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RESUMO 

No processamento hidrometalúrgico de fontes secundárias de cobre (e.g. placas de circuito 
impresso) visando à recuperação desse metal, impurezas distintas daquelas normalmente 
encontradas em eletrólitos industriais podem estar presentes, como, por exemplo, íons 
zinco. A fim de avaliar os possíveis efeitos desse elemento na eficiência energética e na 
produtividade da eletrorrecuperação de cobre, bem como na morfologia do produto obtido, 
foram realizados ensaios usando soluções sintéticas contendo 30 g.dm-3 de Cu2+, 110 g.dm-3 
de H2SO4 e 0-75 g.dm-3 de Zn2+. Apesar de não ter sido observado um efeito significativo da 
adição de zinco sobre a eficiência de corrente do processo, a voltagem média da célula 
aumentou gradualmente quando a concentração de Zn2+ foi elevada de 0 para 75 g.dm-3, 
assim aumentando o consumo específico de energia elétrica. Imagens obtidas por MEV dos 
depósitos de cobre revelaram que, na presença de 75 g.dm-3 de Zn2+ no eletrólito, os 
depósitos apresentam uma superfície mais rugosa e regiões nodulares, o que pode 
comprometer a pureza do produto, suas propriedades mecânicas e, ainda, resultar em 
curtos-circuitos em processos de longa duração. 
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ABSTRACT 

In the hydrometallurgical processing of secondary copper sources (e.g. printed circuit 
boards) for recovering this metal, impurities other than those commonly found in industrial 
electrolytes may be present, for example, zinc ions. In order to evaluate the possible effects 
of this element on the energy efficiency and productivity of the copper electrowinning 
process, as well as on the quality of the product, experiments were carried out using 
synthetic solutions containing 30 g.dm-3 of Cu2+, 110 g.dm-3 of H2SO4 and 0-75 g.dm-3 of Zn2+. 
Although there was no significant effect on current efficiency, the mean cell voltage 
gradually increased when the Zn2+ concentration was raised from 0 to 75 g.dm-3, thus 
increasing the specific energy consumption. SEM images of copper deposits showed that in 
the presence of 75 g.dm-3 of Zn2+ in the electrolyte the deposits had rough surface and 
nodular regions, which can compromise the purity of the product, its mechanical properties 
and, in addition, resulting in short-circuits in long-lasting processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de cobre a partir de fontes secundárias tem crescido continuamente ao 
longo das últimas décadas. Em 2016, quase 30 % do total de cobre consumido no mundo 
adveio da reciclagem de sucatas desse metal (ICSG, 2018). A reinserção do cobre na cadeia 
produtiva reduz a necessidade de operações de processamento mineral, diminuindo assim 
os gastos energéticos envolvidos e garantindo a disponibilidade de recursos minerais para as 
gerações futuras (Schlesinger et al., 2011). 

Dentre as diversas fontes secundárias de cobre, resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrônicos (REEE) representam uma fonte importante tendo em vista o volume crescente 
gerado globalmente e o elevado teor desse metal. Particularmente, as placas de circuito 
impresso (PCI), componentes presentes na maioria dos REEE, podem conter até 30 %m/m de 
cobre (Kaya, 2016), além de possuírem metais de alto valor econômico como ouro, prata, 
platina e paládio em concentrações superiores àquelas encontradas nas respectivas fontes 
primárias (Ghosh et al., 2015). Embora o conteúdo de cobre e metais preciosos seja atrativo 
para a sua reciclagem, a natureza complexa desse tipo de resíduo requer o desenvolvimento 
de tecnologias específicas para a recuperação dos metais de interesse. 

No processamento hidrometalúrgico de PCI, impurezas metálicas diferentes daquelas 
tipicamente encontradas nos eletrólitos industriais podem estar presentes, tais como íons 
Zn2+. Nas PCI, o metal zinco é geralmente encontrado em ligas (e.g. Cu-Zn, Cu-Sn-Zn) usadas 
na fabricação de pinos conectores de diversos tipos de componentes eletrônicos (Mesquita 
et al., 2018). Embora não constituam espécies eletroativas no processo de deposição de 
cobre (i.e. baixo potencial de redução em relação ao potencial do par Cu2+/Cu), os íons Zn2+ 
presentes no eletrólito podem alterar as propriedades físico-químicas deste, assim afetando 
parâmetros de desempenho do processo e a qualidade dos depósitos obtidos. Muresan et 
al. (1999) avaliaram a influência de pequenas concentrações de zinco (10-500 mg.dm-3) na 
morfologia do depósito de Cu e na eletroquímica da reação de deposição em meio sulfúrico. 
Os autores concluíram que íons Zn2+ podem ser eletro-adsorvidos na superfície do depósito, 
provocando rugosidades microscópicas no produto. 

Tendo em vista o teor significativo de zinco em PCI e em componentes eletrônicos e 
ainda uma possível recirculação do eletrólito na eletrorrecuperação de cobre, o efeito de 
maiores concentrações dessa impureza em solução sobre o desempenho do processo 
permanece por ser investigado. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar tais efeitos 
sobre a produtividade e consumo energético no processo, bem como sobre a morfologia dos 
depósitos de cobre produzidos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Eletrólitos 

Os eletrólitos utilizados no presente estudo foram preparados a partir de sulfato de 
cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) 98,0 % (Sigma-Aldrich), sulfato de zinco heptahidratado 
(ZnSO4.7H2O) 99 % (Sigma-Aldrich), ácido sulfúrico (H2SO4) 95-98 % (Química Moderna) e 
água deionizada (Millipore, Milli-Q). As concentrações de cobre e de ácido sulfúrico foram 
fixadas em 30 g.dm-3 e 110 g.dm-3, respectivamente. As concentrações de zinco avaliadas 
foram: 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 75 g.dm-3. 
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2.2. Ensaios de eletrorrecuperação 

Os ensaios de eletrorrecuperação de cobre foram realizados em reator de vidro Pyrex 
(2 L). Três catodos de aço inoxidável 316L, embutidos em resina polimérica (área útil = 78,5 
mm²), e um anodo de platina (99,9 %) foram usados. Antes de cada ensaio, os catodos foram 
lixados a úmido com papel abrasivo (SiC #1200), lavados em água corrente e água 
deionizada e secos ao ar. Os catodos foram dispostos ao redor do anodo em configuração 
triangular, mantendo-se as distâncias catodo-anodo em cerca de 2 cm. O aparato foi 
finalizado com a conexão dos eletrodos à fonte de corrente elétrica contínua. A densidade 
de corrente aplicada foi fixada em 250 A.m-2. Os ensaios foram realizados durante 6 horas 
em temperatura constante (35 °C) usando uma chapa aquecedora (IKA RET basic) sob 
agitação magnética (350 min-1). A voltagem da célula foi monitorada a cada hora a partir do 
início do ensaio usando um multímetro (Minipa ET-2615A). Ao final de cada ensaio, os 
depósitos de cobre obtidos nos três catodos foram lavados exaustivamente com água 
corrente e água deionizada. Em seguida, foram separados manualmente dos substratos com 
auxílio de uma lâmina de aço e, então, levados à estufa a 60 °C para remoção de umidade. 
Por fim, a massa de cada depósito foi medida em balança analítica de precisão (Mettler 
AE200) para avaliar a eficiência de corrente do ensaio e o consumo específico de energia. 

 

2.3. Caracterização do eletrólito e dos depósitos de cobre 

A condutividade da solução foi medida antes e depois de cada ensaio a 25,0 °C 
utilizando um condutivímetro (Hanna edge, eletrodo HI763100). Os depósitos produzidos 
foram analisados morfologicamente via microscopia eletrônica de varredura (microscópio 
Quanta FEG 3D FEI).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Efeito da concentração de zinco nos parâmetros do processo de eletrorrecuperação 

A Figura 1 apresenta os valores de eficiência de corrente (EC) obtidos para os ensaios 
de eletrorrecuperação de cobre, bem como o consumo específico de energia (CEEE). Esses 
parâmetros foram calculados pelas equações 1 e 2 (Free, 2013): 

 

                                                         EC (%) = 
m.n.F
M.i.t

.100                                                                       (1) 

 

                                                         CEEE (kWh.t
-1

) = 
n.F.|V|

3,6.M.EC
                                                           (2)  

 

Onde m representa a massa do depósito, M a massa atômica do cobre, i a corrente elétrica 
total fornecida, t o tempo de deposição, n o número de elétrons envolvidos na reação 
global, F a constante de Faraday (96.485 C.mol-1) e V a voltagem média da célula durante o 
ensaio.  
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Figura 1. Efeito da concentração de zinco no eletrólito sobre a eficiência de corrente e consumo específico de 
energia elétrica no processo de eletrorrecuperação de cobre em meio sulfúrico (condições experimentais: 30 
g.dm-3 Cu2+, 110 g.dm-3 H2SO4, agitação de 350 min-1, densidade de corrente 250 A.m-2 e temperatura 35 °C). 

 

Os resultados indicaram que a presença de zinco no eletrólito não afetou de maneira 
significativa a EC do processo na faixa de concentração avaliada, sendo quase todos os 
valores superiores a 99,5 %. Tal resultado pode ser explicado pela ausência de impurezas 
prejudiciais ao processo de deposição de cobre (e.g. íons Fe3+) e diferenças nos potenciais de 
redução dos íons Cu2+ e Zn2+. Uma análise comparativa dos potenciais de redução dessas 
espécies revela a baixa tendência à deposição dos íons Zn2+ frente aos íons Cu2+: EhZn2+/Zn, (308 

K) = -0,785 V e -0,758 V para as concentrações de 10 g.dm-3 e 75 g.dm-3, respectivamente, e 
EhCu2+/Cu, (308 K) = +0,330 V para 30 g.dm-3 de cobre. Assim, do ponto de vista termodinâmico, 
os íons Zn2+ não possuem a tendência de consumir elétrons fornecidos ao sistema e, 
portanto, não afetam a EC do processo.  

A Fig. 1 revela ainda que o aumento da concentração de zinco no eletrólito causou 
um pequeno aumento do consumo de energia elétrica. Adicionando-se 10 g.dm-3 de Zn2+ ao 
eletrólito, o valor médio de CEEE foi de 1594 kWh.t-1, valor praticamente igual ao observado 
na ausência de zinco (i.e. 1596 kWh.t-1). Entretanto, a partir da adição de 20 g.dm-3 de Zn2+, o 
valor médio de CEEE foi gradualmente elevado, atingindo uma média de 1663 kWh.t-1 para a 
condição de maior concentração de zinco avaliada (i.e. 75 g.dm-3). De acordo com a Eq. 2, o 
CEEE é dependente das variáveis EC e V, sendo os outros componentes da equação 
constantes. Uma vez que a EC não foi significativamente alterada pela elevação da 
concentração de zinco no eletrólito, pode-se atribuir o aumento do CEEE ao acréscimo na 
voltagem média da célula, como apresentado na Figura 2. De fato, foi observado aumento 
progressivo da voltagem média da célula à medida que a concentração de íons zinco no 
eletrólito foi gradualmente elevada. Enquanto a voltagem média a 0 g.dm-3 de Zn2+ foi 1,88 
V, o valor médio registrado a 75 g.dm-3 foi 1,97 V, o que corresponde a quase 5 % de 
aumento em relação ao valor medido a 0 g.dm-3. 
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Figura 2. Efeito do aumento da concentração de zinco no eletrólito sobre a voltagem média da célula de 
eletrorrecuperação de cobre em meio sulfúrico (condições experimentais: 30 g.dm-3 Cu2+, 110 g.dm-3 H2SO4, 

agitação de 350 min-1, densidade de corrente 250 A.m-2 e temperatura 35 °C). 

 
A voltagem de uma célula de eletrorrecuperação é calculada a partir da contribuição 

de diversos fatores, conforme expresso pela Equação 3 (Free, 2013): 
 

                                            V =  Vtermodinâmico + anódico + catódico + IR + 
i.L
.A

                                (3) 

 

Onde Vtermodinâmico representa a diferença entre os potenciais de equilíbrio das 
semirreações, η os sobrepotenciais catódico e anódico, IR a queda ôhmica associada à 
resistência elétrica dos contatos entre os condutores metálicos e o último termo relaciona-
se à resistência elétrica do eletrólito, onde i é a corrente total fornecida, L a distância entre 
os eletrodos na célula,  a condutividade da solução e A a área útil dos eletrodos. 
Considerando desprezíveis o termo IR e os efeitos da adição de zinco no valor de 
Vtermodinâmico, sugere-se que o aumento de voltagem da célula está relacionado com os 
fatores cinéticos e com a queda ôhmica do eletrólito. Enquanto o efeito da concentração de 
zinco no eletrólito sobre os sobrepotenciais catódico e anódico será avaliado futuramente, o 
efeito da adição da espécie sobre a condutividade do eletrólito foi investigado no presente 
trabalho. De acordo com a Eq. 3, a diminuição desta propriedade físico-química resultaria no 
aumento da voltagem da célula. 

A Figura 3 apresenta os valores medidos para a condutividade da solução antes (i) e 
depois (f) da realização de cada ensaio de eletrorrecuperação de cobre, ambas mensuradas 
a 25,0°C. 
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Figura 3. Efeito da concentração de zinco sobre a condutividade inicial e final do eletrólito (condições 
experimentais: 30 g.dm-3 Cu2+, 110 g.dm-3 H2SO4, agitação de 350 min-1, densidade de corrente 250 A.m-2 e 

temperatura 35 °C). 

 

É possível verificar uma tendência de redução da condutividade inicial e final do 
eletrólito na medida em que a concentração de zinco foi aumentada. Na ausência de íons 
Zn2+ em solução, a condutividade inicial medida foi 356 mS.cm-1. Adicionando-se 10, 20, 30, 
40, 50 e 75 g.dm-3 de Zn2+, a condutividade do eletrólito foi diminuída gradualmente para 
334, 314, 304,  284, 268 e 233 mS.cm-1. Um comportamento semelhante foi observado por 
Subbaiah e Das (1989) ao avaliar o efeito de algumas impurezas metálicas (i.e. Co, Ni, Mn, 
Fe2+ e Fe3+) em diferentes níveis de concentração sobre a condutividade de eletrólito 
sulfúrico contendo Cu2+. Observa-se ainda um ligeiro aumento no valor de f em relação à i, 
o que é coerente com o fato de que a solução tende a ser acidificada em decorrência da 
reação anódica de oxidação da água, de acordo com a Equação 4: 
 

                                                        H2O(l)  
1
2

O2(g)+2H+
(aq)+2e-                                                        (4) 

 

Embora a tendência discutida acima tenha sido observada para a maioria dos 
ensaios, nas condições de 0 g.dm-3 e 75 g.dm-3 de Zn2+, a condutividade final foi 
aproximadamente igual à condutividade inicial. Isto pode ter sido causado, entre outros 
fatores, por uma homogeneização insuficiente da solução antes da inserção do eletrodo 
para a medição de condutividade. 

 

3.2. Efeito da concentração de zinco na morfologia dos depósitos de cobre 

A qualidade dos depósitos de cobre produzidos no presente trabalho foi avaliada 
quanto à morfologia. A Figura 4 apresenta as imagens de depósitos obtidos na ausência (Fig. 
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4a e Fig. 4c) e na presença de 75 g.dm-3 de Zn2+ no eletrólito (Fig. 4b e Fig. 4d). Verifica-se 
que o depósito de cobre produzido na ausência de zinco apresenta uma superfície mais 
suave e regular que o depósito obtido na presença de 75 g.dm-3 de Zn2+ (Fig. 4a e 4b). Este 
último apresentou regiões nodulares. Ao se comparar as regiões das bordas dos depósitos, 
também foi possível observar diferenças em relação às duas condições avaliadas. Na 
ausência de zinco, a borda do depósito de cobre apresentou-se mais regular e de contorno 
definido, enquanto na presença de 75 g.dm-3 de Zn2+, a borda do depósito tornou-se 
irregular.  

 

  

  
Figura 4. Efeito da presença de zinco no eletrólito na morfologia dos depósitos de cobre produzidos em 

ensaios de eletrorrecuperação em meio sulfúrico (condições experimentais: 30 g.dm-3 Cu2+, 110 g.dm-3 H2SO4, 
agitação de 350 min-1,  densidade de corrente 250 A.m-2 e temperatura 35 °C). Legenda: Fig. 4a e 4b – regiões 

centrais de depósitos produzidos a 0 g.dm-3 e 75 g.dm-3 de Zn2+, respectivamente; Fig. 4c e 4d – bordas dos 
depósitos produzidos a 0 g.dm-3 e 75 g.dm-3 de Zn2+, respectivamente. 

 

As modificações morfológicas discutidas para o depósito de cobre podem prejudicar 
as características e propriedades do produto obtido. Uma morfologia mais irregular tende a 
favorecer o aprisionamento de eletrólito e, consequentemente, de impurezas presentes, as 
quais podem permanecer no depósito mesmo após a etapa de lavagem. Assim, é possível 
que o produto final não atenda às especificações de mercado. Além disso, a resistência ao 
esforço aplicado na operação de estripamento pode ser afetada, causando a fratura do 
material e resultando em perda de produção. Por fim, deve-se mencionar que a formação de 
nódulos no depósito pode promover a ocorrência de curtos-circuitos na célula, tendo em 

a b 

c d 
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vista as pequenas distâncias adotadas entre os eletrodos (máxima, 5 cm) (Schlesinger et al., 
2011). Desse modo, uma morfologia regular e compacta é preferencial para garantir a 
pureza química do produto final e ainda evitar problemas operacionais no processo. Outras 
análises e ensaios (e.g. DRX, ensaio de dobramento, etc.), complementares à análise 
morfológica, estão em andamento e os resultados serão apresentados em trabalhos futuros. 

 

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, avaliou-se o efeito da concentração de íons Zn2+ em eletrólito 
sulfúrico sobre a EC e CEEE do processo de eletrorrecuperação de cobre, bem como sobre a 
morfologia dos depósitos produzidos. Embora não se tenha observado efeito sobre a EC (e, 
portanto, sobre a produtividade), verificou-se um aumento progressivo da voltagem da 
célula à medida que a concentração de zinco foi elevada de 0 g.dm-3 para 75 g.dm-3. 
Consequentemente, o CEEE aumentou gradualmente em relação à condição de ausência de 
íons Zn2+ no meio. Gastos energéticos adicionais decorrentes da presença desses íons podem 
impactar diretamente nos custos de produção do cobre e, por isso, devem ser minimizados. 

No que se refere ao efeito sobre a morfologia dos produtos obtidos, foi observado 
que a superfície dos depósitos produzidos na ausência de íons Zn2+ no eletrólito apresentou-
se suave e regular, ao passo que a superfície dos depósitos produzidos na presença de 75 
g.dm-3 apresentou-se rugosa e nodular. Esse último tipo de morfologia pode comprometer a 
pureza e as propriedades mecânicas do produto, além de causar problemas de curto-circuito 
em períodos longos de deposição, como os que são usualmente empregados nas indústrias. 
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