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RESUMO 
 
A eletrorrecuperação permite a obtenção de cátodos de elevada pureza a partir de 
soluções aquosas contendo o metal, e constitui em um importante processo na 
recuperação dos principais metais produzidos através de processos 
hidrometalúrgicos (i.e. Cu, Ni, Au, Co, Zn). Atualmente, a rota hidrometalúrgica 
responde por cerca 20% da produção mundial de cobre e o esperado é que este 
número aumente nos próximos anos. O processo hidrometalúrgico de tratamento de 
minérios/concentrados de cobre envolve, normalmente, quatro etapas principais: 
lixiviação, seguida de separação sólido/líquido, purificação e concentração do metal 
na solução e, finalmente, a eletro-obtenção. O presente trabalho investigou o 
processo de eletro-obtenção de cobre, em particular avaliou-se a influência da 
densidade de corrente empregada e da adição de gelatina ao eletrólito. Objetivou-se 
obter depósitos mais regulares e de melhor qualidade, de modo a tornar o processo 
mais eficiente, contribuindo para que a rota hidrometalúrgica de produção de cobre 
seja economicamente mais atrativa. O eletrólito artificial utilizado continha 180g/L de 
H2SO4 e 40g/L de Cu2+. Primeiramente, foram feitas duplicatas sem adição de 
gelatina em densidades de corrente de 260,3, 334,3 e 450 A/m2. Posteriormente, 
gelatina foi adicionada ao eletrólito em concentrações de 0,625, 2,5, 5 e 10mg/L. Os 
depósitos obtidos foram analisados e avaliados quanto à morfologia e qualidade com 
auxílio do MEV. A presença de gelatina levou à formação de depósitos com 
estrutura mais refinada e sem poros, porém, nos depósitos obtidos em 
concentrações superiores a 2,5mg/L foram observados o aparecimento de nódulos 
que eram tão maiores e mais frequentes à medida em que se aumentou a 
concentração de gelatina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: eletro-obtenção; cobre; gelatina; nódulos; morfologia. 
 
ABSTRACT 
 
Electrowinning is an important process in the extraction of metals through 
hydrometallurgical technologies. In the electrowinning process, metallic ions (Cu, Ni, 
Au, Co, Zn) are electrodeposited from acidic solutions on the cathode to produce 
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high purity metal. The hydrometallurgical route accounts for 20% of world copper 
production and it is expected that this number will increase in the coming years. The 
hydrometallurgical process for treating copper ores/concentrates typically involves 
four main steps: leaching, followed solid/liquid separation, metal purification and 
concentration in the solution and, finally electrowinning. In this study were evaluated 
the current density influence and gelatin addition during the electrowinning of copper. 
Artificial electrolyte containing 180g/L H2SO4 and 40g/L Cu2+ was employed. First, 
duplicates were made without gelatin addition at current densities: 260.3, 334.3 and 
450A/m2. Thereafter, gelatin was added to the electrolyte at concentrations of 0.625, 
2.5, 5 and 10 mg/L. The morphology of the copper deposits was analyzed by SEM. 
The gelatin presence led to the formation of deposits with fine structure and no 
pores, however, at deposits obtained in concentrations higher than 2.5 mg / L were 
observed nodules. 
 
KEYWORDS: electrowinning; copper; gelatin; nodules; morphology.
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1. INTRODUÇÃO 
 
Devido as suas características o cobre é o material ideal para uma ampla gama de 
aplicações, sendo indispensável na indústria de condutores elétricos além de 
participar significantemente dos setores de construção civil, indústria eletrônica ou 
mesmo ornamental (ANDRADE et al.,2001). 
 
Na natureza o cobre pode ser encontrado associado ao enxofre como sulfetos 
minerais, tais como calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), calcocita (Cu2S) e 
covelita (CuS) ou como óxido, por exemplo, cuprita (Cu2O), helaconita (CuO) e 
malaquita (CuCO3.Cu(OH)2) (KAPLUN et al., 2011), que podem ser processados por 
rotas hidrometalúrgicas ou pirometalúrgicas. Atualmente, a pirometalurgia responde 
por aproximadamente 80% da produção de cobre metálico no mundo, uma vez que 
a calcopirita, o mais abundante sulfeto de cobre, é refratária aos processos 
hidrometalúrgicos, embora intensas pesquisas sejam realizadas na tentativa de 
desenvolver um processo em meio aquoso, técnica-e economicamente competitivo 
(WATLING, 2013). 
 
A rota pirometalúrgica enfrenta restrições quanto ao teor mínimo de cobre contido no 
minério. Já a rota hidrometalúrgica é mais tolerante quanto ao teor, o que permite a 
exploração econômica de minérios marginais e rejeitos, configurando assim não 
somente uma importante rota de produção de cobre, mas também um meio de 
explorar economicamente o que de outra maneira seria um passivo ambiental 
(WATLING, 2013). 
 
Embora haja estudos para utilização de outros lixiviantes, no processamento dos 
minerais de cobre a primeira etapa é a lixiviação utilizando ácido sulfúrico na 
presença de um agente oxidante, tal como íons férricos e/ou oxigênio. O licor 
produzido na lixiviação irá conter cobre e uma vasta gama de íons contaminantes, 
como íons de ferro, assim a solução passa por separação solido/líquido e uma etapa 
de purificação e concentração, denominada extração por solvente. O resultado da 
etapa de concentração e purificação é então encaminhado para células de eletro-
obtenção (SCHLESINGER et al., 2011). O foco deste trabalho será a última etapa 
citada, ou seja, a eletro-obtenção ou eletrorrecuperação de cobre. 
 
O processo de eletro-obtenção de cobre consiste basicamente na transformação 
eletroquímica do cobre dissolvido em um eletrólito em cobre metálico depositado na 
superfície de um cátodo. Este processo ocorre mediante à utilização de energia 
elétrica proveniente de uma fonte externa e é responsável por grande parte dos 
recursos humanos e energéticos necessários para obtenção de cobre metálico por 
via hidrometalúrgica (SCHLESINGER et al., 2011). 
 
Tendo em vista que o aumento da eficiência de corrente no processo de eletro-
obtenção e a obtenção de cátodos de boa qualidade podem aumentar a viabilidade 
econômica da rota hidrometalúrgica para extração de cobre, no presente trabalho 
serão avaliados parâmetros com intuito de maximizar o rendimento energético e 
contribuir para obtenção de um deposito de cobre uniforme e de elevada pureza. 
 
 
 



Oliveira, T.N.M.; Silva, F.D.R.; Leão, V.A.; Silva, C.A.; Veloso, T.C. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Primeiramente, foi montada uma célula de eletrólise utilizando uma cuba de material 
plástico contendo 3 eletrodos, sendo um cátodo feito de aço inoxidável 316L e dois 
ânodos de chumbo. Os eletrodos foram ligados a uma fonte de energia de marca e 
modelo EMG-18136. A referida fonte conta com voltímetro e amperímetro integrados 
através dos quais foram monitoradas a corrente e a voltagem. 
 
O cátodo utilizado, de dimensão útil (parte imersa no eletrólito) de 10,2x3,05cm, 
ficou afastado dos anodos por uma distância de 1,5cm. Antes de cada ensaio o 
cátodo foi polido utilizando lixa #1200 e lavado.  
 
O eletrólito contendo 40g/L de Cu2+ e 180g/L de H2SO4 foi preparado utilizando 
ácido sulfúrico industrial e sulfato de cobre penta-hidratado. Durante os 
experimentos o eletrólito foi agitado por um agitador magnético de marca e modelo 
Radelkis - OP-912/3 com rotação mínima. A temperatura foi monitorada por um 
termômetro de mercúrio graduado. Cada ensaio teve duração de 2 horas, o cátodo 
foi pesado antes e depois de cada ensaio para obter a massa do depósito.  
 
Após cada ensaio o cátodo foi lavado e seco. O material depositado foi desplacado 
manualmente e armazenado em refrigerador para posterior análise. As 
características morfológicas da superfície do depósito foram analisadas através de 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) e análise química pontual 
(espectroscopia por energia dispersiva - EDS) utilizando aparelho TESCAN, modelo 
VEGA 3LMH.  
 
Foram realizados ensaios variando-se a corrente e a concentração de gelatina para 
gerar os depósitos. Os depósitos foram divididos em duas séries: Depósitos D7, D6 
e D1 não tiveram adição de gelatina e as densidades de corrente utilizadas foram 
260,3A/m2, 334,3A/m2 e 450A/m2. Nos depósitos de D2, D3, D4 e D5 houve adição 
de gelatina com concentração de 0,625 mg/L, 2,5 mg/L, 5,0mg/L e 10,0mg/L 
respectivamente, neste foi utilizada densidade de corrente de 334,3A/m2. 
 
As Tabelas 1 e 2 sumarizam as condições em que foram obtidos os depósitos de D1 
a D7: 
 

Tabela 1. Depósitos obtidos com diferentes densidades de corrente. 

Densidade de corrente (A/m2) Depósito 

260,3 D7 
334,3 D6 
450,0 D1 

 
Tabela 2. Depósitos obtidos com diferentes concentrações de gelatina e densidade de corrente 

de 334,3A/m2. 

Densidade de corrente (mg/L) Depósito 

0 D6 
0,625 D2 

2,5 D3 
5,0 D4 

10,0 D5 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os depósitos foram divididos em duas séries, as amostras de D1, D6 e D7 foram 
comparadas procurando verificar modificações morfológicas devido a variação da 
corrente, amostras de D2 a D6 foram comparadas para avaliar modificações em 
decorrência da concentração de gelatina.  
 
As Figuras 1 e 2 mostram os depósitos obtidos sem gelatina. A Figura 1 mostra os 
depósitos obtidos sem qualquer aumento. É possível observar que à medida que a 
densidade de corrente aumenta eleva-se também o número de defeitos 
macroscópicos, a superfície torna-se rugosa e cheia de poros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Visão macroscópica dos depósitos D7, D6 e D1 (sem adição de gelatina). Densidades 

de corrente 260,3, 334,3 e 450 A.m-2, respectivamente. 

 
A Figura 2 mostra imagens obtidas no MEV com aumentos de 500 vezes. É 
importante observar que os grãos diminuem com o aumento da densidade de 
corrente, fato que está relacionado com deposições mais rápidas à medida em que 
se eleva a densidade de corrente. Foram observados defeitos parecidos com 
conchas (depressões) em todos os depósitos sem gelatina, mas conforme elevou-se 
a corrente elas se tornaram mais frequentes. É possível observar que a estrutura do 
depósito no interior das depressões é mais refinada que o restante do depósito. Esta 
heterogeneidade no tamanho dos cristais obtidos pode estar relacionada com 
variações na composição do eletrólito nas imediações do cátodo, quando maior a 
corrente utilizada maior a probabilidade de se observar diferenças entre a 

D7 – 260,3A/m2 

D6 – 334,3A/m2 

D1– 450A/m2 
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composição observada no seio da solução e a composição na camada limite 
(VEILLEUX et al.,2002).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Imagem dos depósitos D7, D6 e D1 com aumento de 500x, obtidos com densidades 
de corrente de 260,3A/m2, 334,3A/m2 e 450,0A/m2, respectivamente. Em detalhe um poro com 

aumento de 3000x em D7. 

 
Em relação à eficiência de corrente em função da densidade de corrente utilizada, 
não foram observadas diferenças significativas nos resultados e eficiências da 
ordem de 99% foram alcançadas em todos os testes, conforme pode ser visto na 
Figura 3. 
  
A Figura 4 mostra os depósitos de D2 a D6 sem aumento e a Figura 5 imagens 
destes depósitos obtidas no MEV com aumento de 500x. As amostras foram 
comparadas para verificar influências da variação de concentração de gelatina na 
morfologia. Todas essas amostras foram obtidas com a densidade de corrente de 
334,3A/m2.  
 

D7 – 260,3A/m2 D6 – 334,3A/m2 

D1 – 450,0A/m2 
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Figura 3. Variação da eficiência de corrente em função da densidade de corrente utilizada. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Visão macroscópica dos depósitos obtidos com diferentes concentrações de gelatina 
(i=334,3 A/m2). No depósito 6 não houve uso de gelatina. Nos depósitos de 2 a 5 concentração 

de gelatina utilizada de 0,625mg/L, 2,5mg/L, 5,0 mg/L e 10mg/L, respectivamente. 
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Figura 5. Depósitos obtidos com diferentes concentrações de gelatina (i=334,3A/m2) com 
aumento de 500x. Em detalhe no depósito 2 uma dendrita, com aumento de 3000x. No depósito 

6 não houve uso de gelatina. Nos depósitos de 2 a 5 concentração de gelatina utilizada de 
0,625mg/L, 2,5mg/L, 5,0 mg/L e 10mg/L, respectivamente. 

 
Nas Figuras 4 e 5 observou-se que quando a concentração de gelatina de 
0,625mg/L foi empregada, foram obtidos os melhores resultados em termos de 
regularidade da superfície. De modo geral, a presença de gelatina levou a um 
depósito com estrutura mais refinada e sem poros. Nos depósitos obtidos em 
concentrações superiores a 2,5mg/L foram observados o aparecimento de nódulos 
que eram tão maiores e mais frequentes à medida em que se aumentou a 
concentração de gelatina. Este resultado está de acordo obtido com Safizadeh et al. 
(2010), que também observaram que elevadas concentrações de gelatina levaram 
ao aparecimento de nódulos.  
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4. CONCLUSÕES 
 
A adição de gelatina ao eletrólito mostrou ter forte influência sobre a morfologia do 
depósito mesmo em baixas concentrações. Depósitos feitos sem uso de gelatina 
exibiram superfície com poros macroscópicos e depressões. De modo geral, a 
presença de gelatina levou a um depósito com estrutura mais refinada e sem poros. 
Elevadas concentrações de gelatina levaram ao aparecimento de nódulos, tão 
maiores e mais frequentes quanto à concentração da mesma.  
 
Pode-se afirmar então que a utilização de gelatina como aditivo em quantidades 
adequadas pode elevar a qualidade do depósito, contudo carece de mais estudos 
para elucidação de seu efeito e para verificar sua interação com outros aditivos 
também comuns na indústria. 
 
Em relação à eficiência de corrente, não foram observadas variações significativas 
em função da densidade de corrente ou concentração de gelatina nas condições 
experimentais empregadas neste estudo. 
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