa de extração de 1inco com o aumento da concentração de ácido. 
Nota-se também que os dados linearizados da curva de 6 g.L·' possui uma inclinação semelhante à da curva de 8 
g.L·' . Por ser uma curva derivada de uma única réplica, decidiu-se eliminá-las nas análises seguintes. 

Segundo a Equação (I), a relação entre o tempo para conversão máxima da partícula (t) e a concentração do 
agente lixiviante (CAf) é inversamente proporcional ('r oc L/CAf). O parâmetro CAf geralmente é a espécie do 
agente lixiviante que se faz efctiva na extração do soluto em questão ([H.]). O cálculo de [W), a partir da concen
tração total de ácido sulfúrico, é feito a partir das equações de ionização do ácido e da água juntamente com os ba
lanços de massa e de carga. As relações entre -r e [H-] estão apresentados na Figura lO. 
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Figura 10 - Curva do tempo máximo de conversão das partículas cm função do recíproco da concentração hidrogeniônica. 
A linha tracejada representa regressão linear que passa na origem, enquanto a linha continua representa 

a regressão linear sem restrição. 

Em relação aos dados da Figura I O. foram realizados dois tipos de linearização devido ao baixo número de 
pontos experimentais, uma regressão linear passando pela origem (linha tracejada) e uma regressão linear livre de 
restrições (linha contínua). Embora, no primeiro caso, o valor do coeficiente de determinação (R1 = 0,8113) seja 
relativamente aceitável, a escasse.~: de pontos experimentais para concentrações mais elevadas compromete uma 
análise mais abrangente. Na segunda regressão, foi obtido um coeficiente de correlação maior que no primeiro caso 
(R1 = 0,9949), porém, a presença de um tenno adicional na equação linear (constante b da expressão y = a· X+ b) 
indica uma não adequação ao significado fisico da relação entre -r e 1/[W]. Ambas as regressões, com e sem restri
ção, sugerem uma tendência linear no comportamento entre -r c I /[H"'], indicando que a reação química entre ZnO 
e o Tl

2
S04 pode ser considerada, cm um primeiro momento, de 1" ordem. 

4. CONCLUSÕES 

No presente trabalho, foram abordados aspectos cinéticos da lixiviação de um concentrado ustulado de zin
co em soluções diluídas de ácido sulfúrico. Neste estudo, observou-se que a extraçào de zinco é muito rápida 
(t 5' 5 min), mesmo em condições muito brandas de lixiviação (C = 4 g.L"1 e T = 30°C). A análise experimental, 
utilizando os Modelos de Núcleo em Diminuição e Conversão Progressiva, indicou que, matematicamente, tanto 
a difusão na camada de cinzas quanto a reação química são etapas que descrevem esses ensaios de lixiviação. Do 
ponto de vista fisico, tem- se que as partículas reduzem de tamanho ao longo do tempo, embora ainda permane
çam pequenas panículas de inertes compostas basicamente de quartzo (Si0

2
), esfalerita (ZnS) c anglesita (PbS0 4). 

Sendo assim, a etapa de reação química é a mais adequada para descrever a lixiviação em questão. Os valores esti
mados para os parâmetros termodinâmicos foram: 13.45 kJ.mot·' , 11.07 kJ.mol·' e -256,20 J.mol·'.K·1 para a ener
gia de ativação, entalpia e entropia aparentes, respectivamente. O valor estimado para a constante de velocidade da 
reação química (ks) foi 3,00 x 10-2 cm.s·•. 
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