
471 

ALTERNATIVAS PARA A DIMINUIÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO NA 

ELETRORRECUPERAÇÁO DE METAIS EM SOLUÇÕES AQUOSAS 

A.J.B. Dutra1 

Os processos eletroquimicos de obtenção de metais são 
responsáveis pelo consumo de grandes quantidades de energia. 
Os novos desenvolvimentos e pesquisas realizados nesta área 
tem por objetivo aumentar a produtividade das plantas já 
existentes, produzir um produto mais puro e diminuir o consumo 
energético específico na produção do metal. São apresentados, 
neste trabalho, alternativas tecnológicas que visam a 
diminuição do consumo energético na eletrorrecuperação de 
metais em soluções aquosas. Entre elas, destacam-se, a 
redução da resistividade da célula, o uso de produtos quimicos 
alternativos, a modificação do potencial anódico e a economia 
de energia térmica na usina. Cada uma destas alternativas é 
analisada neste trabalho. 

ALTERNATIVES FOR ENERGY CONSUMPTION REDUCTION IN METALS 

ELECTROWINNING IN AQUEOUS SOLUTIONS 

Electrochemical processes for metal recovery are 
responsible for large energy consumption. The increase in 
productivity, the production of purer products and the 
decrease of energy consumption are the main goals of the new 
developments and research in this field. This paper presents 
technological methods aiming at decreasing energy consumption 
during electrowinning of metais in aqueous solutions. Among 
them, reduction of cell resistance, use of alternative 
chemistries, modification of the anodic potential and saving 
thermal energy are the most important. Each one of these 
alternatives is discussed. 

1 Eng~ Metalúrgico, M.Sc., D.Sc., Professor Adjunto da COPPE/ 
UFRJ, Caixa Postal 68505, Rio de Janeiro, RJ; CEP 21945. 
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INTRODUÇAO 

Os processos hidrometalúrgicos possuem, atualmente, um 

papel relevante na produção de metais não-ferrosos, papel 

esse, que deve aumentar ainda mais no futuro devido à escassez 

de minérios de alto teor, o que deve tornar os processos 

hidrometalúrgicos 

pirometalúrgicos. 

mais atrativos que os processos 

Via de regra, a etapa final de um proces so 

hidrometalúrgico é a obtenção do metal. Nesta fase, os 

processos eletroliticos - eletrorrecuperação e eletrorrefino -

ocupam um papel destacado. A eletrorrecuperação pode ser 

aplicada na obtenção de metais como o zinco, cobre, niquel, 

manganês, cádmio, entre outros, sendo portanto um processo bem 

estabelecido e, além disso, relativamente simples. 

A grande desvantagem dos processos eletrolíticos r e side no 

fato de serem consumidores intensivos de e nergia elétr ica. 

Para se ter uma idéia da magnitude do problema, basta 

mencionar que a indústria eletrometalúrgica c ons ome 5 % de toda 

a energia elétrica gerada nos Estados Unidos e Canadá, e os 

processos hidro-eletrometalúrgicos contribuem c om 8 % desta 

parcela (1). 

As usinas de eletrorrecuperação de metais modernas são 

consideravelmente diferentes das mais antigas, devido a 

melhoramentos no projeto básico e na prática operacional. 

Assim, elas se tornaram mais eficientes no que diz respeito ao 

uso da mão-de-obra e capital, mas apenas modes tas economias no 

consumo energético foram conseguidas (2). Ne s te sentido, 

desde a 

esforços, 

última 

a fim 

energeticamente, 

internacional. 

década, tem havido uma 

de tornar estes proce ssos 

c onc entração de 

mais eficientes 

e portanto mais competitivos no mercado 

1 
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Na 

célula 

prática, a diminuição 

eletrolítica pode 

de consumo energético de 

ser atingida através 

desenvolvimentos tecnológicos nas seguintes áreas (3): 

1} Redução da resistividade da célula 

2) Uso de reagentes químicos alternativos 

3) Modificação do potencial anódico 

4) Economia de energia na usina eletrolítica 
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uma 

de 

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir 

alternativas tecnológicas que possam vir a contribuir para 

tornar os processos eletrometalúrgicos mais eficientes 

energeticamente. 

GASTOS ENERGÉTICOS EM CÉLULAS ELETROLÍTICAS 

o consumo de energia (CE) associado à eletrodeposição de 

um metal pode ser expresso pela equação abaixo: 

C.E. V.I.t 
E 

[1) 

onde, V é a tensão aplicada entre os eletrodos, I a corrente 

elétrica que passa pela célula, t o tempo e E a eficiência de 

corrente. Como o produto I.t e a eficiência de corrente estão 

associados à produtividade da célula, o consumo energético 

específico só poderá ser diminuído através do decréscimo da 

tensão aplicada entre os eletrodos. 

Para um melhor entendimento das necessidades energéticas 

de um processo eletrometalúrgico, é interessante decompor a 

tensão aplicada entre os eletrodos de uma célula eletrolítica 

em seus componentes elementares. Assim, a tensão global de 

uma célula pode ser expressa pela seguinte equação: 

v [ 2) 
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onde E,. é o potencial reversível da reação anódica, Ec o 

potencial reversível da reação catódica, 11,. e 1)c os 

sobrepotenciais anódicos e catódicos respectivamente e IR a 

queda de potencial devido à resistividade do eletrólito. 

REAÇÕES GERAIS 

As reações de eletrodo de um processo eletrolítico para 

deposição de metais, podem ser descritas genericamente da 

seguinte forma: 

ou 

M"+ + ne ~~ M (reação catódica-recuperação e refino) 

M ~ M"+ + ne (reação anódica-refino) 

2H
2
0 

2Cl 

~ - O + 4H+ + 4e 
2 

-~ 
Cl + 2e 

2 

(reação anódica-recuperação) 

[ 3) 

( 4] 

[ 5) 

[ 6] 

A redução do íon metálico, como mostra a equação (3], é a 

reação catódica, tanto na eletrorrecuperação como no 

eletrorrefino. A oxidação do metal, segundo a reação [ 4) , 

para a formação de cátions, é a reação anódica no 

eletrorrefino. Já na eletrorrecuperação, as reações anódicas 

mais comuns envolvem a formação de gases, como mostram as 

reações (5) e [6]. 

As Tabelas I, II, III e IV, mostram as componentes de 

tensão típicas para 

convencionais (4): 

alguns processos eletrometalúrgicos 
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Tabela I - Componentes de Tensão para a Eletrorrecuperação de 

Zinco 

COMPONENTE DE TENSÃO TENSÃO (V) CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

E 1,23 35,2 
A 

E 0,76 21,8 
c 

7) A 0,60 17,2 

7Jc 0,15 4,3 

IR 0,50 14,3 

Condutores 0,25 7,2 

Tensão global 3,49 100,0 

i 570 A/m 2 
90% T 308K CE 3, 3 kWh/kg E = 

Tabela II - Componentes de Tensão para a Eletrorrecuperação 

de Cobre 

COMPONENTE TENSÃO (V) 
CONTRIBUIÇÃO 

DE TENSÃO PERCENTUAL 

E + E 1,23+(-0,34)=0,89 36,5 
A c 

7)A 0,60 24,6 

7Jc 0,05 2,0 

IR 0,40 16,4 

Condutores 0,50 20,5 

Tensão global 2,44 100,0 

i 300 Ajm2 
E = 85% T 323K CE 2,0 kWhfkg 
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Tabela III - Componentes de Tensão para a Eletrorrecuperação 

de Niquel 

COMPONENTE DE TENSÃO TENSÃO (V) CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

E 1,23 3 3, 4 
A 

E 0,25 6,8 
c 

1)A 0,60 16,3 

1Jc 0,25 6,8 

IR 1,00 27,2 

Condutores 0,35 9,5 

Tensão global 3,68 100,0 

- - -

i = 200 A/m 2 94% T = 338K CE = 3,7 kWh/kg i e i i 

Tabela IV Componentes de Tensão para o Eletrorrefino de 

Cobre 

COMPONENTE DE TENSÃO 

E + E A c 

1)A 

1Jc 

IR 

Condutores 

Tensão global 

TENSÃO (V) 

0,34 - 0,34 

0,03 

0,08 

0,10 

0,07 

0,28 

= o 

CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

10,7 

28,6 

35,7 

25,0 

100,0 

i 210 A/m2 
e = 97% T 333K CE 0,25 kWhfkg 

Pode ser observado que nos processos de eletrorrecuperação 

do cobre, do zinco e do n1quel (Tabelas I a III), o maior 

responsável pelos gastos de energia é o processo anódico (EA + 

7JA), contribuindo com mais de 50% da tensão global das 

células, merecendo portanto atenção especial, no tocante aos 

gastos energéticos. Por outro lado, no eletrorrefino do 



cobre, a queda ôhmica no eletrólito é a 

pelos gastos energéticos, contribuindo com 

tensão aplicada na célula. 

REDUÇÃO DA RESISTIVIDADE DA CÉLULA 
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maior responsável 

cerca de 35,7% da 

A redução da resistividade de uma célula eletrolitica pode 

ser conseguida de diversas formas, entretanto, algumas delas, 

impõem modificações drásticas no processo e muitas vezes podem 

trazer problemas de dificil solução, como será comentado a 

seguir. 

Aumento da temperatura: um aumento na temperatura de 298K 

para 353K, praticamente dobra a mobilidade de vários 1ons em 

solução aquosa ( 5) , o que provoca um acréscimo na 

condutividade do eletrólito, entretanto, muitas vezes um 

aumento de temperatura pode acarretar num maior gasto de 

energia, provocado pela modificação dos potenciais de reação 

ou pelo possivel aumento na taxa de reações paralelas que 

podem diminuir a eficiência de corrente de processo. 

Aumento da acidez: o aumento da concentração de 1ons H+ 

provoca um 

facilita a 

acréscimo na condutividade do eletrólito, porém 

cc-deposição de hidrogénio, reação altamente 

indesejável nos processos eletrometalúrgicos. 

Redução da distância entre os eletrodos: esta redução 

geralmente é complicada, pois particulas em suspensão, bolhas 

de gás, além de outros fatores, tornam os depósitos rugosos. 

Muitas vezes, estes depósitos tornam-se tão rugosos que podem 

provocar curto circuitos entre catado e anodo. Assim, antes 

de se diminuir a distância entre os e letrados, providências 

devem ser tomadas no sentido de se conseguir um depósito 

desprovido de rugosidades, o que pode ser obtido através da 

filtração continua do eletrólito, monitoração e controle do 

nivel de impurezas, utilização de corrente reversa periódica e 
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agitação pneumática. Algumas usinas de eletrorrefino de cobre 

tem usado, com sucesso, varredura com infra-vermelho na 

detecção preventiva de curto-circuitos (6,7), conseguindo 

economias de mão-de-obra e também energéticas. 

Aditivos orgânicos têm sido usados com freqüência na 

minimização de rugosidades em depósitos eletrolíticos, 

entretanto, estes aditivos podem trazer inconvenientes. Chia 

e Su (8) observaram que certos aditivos, como a tiouréia e 

cola causam um acréscimo no teor de hidrogénio em depósitos de 

cobre, provocando o aparecimento de trincas durante a 

laminação do metal. 

Agitação com ar comprimido: é um método que além de 

diminuir a resistividade da célula contribui para a obtenção 

de depósitos lisos, facilitando a redução do espaço entre os 

eletrodos. Segundo Cook (3), reduções de até 10% no consumo 

energético da eletrorrecuperação, com uma distância de uma 

polegada entre os eletrodos, podem ser obtidos através da 

agitação do eletrólito com ar, mas que este ganho energético 

só seria atrativo se houvesse necessidade de se ampliar a 

capacidade de usinas já instaladas. 

Harvey (9) relatou que a tecnologia de agitação com ar, 

associada à diminuição do espaçamento dos eletrodos, tanto na 

eletrorrecuperação quanto no eletrorrefino, pode contribuir 

para a redução da tensão aplicada na célula, e também melhorar 

a eficiência de corrente, se ela já não for muito próxima da 

unidade. 

Mishra e Cooper (10), obtiveram um consumo energético de 

0,95 kWh/kg, em escala de laboratório, para a 

eletrorrecuperação de cobre, diretamente a partir de soluções 

de lixiviação, utilizando agitação com uma mistura ar-50
2 

(15%), o que vem a ser um resultado muito promissor, 

considerando-se que os gastos energéticos na 
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eletrorrecuperação de cobre estão em torno de 2,0 kWhjkg. 

Harvey e colaboradores (11), obtiveram cobre de alta 

pureza através da eletrorrecuperação direta, sem aditivos, 

porém com filtração continua do eletrólito e agitação com ar 

comprimido. 

USO DE REAGENTES QUÍMICOS ALTERNATIVOS 

A energia necessária para produzir um metal a partir de 

seu minério é termodinamicamente bem definida; entretanto, a 

quantidade de energia requerida na realidade depende da rota a 

ser usada na extração do metal. Deve haver um compromisso 

entre a velocidade da reação, onde os processos 

pirometalúrgicos seriam mais atraentes, a pureza do produto 

obtido e naturalmente do custo do processo. A esse respeito 

alternativas vem sendo procuradas para processos 

convencionais, que apesar de bem estabelecidos nem sempre são 

os mais recomendados sob o ponto de vista energético. 

Um processo 

a1ternativamente 

eletrolitico aquoso que foi desenvolvido 

eletrodeposição de 

cobre monovalentes 

aos processos convencionais de 

cobre é o que utiliza soluções de ions 

na eletrólise. Por não ser estável em 

eletrólitos convencionais, à base de ácido sulfúrico, o Cu(I) 

deve ser complexado por um reagente adequado. Segundo Brown e 

colaboradores (12), o ácido cloridrico é o reagente mais 

conveniente para a produção de um eletrólito de ions cuprosos. 

Além disso, cuidados devem ser tomados no sentido de minimizar 

o contato deste eletrólito com o ar, para evitar a oxidação do 

Cu(I) a Cu(II). No eletrorrefino do cobre, o uso deste 

processo alternativo proporcionou uma economia de 50% nos 

gastos energéticos, em comparação com as células 

convencionais. Este ganho, aparentemente grande, pode não ser 

tão atraente se lembrarmos que os gastos no eletrorrefino não 

são elevados, e que esta tecnologia alternativa requer novos 

materiais de construção e procedimento operacionais. A 
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oportunidade para economizar energia, utilizando esta 

tecnologia, é maior na eletrorrecuperação, pois além de uma 

menor resistividade do eletrólito, a reação anódica poderia 

ser a oxidação das espécies cuprosas a cúpricas, com um 

sobrepotencial consideravelmente menor que o da reação de 

produção de oxigénio ( 3). Entretanto, as condições 

operacionais, e sua influência na morfologia do depósito ainda 

requerem investigações adicionais. 

MODIFICAÇÃO DO POTENCIAL ANÓDICO 

Pode ser observado nas Tabelas I, II e III que os 

componentes anódicos de tensões (EA +~A), dos três processos 

de eletrorrecuperação apresentados, con·tr ibuem com cerca de 

50% das tensões globais das células, merecendo portanto, 

atenção especial quando se estuda alternativas para a 

diminuição do consumo energético. Por outro lado, das 

componentes 

sobrepotenciais 

de tensões 

catódicos são 

catódicas (Ec 

muito pequenos 

+ T)c) ' os 

para merecerem 

atenção especial e os potenciais reversiveis são inerentes aos 

processos de obtenção do metal de interesse, sendo portanto 

dificeis de serem modificados, exceto nos casos em que possam 

existir espécies de menor valência, como no caso do cobre, já 

comentado anteriormente. 

A diminuição do potencial anódico pode ser conseguida por 

meio de duas alternativas: 

1. Desenvolvimento de eletrodos cataliticos, que 

despolarizam a reação de desprendimento de oxigénio. 

2. Substituição da reação de desprendimento de oxigénio, 

por uma outra, cujo potencial seja menor. 

Os eletrodos eletrocataliticos consistem de uma camada de 

óxido condutor ou de metais do grupo da platina depositados 

:!·.·. ~ 
)i 

f r 

i 

lj ,, 
;,! 
• I 
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sobre um metal-válvula (13,14), geralmente titânio, nióbio ou 

tântalo. Estes eletrodos despolarizam a reação de 

desprendimento de oxigénio, possibilitando uma diminuição do 

potencial de eletrodo de até o, 5V, comparada com os anodos 

convencionais à base de chumbo. A Tabela V, mostra a redução 

energética obtida com diversos anodos em relação aos anodos 

convencionais, usados na eletrorrecuperação. 

O uso de eletrodos cataliticos com substrato de titânio 

traz economia significativa de energia nos processos de 

eletrorrecuperação, além de outras vantagens, como a 

eliminação da contaminação dos depósitos pelo chumbo, contudo 

eles nunca serão mais baratos que os anodos de chumbo-prata 

convencionais. Assim, este tipo de eletrodo só deverá ser 

viável se o custo da energia elétrica crescer 

consideravelmente. 

Tabela V - Economia de Energia Obtida com Anodos Cataliticos 

TIPO DE ANODO METAL REDUÇÃO REF. 
ELETRODEPOSITADO ENERGtTICA (%) 

Ti recoberto cflr ou Pt Cu 14 , 3 (15) 

Ti sinterizado receber-
to cfRu0

2 
cu 13,5 (16) 

Ti-diversas geometrias Zn,Cu,Ni,Co e Mn 20 (17) 

Ti sinterizado receber-
to e/catalizador Ni 8 (13) 

Grafite recoberto 
cfRu0

2 
-TiO Ni e Zn 15 (18) 

2 

Ti recoberto c fRu-Ir Ni 6 ( 19) 

Ti recoberto C/Ru0
2 

Cu 7,7 (20) 
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A substituição da reação de desprendimento de oxigênio em 

meio ácido, por outras de potencial mais baixo, como mostra a 

Tabela VI, parece ser uma das alternativas mais atraentes para 

se conseguir uma economia energética no processo de 

eletrorrecuperação a curto prazo (2,20). 

Como pode ser observado, a primeira reação, apesar de ser 

a menos favorável energéticamente, é a reação convencional dos 

processos de eletrorrecuperação em meio sulfúrico. 

A segunda reação, seria 

lixiviante é o cloreto férrico, 

vantajosa 

utilizado 

quando o agente 

na lixiviação de 

alguns sulfetos, pois além de regenerar os ions ferrosos 

possui um potencial menor que o da reação de oxidação da água. 

Sua 

para 

aplicação entretanto requeriria 

evitar o contato do Fe3 + com 

introduzir complicações operacionais 

da célula. 

o uso de um diafragma, 

o catodo, que além de 

aumenta a resistividade 

-Tabela VI- Passiveis Reações Anódicas na Eletrorrecuperação 

REAÇÃO E0 (V) 

i) 2H O ~ O + -+ 4H + 4e 1,23 2 2 

ii) Fe 2+ ~ Fe 3 + + e 0,77 

iii) H2S0
3 

+ H o ~ so 2- + 4H+ + 2e 0,17 2 4 

iv) Cu+~ Cu 2+ + e 0,15 

v) H SO + H O ~ HSO - + JH+ + 2e 0,12 2 3 2 4 

vi) CH OH ~ CO + 2H+ + 2e 0,04 
3 2 

v ii) H2 
-) + -
i-- 2H + 2e 0,00 

-~- -~----- ----- ·-
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As reações (iii) e (v) são decorrentes da injeção de S0
2 

na célula, processo, já conhecido, por despolarizar a reação 

anódica de eletrorrecuperação do cobre (20-22) proporcionando 

uma economia energética de cerca de 50%. A modificação do 

balanço total de ions sulfato, pode se constituir numa 

desvantagem, a menos que a geração de ácido sulfúrico possa 

ser benéfica em outras etapas do processo. Além disso, a 

viabilidade técnica e económica associadas à injeção de S0
2 

nas células eletrolíticas ainda não foram totalmente 

comprovadas. 

A reação (iv), como já foi comentada anteriormente, é uma 

alternativa promissora para a eletrorrecuperação de cobre, 

pois o gasto energético a ela associada seria de apenas 10% do 

processo convencional (1) . 

A ox idação do hidrogénio; e de outros combustíveis 

orgânicos, pode vir a ser no futuro uma alternativa para a 

reação de oxidação da água com geração de oxigénio, entretanto 

ainda não se sabe se esta reação permitiria que os anodos 

operem com uma densidade de corrente compatível com o processo 

de eletrorrecuperação de metais (23). Além disso, seriam 

necessárias modificações consideráveis no projeto das células. 

A oxidação do metanol produzindo C0
2 

e regenerando o ácido 

é, segundo Duby e Scott (2), a mais prática reação anódica 

alternativa, para a eletrorrecuperação de metais, pois 

praticamente não altera a química do processo e permite uma 

redução de até 1,18V no potencial reversível da reação 

anódica, além de diminuir também o sobrepotencial anódico. A 

Tabela VII mostra como ficariam as componentes de tensão de 

uma célula eletrolítica para recuperação de zinco com adições 

de metanol. Já considerando o custo do metanol, foi 

conseguida uma economia de 30% em relação ao processo 

convencional . 
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Buttinelli (24), estudando o efeito de certos aditivos 

orgânicos, como o etanol, etileno glicol e ácido acético, com 

concentrações variando de O, 01 a o, 1M-, na despolarização de 

anodos de chumbo, observou uma economia de 5% na energia gasta 

na eletrorrecuperação de zinco. Além disso, foram conseguidos 

depósitos catódicos com menor teor de chumbo e uma menor 

quantidade de Mn0
2 

na lama anódica. Por não requerer 

modificações nas células já existentes, este processo parece 

ser o mais promissor para a redução de gastos energéticos na 

eletrorrecuperação de metais. 

Tabela VII - Componentes de Tensão para a Eletrorrecuperação 

de Zinco com Adições de Metanol (1M) 

COMPONENTE DE TENSÃO TENSÃO (V) CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

E 0,04 2,0 
A 

E 0,76 37,3 
c 

l)A 0,34 16,7 

llc 0,15 7,4 

IR 0,50 24,4 

Condutores 0,25 12,2 

Tensão global 2,04 100,0 

i = 400 Afm2 
; e = 90% ; T = 308K ; CE= 1,8 kWhfkg 

ECONOMIA DE ENERGIA NA USINA ELETROLÍTICA 

A redução dos gastos de energia em usinas eletroliticas 

pode ser obtida através de modificaçõe s no process o, como já 

foi comentado neste trabalho, ou pe la redução de perdas 

térmicas, evitando perdas de calor, na eventual necessidade de 

se aquecer o eletrólito. A esse r espeito, várias usinas 

eletroliticas de cobre (6,25-28) tem instalado sistemas de 

isolamento térmico em suas cubas. Es te isolamento térmico 

1 
l 
I 
i 



485 

consiste de espuma de polietileno de 25mm de espessura nas 

faces laterais das cubas e de uma cobertura de polipropileno 

ou nylon reforçado com PVC, que além de contribuir para a 

diminuição das perda s térmicas, tornam o ambiente de trabalho 

me nos agressivo. 

uma redução de 

Com este procedimento, Hens 

12,5% no consumo de vapor 

( 6) conseguiu 

d'água para o 

aquecimento das células, no eletrorrefino de cobre. 

CONCLUSÕES 

Existem várias alternativas para aumentar a eficiência 

energética dos processos eletroliticos de obtenção de metais. 

O mais promissor é a redução do potencial reversivel da reação 

anódica, através de uma seleção criteriosa da reação global da 

célula. O uso de eletrodos cataliticos também é uma 

alternativa atraente, desde que seu custo se torne compativel 

com os custos da energia elétrica. 
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