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Experiências de eletrorecuperação de zinco sobre um cato 

do fluidizado numa célula cônica anteriormente desenvolvida e testada 

na eletrôlise de cobre foram feitas. O anodo foi de chumbo con·ercial, o 

eletrÔlito uma solução aquosa de ZnS04 . 7H 20 /H2so4, e o catodo zinco 

particulado na faixa granulomêtrica- 65 + ＱＰＰｾＮ＠ A composição de ba 

nho variava entre 70 - 86 g/1 de zinco e 0,49 - 20,0 g/1 de âcido. A 

faixa de temperatura estudada foi de 20 a 40°C. A eficiência de corren 

te observada foi de 40% atê cerca de 80%. Valores favoráveis da eficiên 

cia foram obtidos na medida que: a concentração de zinco aumentava, a 

concentração de ãcido e a temperatura baixavam. O produto obtido foi de 

boa qualidade e sem problemas de aglomeração mostrando a potencialidade 

das cé lulas cônicas, porém para a recuperação de zinco com eficiências 

aceitáveis seria necessário o uso de eletrôlito com alto teor de Zn++ e 

baixa acidez. 
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ELECTROWINNING OF ZINC ON A FLUIDIZED CATHODE 

Mohamed Mamdouh Aódallah Ali El-Naggar 

Angela Maria Veltri Pacheco 

ABSTRACT ------

Some zinc electrowinning experiments were made using a 

conical cell with a fluidized cathode. The cell was previously 

developed and us·ed in copper electrolys·is. The anode was of commercial 

lead, th.e electrolyte, an aqueous solution containing ZnS0
4

• 7H
2
0/H 2so

4
, 

and the cathode, particulated zinc in the size range - 65 + 100 mesh. 

The óath compos:ltion varied óetween 70-86 g/1 zinc and ＰｾＴＹ＠ - 20 0 0 g/1 

acid. Th.e temperature range s tudied was 20-40°C. The current 

efficiencies oóserved ranged from 40 to aóout 80%. Favorable efficiency 

values were oótained as the zinc concentration increased and the acid 

concentration as well as the temperature decreased. Good zinc was 

obtained wi thout a p,g lomerati'on proólems demonstrating the potentialities 

of the conical cells, however, to have acceptable current 

efficiencies, it :ls· necessary to use electrolytes with a high zinc 

concentration and low acidity. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Atualmente, cerca de 75% do zinco primário, produzido no 

mundo, é obtido por eletrÕlise de uma solução aquosa de sulfato de zin 

co, Com o esgotamento das jazidas de altos t eores é esperado que a via 

hidrometalÚrgica continua como um caminho atraente i.e, a sequência: li 

xivíação, eletrorecuperação continuará como a técnica mais importante 

entre as técnicas de recuperaçao de zinco. 

. (1-7) 
Ultimamente, vários pesqu1sadores apontaram a eletro 

recuperaçao de metais sobre catados particulados e fluidizados como uma 

técnica promissora desde que proporcione várias vantagens como por exem 

plo: 

i) Maior relação area de catado/volume do eletrÕlito, podendo as 

sim aumentar a produtividade via um aumento de corrente corres 

pondente ao mesmo valor de polarização catódica, ou economizar 

energia t endo menos polarização para o mesmo va lor de corrente. 

ii) Possibilidade de tratar soluçÕes diluÍdas com possibilidade de 

eliminar a necessidad e de técnicas de concentração tal como ex 

tração por solvente, 

iii) Dispensa o descascamento dos catados, inerente ao processo atu 

al de eletrorecuperação de zinco. 

iv) Maior eficiência energética devido a menor polarização em conse 

quência da agitação do eletrÕlito para manter o leito no estado 

fluidizado. 
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Num trabalho anterior (l) os autores apresentaram os resu 1 

tados preliminares obtidos no eletrorefino e eletrorecuperação de cobre 

usando uma célula de geometria cônica. O objetivo do trabalho citado era 

de construir uma célula com geometria adequada para evitar os problemas 

relatados na literatura usando células de geometria cilÍndrica ou ｰ｡ｲｾ＠

lelepÍpeda tais como: aglomeração, e a necessidade de usar um tamanho 

único das partículas do catado. O cobre foi escolhido nas experiências 

preliminares por ser um metal resistente a corrosao a qual pode;ia ter 

um efeito notãvel sobre o tamanho das partículas num leito fluidizado 

no caso de um metal não resistente. Foram acertados os parâmetros ｯｰ･ｲｾ＠

cionais e os resultados foram bastante positivos indicando a potenciali 

dade da geometria cônica. 

Neste trabalho serao apresentados alguns resultados obti 

dos em experiências de eletrorecuperação de zinco usando a célula desen 

volvida no trabalho ｡ｮｴ･ｲｩｯｲｾＡＩ＠

II - EXPERIMENTAL 

II.l- Material --------

l. Catado: 

Devido a falta de zinco metálico particulado na fai xa ｧｲ｡ｮｵｬ｡ｭｾ＠

trica desejada, foram utilizadas na primeira experiência, parti 

culas de cobre na granulometria - 65 + 100 malhas obtidas no tra 

balho anterior. Poucos segundos após o início de eletrolise as 

partÍculas ficavam cobertas com zinco. Ao final de cada corrida 

a massa de catodo apres entava um aumento. Parte do catodo, apos 

peneiram,>n to, foi ap 1 i. cada nas experiências subsequentes u,;:mdo 

sempre E g . de metal com granulometria - 65 + 100 malhas. Desta 

forma o t eor de cobre no catodo diminuiu com o desenvolvimento de 
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traba l ho. 

2. Eletrôli to : 

Uma solução aq uosa de ZnS0
4

• 7H
2

0 (Reidel de Haen) contendo 

70 a 86g / l de zinco e 0,49 a 20,0 g/1 de H
2
so

4
. 

3. Anodo: 

de 

Uma lâmina de chumbo comercial com 2 mm de espessura dobrada no 

formato de um cilindro incompleto. 

Um esquema de aparelhagem completo foi apresentado no tra 

b lh . (1) d -1 Ｑｾ＠ . -a o anter1or. Os etalhes da ce ula eletro 1t1ca sao apresentados 

na fig. (1). Devido a variação continua da resistência do eletrÔlitodu 

rante a eletrôlise, a manutenção de uma corrente fixa ｮ･｣･ｳｳｾｯｵ＠ o uso 

de um controlador galvanostâtico. Fig. (2) mostra o diagrama de circui 

to do controlador projetado e montado nos laboratórios da COPPE/UFRJ ｾ＠

sando o circuito integrado 723 em conjunto com poucos outros componeE: 

tes. O transistor 2N3055 foi montado sobre um dissipador de calor con 

feccionado em chapa de alumínio e com ãrea superficial de 200 cm
2 

(os 

dois lados). O controlador foi ligado entre a célula e a fonte de cor 

rente. 

O procedimento foi essencialmente idêntico ao indicado no 

b lh 
. (1) 

tra a o anter1or e o que se resume em: 

1. Determinação da vazão de eletrÔlito correspondente ã melhor ex 

pansão do leito, i.e, quando a ãrea do catodo ativa na eletrÔli 

se seja mâxima. 
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2. Ajuste da temperatura do eletrÕlito, ao valor pre-selecionado 

durante a circulação do mesmo. 

3. Colocação dos eletrodos na célula, i.e, o al'CJdo do chumbo e a 

massa do zinco particulado com o fio alimentador. 

4. Aplicaçãõ da corrente no valor escolhido e iniciar "a contagem de 

tempo. 

Um número de ･ｸｰ･ｲｩｾｮ｣ｩ｡ｳ＠ foi feito variando a composiçao 

do banho, a temperatura e a densidade de corrente. O volume total do 

eletrÕlito foi sempre de 3 litros, a massa inicial do catodo 8g. e o 

tempo de eletrÕlise entre 1 e 3 horas. 

Os resultados obtidos são apresentados a seguir. 

III - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela I resume os dados e resultados de 21 experiêE_ 

cias. Na primeira coluna aparece o número de experiência em sequência. 

Na segunda coluna encontra-se a concentração inicial de zinco em gramas 

de zinco por litro da solução, obtida por análise pela adsorção atômi 

ca. Em seguida aparece a concentraçao d? ácido livre determinado por ti 

tulação contra uma solução padrão de borax usando metil de laranja como 

indicador. Logo depois as concentraçÕes de zinco e ácido livre no final 

da experiência determinadas pelas mesmas técnicas indicadas. Na sexta 

coluna aparece a temperatura do banho durante a experiência em °C e na 

sétima a vazão volumétrica do eletrÕlito em ml/s. ApÓs, vem a corrente 

aplicada e o tempo da experiência. Foram incluÍdas também a massa teõri 

ca calculada do produto i x t segundo a lei de Faraday e a massa obtida 

experimentalmente. A eficiência da corrente foi calculada da razão de 

ditas massas. 
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Ao examinar os resultados apresentados na tabela l seria 

possível tirar algumas conclusÕes quanto ao efeito das variáveis, ｣ｯｭｰｾ＠

sição de banho, temperatura e densidade de corrente, sobre a eficiência 

de corrente. 

Com a queda da concentração ode zinco e o aumento da concen 

tração do acido foi observada uma diminuição na eficiência de corrente 

catódica em qualquer nível de corrente e a qualquer temperatura na fai 

xa estudada. Este resultado ê bastante natural e concorda com os resul 

tados obtidos em eletrÕlise com catodos planos. A concorrência de H2 ｰｾ＠

ra evoluir no catodo ê favorecida com o aumento da concentração acida. 

Ao mesmo tempo uma diminuição da concentração do zinco torna a sua ､･ｰｾ＠

siçao menos favorável, diminuindo portanto a fração de corrente utiliza 

da na deposição metálica e consequente queda de eficiência. Alêm destes 

fatos a corrosão quÍmica do zinco pelo ataque do acido ê maior em con 

centraçÕes ácidas maiores. Isto tem o efeito de diminuir a massa obtida 

experimentalmente. 

Foi observado que o aumento da temperatura ê prejudicial a 

eficiência ao contrário dos resultados na literatura(S, g) obtidos com 

catados planos. Este fato pode ser explicado como consequência do ｡ｵｭ･ｾ＠

to da velocidade de corrosão metálica com o aumento da temperatura, o 

que tem evidentemente maior influência no caso de um catado particuladd. 

A variaçao da densidade de corrente mostrou os seguintes 

efeitos: 

i) Aumento da eficiência com o aumento da densidade de corrente em 

soluçÕes ricas em zinco e pobres em acido. 

ii) Queda da eficiência com aumento da densidade de corrente em solu 

çÕes ricas em ácido e pobres em zinco. 
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Estes fatos mostram claramente o sinergÍsmo que existe en 

tre as diferentes variáveis da eletrÕlise de soluçÕes contendo zinco, 

'11 (lO) .- d - 'd d . V1 as Boas mostrou que nenhuma var1avel po era ser cons1 era a Ｑｳｾ＠

ladamente porque existe sinergÍsmo. Nenhuma explicação segura existe no 

presente para os resultados observados, porem um palpite inteligente in 

dica que possÍvelmente a dependência da corrente parcial i.e, aquela 

empregada na redução de um certo ion sobre a polarização não é idêntica 

para H+ e Zn++ e pode mostrar comportamento assintÕtico para a espécie 

de menor concentração relativa. Sabendo que o aumento de corrente é nor 

malmente uma consequência do aumento da tensão aplicada e portanto da 

polarização, o resultado observado poderã ser explicado em vista da fig. 

( 3) • 

Em soluçÕes diluÍdas a eficiência de corrente foi bastante 

baixa implícando que a técnica de leito fluidizado não traz a vantagem 

esperada de poder tratar soluçÕes diluÍdas no caso do zinco. Com outros 

metais, por exemplo o cobre, soluçÕes diluÍdas foram eletrolisadas com 

vantagem. ｾ＠ possível que esta observação se deve ãs características de 

zinco em termos de seu potencial de redução ser mais negativo do que o 

de hidrogênio e ao mesmo tempo a sua maior susceptibilidade a corrosao 

em soluçÕes aquosas. Sendo assim, eletrorecuperação de zinco usando ca 

todo fluidizado deve ser aplicada somente a soluçÕes ricas em zinco e 

com teor mínimo do âcido. Isto poderá exigir a aplicação de técnicas de 

concentração tal como a extração por solvente antes da eletrÔlise, 

O zinco produzido foi analisado quÍmicamente visando deter 

minar os teores de cobre e de chumbo. Os resultados de anâlise do zinco 

obtido nas Últimas corridas, mostraram um teor de chumbo prÓximo a8ppm 

enquanto que o teor de cobre foi abaixo de 2 ppm. 
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CONCLUSÕES: 

1. A geometria cônica de células de catodo fluidizado tem 

vantagens. 

i) Compatibilidade com uma faixa granulomêtrica larga 

ii) Evita problemas de aglomeração 

certas 

iii) Dispensa o uso de um diafragma separando o anôlito do catõ 

lito e a sua desvantagem de aumentar a resistência da cêlu 

la. 

2. O aumento da temperatura do banho ê prejudicial na eletrorecupe

ração de zinco com catodo particulado. 

3. O eletrôlito deve ser de concentração elevada de zinco e com aci 

dez baixa para assegurar boas eficiências de corrente. 

4. O produto obtido é de boa qualidade como mostra a anâlise quími 

ca: teor de chumbo 8 ppm. aprox. e teor de cobre < 2 ppm. 

5. A eletrorecuperação de zinco sobre catodo fluidizado, observadas 

as limitaçÕes indicadas, ê viâvel podendo fornecer metal de ele 

vada pureza e dispensando o procedimento de descascamento de ca 

todos. 
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figura 3 -CORRENTE VS. POLARIZAÇÃO 

I 

'v" I t:.. 

- CURVA I REPRESENTA A CORRENTE DE REDUÇÃO DA ESPÉCIE PRESENTE EM CONCENTRAÇÃO 
BAIXA. 

-CURVA .II REPRESENTA A CORRENTE DE REDUÇÃO DA ESPÉCIE PRESENTE f.M CONCENTRAÇÃO 
ALTA. 

-CURVAm A CORRENTE TOTAL. 

- AO AUMENTAR A CORRENTE VIA UM AUMENTO DA POLARIZAÇÃO OE V1 PARA V1 A 
EFICIÊNCIA OE CORRENTE PARA ESPÉCIE li AUMENTA OE]!_ PARA!!_ AO MESMO 

õC õõ 
TEMPO A EFICIÊNCIA PARA ESPÉCIE I CAl. 
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TABELA I 

RESULTADOS DE ELETRORECUPERAÇÃO DE ZINCO EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Zn. Acido Znf Acido . VAZAO CORRENTE TEMPO MASSA MASSA 
EXP. l. Livre,i Livre,f T 

(mi/s) EFICIENCIA 
(g/1) (g/1) (g/1) (g/1) o c (A) (min) TEÕRICA OBTIDA 

(g) (g) (%) 

1 73 0,74 72 1,96 30 4 1 135 2,74 2,19 79,7 
2 72 1,96 72 2,45 40 4 1 135 2,74 1,89 69 I 

3 70 2,46 70 3,68 30 4 1,5 135 4,11 3,17 77 
I 

I 

4 72 3,68 72 4,90 40 4 1,5 75 2,28 1,18 51,8 
5 70 4,90 70 6,34 30 4 2,0 80 3,25 2,11 65 

"' ｾ＠
6 78 0,49 76 2,21 40 6 2,0 120 4,87 3,18 65 
7 76 2,21 75 3,10 20 6 0,5 180 1,82 0,99 54,3 
8 82 0,49 80 1, 72 20 6 1,0 105 2,13 1,59 74,7 
9 79 0,78 76 2,00 20 6 1,5 95 2,89 2,45 84,6 

10 76 2,0 74 3,21 20 6 1,9 95 2,89 1,91 65,8 
i1 74 3,30 71 4,62 20 6 2,0 100 4,06 2,62 64,5 
12 86 0,98 85,2 1,96 30 6 2,0 60 2,44 1,63 66,7 
13 85,2 1,96 84,7 3,43 30 6 2,0 llO 4,47 2,92 65,2 
14 84, 7 3,43 83,7 5,88 30 6 2,0 90 3,36 2,19 60 
15 83,7 5,88 82,5 7,84 30 6 2,0 120 4,88 2,53 51,8 
16 82,5 7,84 81,5 10,29 30 6 2,0 .140 5,69 3,01 52,8 
17 81,5 10,30 80,5 12,98 30 6 2,0 150 6,!0 3,36 55 
18 80,5 12,98 79,6 15,20 30 6 2,0 120 4,88 2,61 53,4 
19. 79,6 15,20 78,8 16,44 30 6 3,0 60 2,42 1,78 48,6 
20 78,8 16,44 77,8 18,00 30 6 3,0 9.0 3,15 2,60 47,9 
21 78,8 18,00 76,8 19,60 30 6 3,0 90 3,23 2,63 48 

- -


