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RESUMO 

 

Neste trabalho, foram descritos os efeitos de diversas variáveis operacionais (i.e. 

densidade de corrente, pH, concentração de níquel no eletrólito, presença de íons 

sódio, ácido bórico e lauril sulfato de sódio) na eficiência de corrente, voltagem da 

célula e consumo de energia na eletrorrecuperação de níquel usando dois tipos de 

substratos (catodos): aço inoxidável 316L ou titânio. A abordagem adotada envolveu 

a realização de ensaios de eletrorrecuperação e medições eletroquímicas. No que 

se refere aos efeitos avaliados no processo, observou-se que somente mudanças no 

pH do eletrólito, na densidade de corrente e a presença de íons sódio no eletrólito 

apresentaram efeito relevante no consumo de energia, independentemente do tipo 

de substrato. Enquanto o aumento do pH e a adição de íons sódio causaram uma 

diminuição desse parâmetro, o aumento da densidade de corrente levou a um maior 

consumo energético. Em condições tipicamente adotadas em operações industriais 

(i.e. pH 3, 85g.L
-1  

de Ni
2+

, 50g.L
-1  

de Na
+
, 8g.L

-1  
de H3BO3, 60°C e   300A.m

-2
), não 

foi identificada uma diferença relevante entre o consumo específico de energia 

determinado  para os dois substratos. 
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ABSTRACT 

 

The current work describes the effects of key operating variables (i.e. current density,  
pH, nickel concentration in the electrolyte, presence of sodium ions, boric acid and 

sodium lauryl sulfate) on the  current efficiency,  cell  voltage  and energy consumption  

of  the  electrowinning of  nickel by using two types of  substrates (cathodes): 316L SS   

or Ti. The original approach involved electrowinning experiments and electrochemical 

measurements. With regard to the effects evaluated  on  the  electrowinning  process,  

only changes of pH, current density and presence of sodium ions in the  electrolyte  

caused relevant effects on the specific energy consumption,  regardless  of  substrate  

type.  While  increasing  pH  and  sodium  ions  addition  caused  a  decrease  in  this 

parameter, increasing current density lead to higher energy consumptions. Under 

conditions typically found in industrial practices (i.e. pH 3, 85g.L
-1 

of Ni
2+ 

ions, 50g.L
-1 

of Na
+ 

ions, 8g.L
-1 

of H3BO3, 60ºC and 300A.m
-2

), no significant effect of the 
substrate type was identified on the energy consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A energia elétrica consumida na etapa de eletrorrecuperação geralmente representa 
uma fração importante do custo total de energia para a produção de metais de base, 
como o níquel. Usando malhas de titânio revestidas com óxido de rutênio ou ligas de 
chumbo como anodos, a eletrorrecuperação de níquel consome cerca de 2900 e 

3700kWh.t
-1

,  respectivamente  (Crundwell  et  al.  2011).  Devido  ao  atual  cenário 

econômico e às incertezas sobre os custos futuros e disponibilidade de energia 

elétrica, oportunidades para reduzir o consumo de energia em tal processo podem 

resultar em benefícios significativos nas operações industriais existentes e em 

projetos futuros. 

 

A eficiência de corrente da eletrorrecuperação de níquel é afetada por diversas 

variáveis como densidade de corrente, temperatura, pH e concentração de níquel 
(Holm and O'Keefe, 2000; Kittelty and Nicol, 2000; 2001), bem como a presença de 

espécies inorgânicas (Gogia and Das, 1991; Mohanty et al., 2002, 2007; Kittelty and 

Nicol, 2003; Samal et al., 2013; Tripathy et al., 2001a) e orgânicas (Kuzeci et al., 

1994; Tripathy et al., 2001b; Mohanty et al., 2009; Freire et al., 2017) no eletrólito. A 

maioria dos trabalhos citados descreve apenas os efeitos das variáveis na eficiência 

de corrente do processo, comumente usando catodos de aço  inoxidável.  O  que  

ainda não está bem estabelecido é o efeito dessas variáveis em parâmetros de 

processo como a voltagem da célula e consumo específico de energia, usando não 

apenas aço inoxidável como catodo, mas também o titânio. Neste contexto,  o 

presente trabalho descreve os efeitos de diversas variáveis (i.e., densidade de 

corrente, pH, concentração de níquel no eletrólito, presença de íons sódio, ácido 

bórico e lauril sulfato de sódio - SLS) na eficiência de corrente, voltagem e consumo 

específico de energia usando catodos de aço inoxidável 316L ou titânio (grau 2), e 

também na eletroquímica da reação de deposição. Uma avaliação  detalhada  do  

efeito dessas variáveis na qualidade dos depósitos de níquel por meio de análises 

morfológicas, de  rugosidade, estrutura cristalina e testes de dureza é apresentada     

no outro trabalho submetido para este  evento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1. Preparo da solução eletrolítica 

 

A solução eletrolítica sintética (1L) contendo 70, 85 e 100g.L
-1 

de Ni
2+ 

foi preparada 

pela adição de sulfato de níquel hexa-hidratado (Ni2SO4.6H2O) 99% (Sigma-Aldrich
®
) 

em água deionizada (Millipore
® 

Milli-Q). O pH da solução eletrolítica foi ajustado para 

2, 3 e 4 com ácido sulfúrico (H2SO4) 96% (Química Moderna Gold ). Os eletrólitos 

contendo 50g.L
-1 

de Na
+
, 8g.L

-1 
de ácido bórico e 5-30mg.L

-1 
de SLS foram 

preparados pela adição de sulfato de sódio (Na2SO4) 99% (Sigma-Aldrich
®
), ácido 

bórico (H3BO3) ≥ 99.8% (Sigma-Aldrich
®
) e lauril sulfato de sódio (C12H25NaO4S) 

≥99,0% (Sigma-Aldrich ) à solução eletrolítica sintética, respectivamente. 

 

2.2. Eletrorrecuperação de níquel 

 
Os ensaios de eletrorrecuperação de níquel foram realizados em duplicata em uma 
célula contendo três catodos, i.e. aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 na forma de 

discos, alinhados verticalmente, de 10mm de diâmetro (área superficial de 78,5mm
2

 



(aq) h 

□  
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cada) e anodo central de platina (99,99% de pureza) na forma de haste vertical (área 

superficial de 250mm
2
). Catodos e anodos estão distantes em 15mm. Antes de cada 

ensaio, a superfície dos catodos foi polida a úmido com lixa de carbeto de silício - 
SiC (#1200) e, então, lavada abundantemente com água deionizada. A célula foi 

montada em reator Pyrex
® 

de 2L com tampa de Teflon. Os ensaios foram realizados 

durante 6h em densidades de corrente iguais a 200, 300 ou 400A.m
-2

, sob agitação 

constante (350rpm). A temperatura do eletrólito foi mantida constante (60  1ºC) por 
meio de chapa de aquecimento/agitação com um controle integrado de temperatura 

(IKA
 
RET basic). Durante os ensaios, a voltagem da célula (V) foi monitorada 

usando-se multímetro (Minipa
®

, ET 2615A). Os valores médios de voltagem são 
relativos ao anodo de Pt, que catalisa a oxidação da água (Eq. 1) diminuindo, assim, 
a voltagem medida, em comparação com as células industriais. 

 

H2O    ½ O2(g)   +  2H
+ 

+  2e
- 

E  ° = 1,23V (Eq. 1) 

A voltagem da célula é uma função do potencial de equilíbrio das reações de  
oxidação (Eanodo) e redução (Ecatodo), dos  sobrepotenciais associados (ηanodo  e ηcatodo) 

e da queda ôhmica na  célula, de  acordo com a  seguinte equação: 
 

V = (Eanodo – Ecatodo) + ηanodo + |ηcatodo| + IL/κA (Eq. 2) 

 
onde I é a corrente total aplicada (A), L a distância entre os eletrodos (m), κ a 

condutividade específica do eletrólito (S.m
-1

) e A a área dos eletrodos (m²). 
 
Após o ensaio, os depósitos de níquel foram removidos dos catodos manualmente, 
lavados abundantemente com água deionizada e secos em estufa a  100°C por 30 
min. A massa média dos três depósitos produzidos em cada teste foi determinada 

usando balança analítica (Mettler
®

, AE200) com elevado grau de precisão (0,1mg). A 
eficiência de corrente (EC) do processo, em %, foi determinada, conforme Eq. 3: 

 

CE  
 nF m  

x100% I t M 

 
(Eq. 3) 

□  
 

onde n representa o número de elétrons envolvidos na reação de redução (2), F a 

constante de Faraday (96485C.mol
-1

), M a massa atômica do níquel (58,69g.mol
-1

), 
m a massa total do depósito obtido após 6h (g), I a corrente total aplicada na célula 

(A) e t o tempo total de deposição (s). O consumo específico de energia (CEE), em 

kWh.t
-1 

de Ni, foi então calculado a partir da média de valores de CE e CV (Eq. 4). 
 

CEE   nF V   (Eq. 4) □ 
3,6 M CE  

□  
 

2.3. Medições eletroquímicas 
 

As medições eletroquímicas foram realizadas em uma célula convencional de três 

eletrodos usando um potenciostato Autolab® (PGSTAT 20) e sistema de aquisição 

de dados NOVA (versão 1.5). O eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo consistiu  

nos mesmos catodos de aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 e eletrodo de platina 

usados  nos  testes de  eletrorrecuperação,  respectivamente.  O  eletrodo de referência 



consistiu em eletrodo de Ag/AgCl/KCl 3M (+0,179V vs. EPH – Eletrodo Padrão de 
Hidrogênio, a 60ºC). Antes de iniciar cada medição eletroquímica, a superfície dos 

eletrodos de trabalho foi polida a úmido com lixa de SiC (#1200) e, então, lavada 

abundantemente com água deionizada. Previamente aos ensaios de voltametria 

cíclica, o potencial de circuito aberto foi medido durante 600s por potenciometria. As 

varreduras, realizadas em triplicata, foram então iniciadas nos potenciais medidos e 

seguiram  no  sentido negativo até  –0,8V. Em seguida,  a varredura foi  revertida  em 

direção a potenciais positivos até 0,1V, valor a partir do qual a varredura foi invertida 

novamente até –0,18V. A taxa de varredura foi mantida constante em 1mV.s
-1 

e as 
medidas foram iniciadas após um período de equilíbrio de 3min. Todos os potenciais 
aqui foram convertidos para a escala padrão de hidrogênio. As medições 
eletroquímicas também foram realizadas a 60 ± 1 °C. 

 

3. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 indica que a elevação do pH na faixa 2-4 aumentou  a EC do processo  

em aproximadamente 11,7 e 13,0 unidades percentuais com o aumento do pH de 2 

para 3 e de 2 para 4, respectivamente, nos ensaios com eletrodo de aço inoxidável,     

e aproximadamente 8,8 e 10,5 unidades percentuais, respectivamente, nos ensaios 

com eletrodo de titânio. Não foi observada diferença significativa entre os valores de 

EC calculados para os dois substratos. Como a concentração  de  íons  H
+  

diminui 

com a elevação do pH do eletrólito, a diminuição da taxa de evolução de hidrogênio 

para ambos os substratos e o conseqüente aumento da EC era esperada, o que foi 

confirmado. Seguindo tal elevação de EC, observa-se uma redução do CEE com a 

elevação do pH para ambos os substratos, em acordo com a Eq. 4. O CEE diminuiu 

aproximadamente 19 e 20% com o aumento do pH de 2 para 3 e de 2 para 4, 

respectivamente, usando catodo de aço inoxidável. Essa redução foi de cerca de 11   

e 13%, respectivamente, usando catodo de  titânio. 
 

Tabela 1. Efeito das variáveis pH, concentração de níquel e densidade de corrente aplicada na 

EC e CEE da eletrorrecuperação de Ni usando catodos de aço inoxidável ou titânio. 

 

Variável Aço inoxidável 316L Titânio (grau 2) 

EC (%) CEE 

(KWh.t
-1

) 
EC (%) CEE 

(KWh.t
-1

) 

pH 2 85,1 ± 1,5 2976,3 ± 137,2 87,2 ± 1,2 2663,6 ± 145,9 
pH 3 96,8 ± 0,1 2409,0 ± 21,6 96,1 ± 0,4 2374,6 ± 17,1 
pH 4 

70g.L
-1 

Ni
2+

 

85g.L
-1  

Ni
2+

 

100g.L
-1  

Ni
2+

 

200A.m
-2

 

300A.m
-2

 

400A.m
-2

 

98,1 ± 0,2 
95,9 ± 1,0 

96,8 ± 0,1 

97,4 ± 0,5 

96,7 ± 0,5 

96,8 ± 0,1 
97,6 ± 0,5 

2381,9 ± 15,6 
2463,5 ± 34,8 

2409,0 ± 21,6 

2420,3 ± 2,0 

2278,9 ± 11,3 

2409,0 ± 21,6 
2514,4 ± 40,7 

97,7 ± 0,6 
96,1 ± 0,4 

96,1 ± 0,4 

96,7 ± 0,1 

95,9 ± 0,2 

96,1 ± 0,4 
96,4 ± 0,7 

2324,4 ± 41,9 
2402,4 ± 48,4 

2374,6 ± 17,1 

2407,7 ± 42,2 

2274,4 ± 4,2 

2374,6 ± 17,1 
2514,3 ± 41,6 

 

Embora a taxa de redução de Ni
2+ 

seja proporcional à sua concentração no eletrólito, 

a variação da concentração na faixa investigada (i.e. 70-100g.L
-1

) sob condições 

fixadas (i.e. 300A.m
-2 

e pH 3) não resultou em efeito significativo na EC e CEE, 
como pode ser observado na Tabela 1. No que diz respeito à densidade de corrente, 
é bem estabelecido que o seu aumento favorece a taxa de nucleação e crescimento 
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de metais, o que pode ter influência na EC do processo. No entanto, o aumento da 

densidade de corrente na faixa 200-400A.m
-2 

não causou um efeito significativo 
nesse parâmetro, independentemente do substrato utilizado, o que indica que a taxa 

de deposição dos íons Ni
2+ 

não sofreu alteração nessas condições. Com relação às 
medições de voltagem da célula (relativas ao anodo de Pt), observa-se pela Figura 1 
que a voltagem média aumentou significativamente com a elevação da densidade de 

corrente na faixa 200-400A.m
-2

, para ambos os substratos. Este resultado explica o 
aumento observado para o CEE, apesar da variação insignificante da EC. O CEE 
aumentou aproximadamente 6 e 10% com o aumento da densidade de corrente de 

200 para 300A.m
-2 

e de 200 para 400A.m
-2

, respectivamente, usando catodo de aço 
inoxidável, e aproximadamente 5 e 11%, respectivamente, usando catodo de titânio. 

 

(a) (b) 

  
 

Figura 1: Variação da voltagem média da célula em função do tempo para diferentes 

densidades de corrente usando catodo de (a) aço inoxidável 316 L e (b) titânio grau 2. 

Condições fixadas:  85g.L
-1  

Ni
2+

, pH 3, 60ºC. 

 

A Figura 1 indica ainda uma pequena diferença nas voltagens médias medidas para 

os dois substratos. Em geral, menores valores foram medidos nos ensaios usando o 

catodo de titânio, se comparados aos ensaios usando o catodo de aço inoxidável, o 

que pode justificar o menor CEE calculado para o titânio (Tab.1). A Figura 1 revela 

também uma ligeira queda, gradual, no valor medido da voltagem média da célula. 

Essa redução de voltagem ao longo dos ensaios pode ser atribuída ao aumento da 

concentração de H
+ 

no eletrólito, formados a partir da oxidação da água no anodo 

(Eq. 1), causando assim pequeno aumento na condutividade do eletrólito e, dessa 

forma, diminuindo a voltagem (Eq. 2). Outra hipótese para essa ligeira diminuição da 
voltagem média da célula seria uma diminuição do sobrepotencial catódico devido à 

deposição de níquel em superfícies morfologicamente modificadas (i.e.  deposição 

em  camadas metálicas de  diferentes rugosidades). 
 

Para avaliar os efeitos das adições de íons Na
+
, H3BO3 e SLS ao eletrólito, foram 

fixadas as condições de pH, concentração de níquel e densidade de corrente que 
resultaram em CEE relativamente inferior e produção de depósito metálico com uma 

melhor qualidade superficial (i.e. pH 3, 85g.L
-1 

Ni
2+ 

e 300A.m
-2

). A Tabela 2 indica os 
valores de EC e CEE calculados em diferentes composições do eletrólito. Observa- 

se que a adição de 50g.L
-1 

de Na
+ 

ao eletrólito causou uma pequena diminuição da 

400A.m
-2

 

300A.m
-2

 

200A.m
-2

 

400A.m
-2

 

300A.m
-2

 

200A.m
-2

 



EC do processo, sendo o efeito mais pronunciado quando catodo de aço inoxidável 
foi usado. Imamura e Toguri (1994) demonstraram que a viscosidade do eletrólito 
sulfúrico aumenta ligeiramente à medida que a concentração de íons sódio aumenta. 
Assim, o aumento da viscosidade da camada de fluido na interface reacional (i.e. 

camada de difusão) possivelmente diminui a transferência de massa do íon Ni
2+ 

para  
a superfície do catodo. 

 
Tabela 2. Efeito da adição de íons sódio, ácido bórico e SLS na EC e CEE da 

eletrorrecuperação de Ni usando catodos de aço inoxidável ou titânio. 

 

Variável Aço inoxidável 316L Titânio (grau 2) 

EC (%) CEE 

(KWh.t
-1

) 

EC (%) CEE 

(KWh.t
-1

) 
50g.L

-1 
Na

+
 

8g.L
-1 

H3BO3 

10mg.L
-1 

SLS 

Na
+
/ H3BO3 

Na
+
/ H3BO3/SLS 

95,2 ± 0,1 
96,4 ± 0,1 

95,9 ± 0,6 

95,7 ± 0,1 
95,5 ± 0,2 

2312,3 ± 6,6 
2326,4 ± 2,9 

2410,7 ± 40,5 

2300,9 ± 0,5 
2285,3 ± 17,9 

95,4 ± 0,3 
96,6 ± 0,2 

96,0 ± 0,1 

95,4 ± 0,2 
95,1 ± 0,4 

2311,1 ± 7,2 
2322,7 ± 4,9 

2368,6 ± 37,5 

2301,3 ± 1,7 
2299,7 ± 7,2 

 

As medições eletroquímicas revelaram que a presença de Na
+ 

no eletrólito  causou 
um ligeiro aumento do sobrepotencial catódico (i.e. polarização), como mostrado na 
Figura 2. Isto pode representar um aumento da força eletromotriz necessária para a 
reação de deposição do metal. A inibição da redução do níquel na presença de íons 

Na
+  

pode justificar a diminuição da EC observada (Tab. 2). 

(a) (b) 

50g.L
-1

 

 

 

 

0g.L
-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Voltametria cíclica (parte catódica) da eletrodeposição de níquel na presença e 

ausência de íons Na
+ 

no eletrólito usando eletrodo de (a) aço inoxidável 316L e (b) titânio grau 
2. Condições fixadas: pH 3, 85g.L

-1  
Ni

2+
, 60ºC. 

 

A voltagem média da célula diminuiu significativamente com a adição de íons Na
+ 

ao 
eletrólito, para ambos os substratos: cerca de 150 e 100mV para células com catodo 
de aço inoxidável e catodo de titânio, respectivamente. Essa diminuição pode ser 
justificada pelo aumento da condutividade específica do eletrólito com o aumento da 

concentração de Na
+ 

demonstrado por Imamura e Toguri (1994) e pode explicar a 
pequena diminuição do CEE do processo (Tab. 2). O CEE diminuiu cerca de 4 e 3% 

50g.L
-1

 

0g.L
-1
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na presença de 50g.L
-1 

de Na
+ 

no eletrólito, usando catodo de aço  inoxidável  e 

titânio, respectivamente. 
 

A Tabela 2 revela também que a adição de 8g.L
-1 

de H3BO3 ao eletrólito (pH 3) não 

causou efeito significativo na EC do processo, independentemente do substrato  
usado. O H3BO3 é comumente utilizado como tampão para a manutenção do pH do 

eletrólito na região interfacial (Tilak et al., 1977). Atua em condições localizadas de 
pH elevado, devido a alta taxa de evolução de hidrogênio, prevenindo a formação de 

hidróxido de níquel na superfície do depósito, o que é prejudicial à qualidade do 
produto final. Devido à pequena área superficial de deposição adotada no presente 
trabalho, não é esperado um aumento considerável do pH na interface reacional e, 
dessa forma, não foi possível observar uma atuação relevante do ácido bórico no 
processo de eletrorrecuperação do níquel. A adição de SLS, por  sua  vez,  não 
causou  um  efeito  relevante  na  EC  e  CEE  do  processo,  independente  do  tipo de 

substrato utilizado, considerando o desvio padrão das medidas (Tab. 2). Apenas em 

maiores concentrações (i.e. 30mg.L
-1 

de SLS), efeito positivo na EC foi verificado, 
mas pela observação do depósito (não mostrado aqui), percebe-se que esse efeito 
está possivelmente associado a intenso crescimento irregular, dendrítico, nas bordas 
dos depósitos, o que resultou em aumento da massa depositada. No que se refere 

aos efeitos combinados, a presença de íons Na
+
, H3BO3 e SLS no eletrólito também 

causou uma pequena diminuição da EC (Tab. 2), possivelmente devido à presença 

do íon Na
+ 

no eletrólito, que apresentou esse efeito individualmente. 
 

4. CONCLUSÕES 

 

Para as variáveis operacionais avaliadas individualmente, apenas o pH do eletrólito   

e a presença de  íons Na
+  

causaram efeito pronunciado na EC e CEE do processo     

de eletrorrecuperação de níquel. No que se refere a efeitos combinados, a presença 

de íons Na
+ 

e aditivos (H3BO3 e SLS) no eletrólito também causou uma pequena 

diminuição do CEE. Na presença de 50g.L
-1 

de Na
+  

e 8g.L
-1  

de H3BO3, o consumo 

foi reduzido em 5 e 3% quando os catodos de aço inoxidável e titânio foram usados, 

respectivamente, não sendo observada qualquer alteração significativa desse 

parâmetro quando o SLS foi co-adicionado ao eletrólito. Embora não tenha sido 

identificada uma diferença relevante para o  CEE entre os  dois substratos, os  valores 
médios obtidos quando o eletrodo de titânio foi utilizado são ligeiramente menores 

que aqueles obtidos com a utilização do eletrodo de aço inoxidável. Esse resultado, 

que deve ser confirmado usando células de eletrorrecuperação com design e regime 

de operação similares às células industriais, pode representar importante vantagem 

competitiva da utilização do eletrodo de titânio. Os resultados deste trabalho podem 

ser úteis na avaliação de condições experimentais que resultem em benefícios 

econômicos na produção de níquel metálico, dado o expressivo volume deste metal 

produzido diariamente nas indústrias. 
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