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RESUMO 
 
Estudos sobre os efeitos de extratantes orgânicos na eletrorrecuperação de níquel 
têm indicado uma diminuição da eficiência de corrente do processo e a deterioração 
da qualidade do depósito metálico. O presente trabalho aborda os efeitos de outros 
compostos orgânicos, tais como floculante e óleo lubrificante, nos parâmetros do 
processo (eficiência de corrente, voltagem e consumo de energia) e na qualidade do 
produto (morfologia e estrutura cristalina), compostos estes que também podem 
contaminar o eletrólito industrial. Os ensaios de eletrorrecuperação foram realizados 
usando soluções sintéticas com concentração de íon Ni2+ de 80 g.L-1 e Na+ de 
50 g.L1, pH 2,8 e temperatura de 60°C, valores estes semelhantes aos valores 
adotados na prática. A densidade de corrente (300 A.m-2) adotada nos ensaios 
também é típica de plantas industriais. As concentrações de orgânicos nos eletrólitos 
foram de 10, 50 e 100 mg.L-1. De uma maneira geral, os resultados demonstraram 
que tais contaminantes não afetam significativamente a eficiência de corrente da 
eletrorrecuperação, mas podem alterar a qualidade do níquel metálico. Alterações 
morfológicas, tais como a formação de pites e a observação de heterogeneidades na 
deposição, e alterações estruturais, tais como pequenas mudanças no padrão de 
crescimento do depósito, foram observadas por meio de análises de microscopia 
eletrônica de varredura e difração de raios-X, respectivamente. A influência destas 
alterações na resistência à deformação do depósito será investigada futuramente, 
visando correlacionar os resultados obtidos com a eficiência de estripamento, 
operação realizada após a eletrorrecuperação. Os resultados do projeto contribuirão 
para identificar os principais contaminantes do eletrólito, o que pode resultar em 
maior controle e melhoria desse processo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: níquel; eletrorrecuperação; impurezas orgânicas; eficiência de 
corrente. 
 
ABSTRACT 
 
Previous studies on the effects of organic extractants on nickel electrowinning have 
indicated a decrease in the current efficiency and a negative impact on the product 
quality. The current work describes the effect of varying concentrations of organic 
compounds, such as a flocculant and a lubricating oil, on the morphology and crystal 
structure of the Ni deposit and on the current efficiency and cell voltage. The 

electrowinning tests were performed at constant temperature (60 C) using synthetic 
solutions consisting of 80 g.L-1 Ni2+ and 50 g.L-1 Na+, at pH 2.8. The current density 
(300 A.m-2) used in the tests is also typical of industrial plants. The electrowinning 
tests revealed that 10, 50 and 100 mg.L-1 of organics did not affect the current 
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efficiency; however, the deposit quality was affected in the presence of the organics 
in the electrolyte, mainly at the higher concentration levels.  
 
KEYWORDS: nickel; electrowinning; organic contaminants; current efficiency.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A presença de quantidades residuais de compostos orgânicos no eletrólito pode 
afetar o processo de eletrorrecuperação de metais. Conforme discutido em trabalhos 
anteriores (Majuste et al., 2015), a presença de tais contaminantes no eletrólito de 
sulfato de zinco pode afetar, significativamente, a eficiência de corrente do processo, 
como também a qualidade do depósito metálico formado nos catodos de alumínio. 
 
No caso da eletrorrecuperação do níquel, apesar da prática de remoção desses 
contaminantes por meio do uso de carvão ativado (Tripathy et al., 2001), traços de 
compostos orgânicos podem ser observados no eletrólito. Concentrações totais de 
10 a 50 mg.L-1 desses compostos já foram observadas no eletrólito de sulfato de 
níquel. No entanto, poucos trabalhos na literatura avaliam o efeito de moléculas 
orgânicas no processo de eletrodeposição de níquel. Além disso, esses trabalhos 
analisaram, principalmente, o efeito da contaminação por extratantes orgânicos na 
eficiência de corrente e na morfologia do produto. 
 
Kuzeci et al. (1994) investigaram os efeitos do extratante orgânico D2EHPA na 
eletrorrecuperação do níquel. O eletrólito consistiu em 60 g.L-1 NiSO4, 12 g.L-1 

Na2SO4 e 12 g.L-1 de ácido bórico. Os resultados indicaram que não houve influência 
significativa na eficiência de corrente do processo para concentrações de até 
100 mg.L-1 de D2EHPA no eletrólito. Em relação aos depósitos de níquel, foram 
obtidos depósitos homogêneos e sem presença de defeitos superficiais na presença 
de até 10 mg.L-1 de D2EHPA, mas a partir de 50 mg.L-1 a presença de pits, 
delaminação e trincas nos depósitos foram observadas. Tripathy et al. (2001) 
avaliaram o efeito dos extratantes LIX 84I, Cyanex 272, D2EHPA, Versatic 10 e TBP 
na eletrorrecuperação do níquel. O eletrólito analisado continha 1,02 M de Ni2+, 
0,17 M de Na+ e 0,19 M de ácido bórico. Os autores concluíram que a adição dos 
orgânicos no eletrólito, em valores correspondentes ao limite de solubilidade na 
água, não afeta a eficiência de corrente e as características do níquel metálico 
produzido. 
 
Nesse contexto, o efeito de diversos compostos orgânicos, os quais podem estar 
presentes em quantidades residuais no eletrólito de sulfato de níquel, estão sendo 
avaliados. O presente trabalho discute apenas os efeitos de floculante utilizado nas 
operações de espessamento e de óleo lubrificante utilizado no maquinário, incluindo 
pontes rolantes, ambos utilizados na usina da Votorantim Metais em São Miguel 
Paulista, São Paulo. Os efeitos de diferentes concentrações na eficiência de 
corrente, voltagem da célula, condutividade do eletrólito e morfologia do produto 
foram avaliados. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Caracterização dos compostos orgânicos 
 
Os compostos orgânicos selecionados para este trabalho foram floculante (Flonex 
910), utilizado durante o espessamento e óleo lubrificante (Lubrax Hydra XP 68) 
usado nos maquinários. Os grupos funcionais destes orgânicos foram determinados 
por Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) usando espectrômetro Perkin-
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Elmer (Paragon1000). A resolução do espectro foi de 5 cm-1 e um mínimo de 150 
varreduras com tempo de integração de 10 s foram obtidas. 
 
2.2. Ensaios de eletrorrecuperação 
 
Os ensaios de eletrorrecuperação foram realizados em uma célula contendo 4 
eletrodos: 3 catodos de aço inoxidável 316L na forma de discos de 10mm de 
diâmetro, posicionados verticalmente na célula; 1 anodo central de platina (99,99%) 
na forma de haste, posicionada verticalmente. A célula consistiu em um reator 2 L 
Pyrex®. Antes de iniciar cada experimento, os catodos foram lixados com lixa de 
carbeto de silício #1200 e lavados, posteriormente, com água deionizada (Millipore® 
Milli-Q). Todos os testes foram realizados aplicando-se densidade de corrente 
constante e igual a 300 A.m-2, agitação de 350 rpm e tempo de deposição de 6 h. 
Em cada experimento foi preparado 1 L de eletrólito sintético com concentrações de 
80 g.L-1 de Ni2+ e 50 g.L-1 de Na+. Os reagentes utilizados na preparação da solução 
foram o sulfato de níquel hexahidratado 99% (Sigma-Aldrich®) e sulfato de sódio 
anidro 99% (Sigma-Aldrich). O pH inicial da solução foi igual a 2,8, sendo ajustado 
pela adição de ácido sulfúrico 96% (FMaia). A solução foi aquecida e mantida na 

temperatura de 601°C utilizando-se chapa aquecedora (IKA® RET Basic) com 
controle integrado de temperatura. Os compostos orgânicos foram adicionados nas 
concentrações de 10, 50 e 100 mg.L-1 e todos os ensaios foram realizados em 
duplicata. Durante o ensaio, foram medidas a voltagem em cada catodo utilizando-
se um multímetro (Minipar) e a condutividade do eletrólito nos intervalos de 1, 2, 3, 
4, 5 e 6 h utilizando-se condutivímetro.  
 
Após cada teste, os depósitos de níquel foram estripados manualmente dos catodos 
de aço inoxidável, lavados abundantemente com água deionizada e secados em 
estufa na temperatura de 60°C por 30 minutos. Em seguida, os depósitos foram 
pesados utilizando-se balança analítica (Mettler AE200) com precisão de 0,1 mg. A 
eficiência de corrente foi determinada por meio da seguinte equação: 
 

𝐶𝐸 =
𝑛𝐹𝑚

𝐼𝑡𝑀
X100%                                                                      (1) 

 
Onde m representa a massa em gramas do depósito após 6 horas de deposição, n o 
número de elétrons na reação global (2), F a constante de Faraday (96485 C.mol-1), 
M a massa atômica do níquel (58,69 g.mol-1), I a corrente total aplicada (C.s-1) e t o 
tempo de deposição (21600 s). 
 
2.3. Caracterização dos depósitos de níquel 
 
A morfologia dos depósitos de níquel, obtidos a partir de soluções com e sem 
contaminantes orgânicos, foi analisada por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) com espectroscopia de energia dispersiva, utilizando-se microscópio JEOL 
(JSM 6360 LV) equipado com espectrômetro Thermo Noran. As imagens foram 
obtidas utilizando-se voltagens da ordem de 10 a 20 kV.  
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2.4. Análise da estrutura cristalina 
 
A estrutura cristalina dos depósitos de níquel foi analisada utilizando-se difração de 
raios-X, por meio de difratômetro PANalytical (Empyrean). A fonte de radiação 
consistiu em catodo de cobre, Kα1 (λ = 1,5406 Å). O padrão de difração foi 
determinado na faixa 2θ de 40 a 100° com incrementos de 0,017°.s-1. Os 
difratogramas obtidos foram identificados utilizando-se o banco de dados ICDD 
(International Centre for Diffraction Data), como referência. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização dos compostos orgânicos 
 
Os dois compostos orgânicos avaliados neste trabalho (Flonex 910 e Lubrax Hp 68) 
foram caracterizados por FTIR. Os grupos funcionais identificados nas análises dos 
espectros são apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Grupos funcionais detectados nos compostos orgânicos por meio de FTIR. 

Orgânico Grupos funcionais 

Floculante 

 
 

 

 Alquila Amida 

Óleo 

 

 

 Alquila  

 
Conforme apresentado, o floculante apresenta os grupos funcionais amida (polar) e 
alquila (apolar). O grupo amida pode formar ligações de hidrogênio com moléculas 
de água principalmente pelo dipolo C=O. Ainda, é possível que os átomos de 
oxigênio e de nitrogênio na amida interajam com os íons Ni2+, já que estes átomos 
possuem pares de elétrons livres. Para o óleo, a análise FTIR indicou apenas o 
grupo alquila, o que significa que a molécula orgânica é apolar. Esse orgânico 
consiste em um hidrocarboneto saturado e, assim, apresenta baixa solubilidade em 
água e inatividade eletroquímica. Esses resultados podem ser úteis para a 
compreensão do mecanismo pelo qual as moléculas dos orgânicos interagem com a 
superfície do catodo e com os íons Ni2+.  
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3.2. Efeito dos compostos orgânicos na eficiência de corrente 
 
Os valores médios obtidos para a eficiência de corrente nos ensaios com soluções 
sem contaminantes orgânicos e na presença de floculante e óleo nas concentrações 
de 10, 50 e 100 mg.L-1 são apresentados na Tabela 2. Conforme pode ser 
observado, a adição de 10 mg.L-1 de floculante e de óleo resultou em um pequeno 
aumento da eficiência de corrente em relação à solução sem impurezas. No caso do 
floculante, concentrações a partir de 50 mg.L-1 resultaram em pequena redução da 
eficiência de corrente. Já para o óleo, em quaisquer concentrações, observou-se 
pequeno aumento na eficiência de corrente. Devido ao erro experimental e à 
pequena variação nas eficiências de corrente calculadas, pode-se afirmar que os 
resultados mostram que não há uma influência significativa da presença desses 
contaminantes no eletrólito na eficiência de corrente, para as concentrações 
avaliadas. 
 

Tabela 2. Eficiência de corrente para diferentes concentrações de orgânicos. 

 
Concentração de orgânico (mg.L-1) Eficiência de corrente (%) Desvio Padrão 

Branco - 93,31 0,19 

 10 93,77 0,04 
Floculante 50 93,03 0,11 

 100 92,80 0,22 

 10 93,89 0,05 
Óleo 50 93,76 0,25 

 100 93,84 0,25 

 
3.3. Efeito dos compostos orgânicos na voltagem da célula 
 
A voltagem da célula é função dos potencias de equilíbrio das reações anódicas e 
catódicas, do sobrepotencial das reações anódicas e catódicas e também da queda 
ôhmica na célula devido à resistência elétrica do eletrólito e dos circuitos elétricos. 
Os valores médios das voltagens medidas a cada intervalo de 1h durante os 
experimentos são apresentados na Tabela 3. Pode ser observado que a adição de 
impurezas orgânicas não modifica, significativamente, a voltagem da célula, sendo a 
diferença entre os valores medidos causada, provavelmente, por erros 
experimentais. As maiores voltagens medidas durante os experimentos ocorreram 
em soluções contendo 100 mg.L-1 de floculante. Já as menores voltagens ocorreram 
em soluções contendo 10 mg.L-1 de floculante e de óleo. Também se observa que a 
voltagem da célula sofre pequena redução com o tempo. Essa tendência foi 
observada em todos os testes e pode ser associada com a redução do 
sobrepotencial catódico na eletrodeposição do níquel durante o processo. À medida 
que o níquel se deposita, a superfície do catodo se altera e é possível que a nova 
superfície formada seja mais favorável à deposição do metal, ou seja, que o 
sobrepotencial catódico seja reduzido com o tempo. Essa redução da voltagem com 
o tempo não pode ser atribuída a um aumento na condutividade do eletrólito, 
conforme mostrado na seção seguinte. 
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Tabela 3. Voltagens média medidas durante os ensaios de eletrorrecuperação. 

Solução 
Voltagem (V) 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 

Branco 2,518 2,511 2,501 2,500 2,491 2,491 
Floculante 10 mg.L-1 2,493 2,486 2,483 2,477 2,479 2,474 
Floculante 50 mg.L-1 2,519 2,512 2,505 2,501 2,501 2,498 
Floculante100 mg.L-1 2,539 2,532 2,532 2,528 2,522 2,522 
Óleo 10 mg.L-1 2,497 2,482 2,477 2,474 2,471 2,468 
Óleo 50 mg.L-1 2,494 2,487 2,480 2,473 2,469 2,466 
Óleo 100 mg.L-1 2,521 2,494 2,486 2,482 2,474 2,473 

 
3.4. Efeito dos compostos orgânicos na condutividade 
 
A condutividade do eletrólito foi medida em intervalos de 1 h e a Tabela 4 apresenta 
a média destas medidas. Observa-se que a adição de orgânicos no eletrólito reduz, 
de forma pouco significativa, a condutividade do eletrólito. Logo, pode-se afirmar que 
a pequena redução observada na voltagem durante os experimentos não pode ser 
atribuída a um aumento da condutividade do eletrólito e sim a alterações de 
parâmetros eletrocinéticos. 
 

Tabela 4. Condutividade média do eletrólito para diferentes concentrações de orgânicos. 

Solução 
Condutividade (mS.m-1, 60°C) 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 

Branco 157,0 156,8 156,9 156,7 157,1 156,7 
Floculante 10 mg.L-1 153,0 152,8 152,5 152,8 152,0 152,3 
Floculante 50 mg.L-1 152,9 153,2 152,7 152,6 151,5 151,5 
Floculante 100 mg.L-1 150,9 151,4 151,1 151,0 151,2 150,0 
Óleo 10 mg.L-1 150,6 150,6 150,9 150,8 150,8 151,0 
Óleo 50 mg.L-1 151,2 150,4 150,5 151,2 150,9 151,2 
Óleo 100 mg.L-1 151,3 151,2 150,9 151,4 151,8 152,1 

 
3.5. Efeito dos compostos orgânicos nos depósitos metálicos 
 
3.5.1. Efeito na direção de crescimento dos cristais 
 
Os difratogramas indicaram que a estrutura cristalina do níquel depositado é do tipo 
cúbica de face centrada (CFC). Em todas as amostras analisadas, o plano 
preferencial de crescimento foi o (2 0 0), seguido pelo plano (1 1 1). Na Tabela 5 são 
apresentadas as intensidades relativas (I/I0) dos picos de difração obtidos, sendo I a 
intensidade de cada pico e I0 a intensidade do maior pico em cada difratograma. Os 
resultados indicam, portanto, maior textura cristalográfica na direção (2 0 0), e que a 
presença de orgânicos não afeta, de forma significativa, o crescimento dos cristais 
de níquel. Apenas para concentrações de 100mg/L de floculante e de óleo houve um 
pequeno aumento de crescimento na direção (1 1 1). 
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Tabela 5. Principais planos cristalográficos dos depósitos de níquel. 

Amostra Planos cristalográficos (índice h k l) e intensidade relativa dos picos (I/Io) 

(1 1 1) (2 0 0) (2 2 0) (3 1 1) 

Branco 4,6 100 0,3 0,5 

Floculante 10 mg.L-1 3,7 100 0,4 0,6 

Floculante 50 mg.L-1 7,2 100 0,6 0,8 

Floculante 100 mg.L-1 14,7 100 0,9 1,6 

Óleo 10 mg.L-1 7,7 100 0,7 1,3 

Óleo 50 mg.L-1 7,2 100 0,5 0,9 

Óleo 100 mg.L-1 17,8 100 2,9 6,4 

 
3.5.2. Efeito na morfologia 
 
Os efeitos dos contaminantes orgânicos na morfologia dos depósitos de níquel 
foram analisados por microscopia eletrônica de varredura. Todos os depósitos 
obtidos são homogêneos, brilhantes e compactos. A Figura 1 apresenta as 
micrografias dos depósitos obtidos. 
 

  

Branco (150X) Branco (800X) 

  

Floculante 50mg/L (150X) 
 

Floculante 50mg/L (800X) 

  

Óleo 50mg/L (150X) Óleo 50mg/L (120X) 

  

Figura 1. Micrografias dos depósitos de níquel obtidos em soluções com e sem orgânicos. 
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De forma geral, foi observada uma maior quantidade de pites (devido à formação de 
bolhas de hidrogênio) nas amostras obtidas a partir de soluções contendo maiores 
concentrações de orgânicos. Pode-se observar ainda que para o óleo, a amostra 
apresenta regiões completamente homogêneas, diferentemente de regiões onde há 
alta presença de pites. A presença de pites pode alterar a resistência mecânica do 
depósito e afetar, negativamente, o estripamento do depósito, tema de investigação 
futura.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os ensaios de eletrorrecuperação indicaram que a contaminação do eletrólito pelo 
floculante e pelo óleo lubrificante não afeta, significativamente, a eletrodeposição do 
níquel. Para concentrações de 50 e 100 mg.L-1 de floculante foi observada uma 
redução da ordem de 0,3% e 0,5%, respectivamente, na eficiência de corrente, 
valores que estão dentro do erro experimental. Da mesma forma, o pequeno 
aumento observado na eficiência de corrente em soluções contendo óleo também 
pode ser atribuído a variabilidade dos testes. Os resultados das medidas de 
voltagem e de condutividade mostram que a presença dos compostos orgânicos em 
todas as concentrações avaliadas não afeta a voltagem da célula e nem a 
condutividade do eletrólito. Quanto à morfologia dos depósitos de níquel, todos os 
depósitos produzidos foram homogêneos, brilhantes e foram facilmente estripados 
do catodo de aço inoxidável. Entretanto, observou-se a formação de pites em 
depósitos produzidos a partir de soluções com concentrações elevadas de 
orgânicos. Em relação aos planos cristalográficos preferenciais de crescimento dos 
depósitos, pode-se afirmar que não houve alteração significativa. O plano 
preferencial de crescimento foi sempre o (2 0 0). Isto pode acarretar alterações nas 
propriedades mecânicas do depósito, o que pode afetar a etapa de estripamento. 
Esta hipótese, assim como o efeito destes orgânicos na cinética da eletrodeposição 
serão avaliados em trabalhos futuros. 
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