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Introdução 
A reciclagem de baterias usadas é importante tanto 
do ponto de vista do tratamento de resíduos 
perigosos, quanto da recuperação de elementos 
valiosos presentes nos mesmos1. Atualmente, 25% 
do cobalto produzido no mundo e cerca de 3% do 
níquel são empregados na fabricação de baterias2. 
O sistema eletroquímico Ni-Cd é um exemplo de 
bateria recarregável. Ele contém 15–20% m/m de 
cádmio, elemento muito tóxico, 15-20% m/m de 
níquel e cerca de 0,6% m/m de cobalto, além de 
outros metais em menor percentual. O objetivo 
desse trabalho foi desenvolver uma nova rota 
hidrometalúrgica de recuperação de cádmio, cobalto 
e níquel provenientes de uma lixívia clorídrica de 
baterias Ni-Cd usadas. 

Resultados e Discussão 
300 baterias usadas foram utilizadas neste estudo. 
Inicialmente, os componentes internos das baterias 
Ni-Cd usadas foram lixiviados empregando HCl 12 
mol L-1 (40°C, 100 min). 
A concentração dos metais na fase aquosa foi 
determinada por espectrometria de absorção 
atômica (Shimadzu AA6800). A acidez livre foi 
determinada por titulação utilizando NaOH 0,1 mol 
L-1 ou por potenciometria, usando eletrodo de 
referência Ag/AgCl e eletrodo de platina como 
indicador. 
A extração do Cd(II) presente na lixívia foi realizada 
utilizando como extratante fosfato de tributila (TBP –
Aldrich) puro (acidez livre = 5,1 mol L-1, razão fase 
aquosa (FA) / fase orgânica (FO) = 1 v/v, 25°C). No 
primeiro estágio foram extraídos 95% m/m do 
elemento e no 2° estágio 99,7%. Zn(II) e Fe(III) 
foram extraídos em conjunto com o Cd(II), mas são 
facilmente reextraídos seletivamente após lavagem 
da FO com água, permitindo o isolamento do Cd(II). 
Este último foi reextraído da FO com H2SO4 0,5 mol 
L-1 (FA/FO = 1:1) em 4 estágios. A extração de 
Cd(II) seguiu as relações estequiométricas 1 mol de 
H+ - 1 mol Cd(II) e 3 mol de TBP – 1 mol Cd(II). 
Co(II) foi extraído do rafinado com Alamina 336 (tri-
n-ocitlamina, Cognis Corporation) a 10 vol.% em 
querosene, a 25ºC, em acidez livre de 4,1 mol L -1 e 
FA/FO = 1 v/v, em 2 estágios. No primeiro estágio 
87,0% m/m do Co(II) foi extraído e somente 1,0 % 

m/m do Ni(II). No segundo estágio 97,5% m/m do 
Co(II) foi extraído juntamente com 2,9% do Ni(II). A 
extração do Co(II) seguiu a relação estequiométrica 
1 mol de Alamina 336 – 1 mol de Co(II). A faixa de 
acidez ótima para extração foi a de 5 - 8 mol L-1. 
Ni(II) foi separado do rafinado por precipitação com 
oxalato (>99 % p/p) em pH 2.  
 
Tabela 1: Resultados das extrações de Cd (II) e Co 
(II) da lixívia de Ni-Cd (2 estágios, FA/FO: 1, 25°C) 
 

 

Conclusões 
A utilização dos solventes TBP e Alamina 336 para 
extração de Cd(II) e Co(II), respectivamente, em 
duas etapas de extração, e do uso do oxalato para 
precipitação do Ni(II), permitiu a separação 
completa dos metais em acidez elevada, fato 
importante tanto pelo isolamento do cádmio, que é 
um elemento extremamente tóxico, quanto pela 
recuperação de elementos de grande valor de 
mercado como o cobalto e o níquel. Além disso, a 
separação desses metais por essa nova 
metodologia contribui para redução do uso de 
reagentes utilizados para a neutralização parcial ou 
total da lixívia e da redução do volume do resíduo 
final gerado no processo. 
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