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SILVA, M. S. B. da - Estudo da remoção de metais pesados de placas de circuito impresso por 

eletrodeposição utilizando eletrodos de cobre.  Tese de Doutorado, UFRN, Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química, Área de concentração: Engenharia Química, Linha de 

pesquisa: Engenharia das separações e termodinâmica, Natal, Brasil, 2018. 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza. 

Coorientador: Prof. Dr. André Luis Lopes Moriyama. 

 

Resumo: O lixo eletrônico está se tornando um dos problemas ambientais e sociais mais 

graves da atualidade. Para conscientização do problema, é preciso discutir alternativas de 

descarte e reciclagem. Nesta pesquisa, uma nova metodologia para a remoção de metais de 

Placas de Circuito Impresso (PCI’s) foi estudada. Ela contribuirá para à minimização de 

impactos ambientais por recuperar os elementos metálicos de PCI’s, o que reduzirá a exploração 

de depósitos minerais. O processo de reciclagem das PCI's apresentados nesta tese, consistiu na 

aplicação de tecnologias de natureza química e física, envolvendo a etapa de lixiviação em meio 

ácido (nítrico e clorídrico) e remoção do cobre, prata e estanho por eletrodeposição através de 

eletrodos de cobre.  As reações de eletrodeposição foram realizadas em três condições de 

corrente (0,5 A, 1,0 A e 1,5 A) e variações de tempo (15, 30, 60, 90 e 120 min.) respectivamente. 

Para todas as condições, o processo foi realizado sem agitação mecânica e com agitação 

mecânica de 550 rpm. Em etapa seguinte, a solução lixiviada foi diluída em proporções de 1:3 

e 1:7, e foram realizados ensaios de eletrodeposição nas mesmas condições de corrente, com e 

sem agitação e um tempo constante de 60 minutos. A eletrodeposição do cobre se mostrou de 

forma eficiente em todos os tempos e correntes aplicadas, removendo acima de 98%. Para a 

prata, as melhores taxas de deposição ocorreram a uma densidade de corrente de 0,022 A/cm2 

e tempo de 60 minutos, removendo acima de 7%. Para o estanho, as melhores remoções 

acorreram no processo sem agitação, com a solução diluída, apresentando taxas de remoção em 

corrente de 1,5 A e sem agitação de aproximadamente 99%.  As concentrações de prata e 

estanho, ao final de cada processo, foram analisadas por Fluorescência de Raio-X (FRX), 

Espectroscopia de Absorção Atômica (EAA), Difração de Raio-X. As morfologias dos 

depósitos no catodo foram analisadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

acoplada à Espectroscopia de Energia Dispersiva. 

Palavras-chave: Reciclagem, Placas de Circuito Impresso, cobre, prata, estanho, 

eletrodeposição. 
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Abstract 
 

 
Electronic waste is becoming one of the most serious environmental and social problems today. 

To take aware of the problem, we need to discuss disposal and recycling alternatives. In this 

thesis, a new methodology for the removal of metals from printed circuit boards (PCB) is 

presented. This methodology contributes to the minimization of environmental impacts by 

recovering metallic elements of PCB, which reduces the exploitation of mineral deposits. The 

process of recycling of the PCB presented in this thesis consisted of the application of chemical 

and physical technologies, involving the leaching stage in acidic (nitric and hydrochloric) 

environments and the removal of copper, silver and tin by electrodeposition using copper 

electrodes. The initial electrodeposition reactions were performed in three current conditions 

(0.5 - 1.0 - 1.5 A) and time variations (15 - 30 - 60 - 90 and 120 min), respectively, with the 

original solution. For all conditions, the process was accomplished out without mechanical 

stirring and with mechanical agitation at 550 rpm. In another stage of reactions, the solution 

was diluted in 1: 3 and 1: 7 proportions, and electroplating tests were carried out under the same 

current conditions, with and without stirring and a constant time of 60 minutes. The 

electrodeposition of copper has been shown to be efficient at all applied times and currents, 

removing up 98%. For silver, the best deposition rates occurred at a current density of 0.022 A 

/ cm2 and time of 60 minutes, removing up 7%. For the tin, the best removals proceeded in the 

process without agitation, with the diluted solution, presenting rates of removal in current of 

1.5 A and without agitation of about 99%. The concentrations of silver and tin, at the end of 

each process, were analyzed by X-Ray Fluorescence (FRX), Atomic Absorption Spectroscopy 

(EAA), X-Ray Diffraction. The morphology of the deposits, analyzed by Scanning Electron 

Microscopy (SEM) coupled to the Dispersive Energy Spectroscopy. 

Keywords: Recycling, Printed Circuit Boards, copper, silver, tin, electrodeposition. 
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1. Introdução 
 

O lixo eletrônico está se tornando um dos problemas ambientais e sociais mais 

graves da atualidade. Por trás dos aparelhos de alta tecnologia, como celulares, 

computadores e tablets, há o custo voraz da degradação do meio ambiente, da água, do 

solo, do ar. Se conscientizar sobre o problema, discutir alternativas de descarte e de 

reciclagem se faz necessário no cenário atual.  

O Brasil está entre os maiores produtores de lixo eletrônico no mundo, com mais 

de 1,4 milhões de toneladas produzidos anualmente. A indústria eletrônica no Brasil está 

crescendo exponencialmente a cada ano, desenvolvendo atualizações para seus produtos 

em um período tão curto quanto seis meses. Desta forma, o país já está entre os maiores 

produtores de lixo eletrônico, no mundo, totalizando aproximadamente 7 kg por 

habitante. De acordo com a ONU, o Brasil é o país no mundo que mais descarta 

equipamentos ultrapassados na natureza (EXAME, 2016).  

Os equipamentos eletrônicos, além dos metais nobres, geralmente trazem em seus 

componentes uma grande quantidade de metais perigosos, podendo causar sério impacto 

ao meio ambiente quando descartados incorretamente.  

Pesquisas recentes mostram que o impacto não é apenas ambiental, mas também 

econômico, uma vez que a maioria destes materiais podem ser reciclados e retornados ao 

processo de fabricação, economizando energia elétrica e recursos naturais. Políticas 

públicas recentes têm incentivado investimentos no mercado de reciclagem de 

eletrônicos. Entretanto custos adicionais diminuem o interesse das empresas em reciclar 

este tipo de resíduo. Por ainda serem recentes, as políticas para o tratamento de lixo, no 

Brasil, ainda não estão totalmente difundidas entre a maioria da população, apenas 13% 

do lixo eletrônico produzido no país é tratado corretamente. De acordo com os dados do 

Ministério do Meio Ambiente, 500 milhões de equipamentos permanecem sem uso nas 

residências. A PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei nº 12.305, de 2010, 

estabelece que todas as instituições e organizações são responsáveis por separar e 

descartar corretamente os resíduos que produzem (MMA, 2010). 

Nas últimas décadas, muitos estudos foram realizados para desenvolver processos 

de produção ambientalmente benignos que permitem a recuperação paralela de metais e 

o tratamento eficiente dos compostos tóxicos. É importante encontrar técnicas de 

recuperação de metais pesados confiáveis e econômicas que não produzam ameaças de 
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poluição secundária para o meio ambiente e a saúde humana durante o seu processamento. 

 Uma das soluções possíveis é fornecida por processos eletroquímicos que 

possuem alta compatibilidade ambiental, devido ao fato de que o principal reagente, o 

elétron, é um "reagente limpo" (Janssen e Koene, 2002; Scott, 1995; Walsh, 2001). Ao 

usar oxidação eletroquímica direta ou mediada para a dissolução de metais, os consumos 

de reagentes podem ser significativamente reduzidos (Arslan e Duby, 1997). Além disso, 

em paralelo com a oxidação dos metais, a eletroextração pode ser um método alternativo 

para obter os metais das soluções de lixiviação (Jandova et al., 2000; Veglio et al., 

2003; Veit et al., 2005). 

A tecnologia eletroquímica, através do emprego de reatores eletroquímicos, 

oferece uma alternativa eficiente para o controle da concentração dos íons metálicos em 

solução aquosa. 

O desenvolvimento desta pesquisa, foi impulsionado pela necessidade de 

minimizar o impacto ambiental causado pelo descarte indevido de equipamentos 

eletrônicos dos mais diversos tipos e de composição heterogênea, em sua grande maioria 

tóxica. No entanto alguns destes metais possuem alto valor econômico e que podem ser 

extraídos por técnicas seguras, rápidas, baratas e limpas. A reutilização destes metais é 

possível, visto que eles são extraídos de forma seletiva e na sua forma metálica, 

permitindo assim a reutilização em outras pesquisas cientificas. 

Nota-se um caráter inovador nesta pesquisa em relação a outros trabalhos como o 

de Veit et al., (2011), onde os ensaios de lixiviação deste estudo, foram realizados com 

reagentes adicionais, passando assim o material cominuido por dois processos de 

lixiviação, um com HNO3, seguido por outra etapa de lixiviação com NaS2O3 e NH4OH, 

demandando assim, maior tempo e um gasto adicional no processo de lixiviação. Nesta 

tese, a etapa de lixiviação é realizada em única etapa com água régia (HNO3 e HCl), por 

um tempo de 6h á 80°C, a qual foi suficiente para que todos os metais estivessem 

solubilizados, principalmente o cobre que apresentou 100% de lixiviação.  Ainda neste 

trabalho citado, para a recuperação do cobre, o pH da solução foi ajustada, ou seja, outros 

reagentes químicos são necessários para a obtenção do cobre. Nesta tese, esta etapa não 

foi necessária, e mesmo assim, 98% do cobre é recuperado na solução original, 

apresentando altas taxas de remoção em todos os tempos estudados (entre 15 e 120 

minutos), podendo ser determinado o melhor tempo de remoção em 60 minutos. O 

trabalho mencionado encontra a melhor taxa de remoção do cobre em 180 minutos, 

aumentando o tempo de resposta do processo, como gastos adicionais. No processo desta 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib12
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib27
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib27
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613002928#bib28
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tese verifica-se menos etapas para a obtenção do metal cobre, e neste mesmo processo é 

possível a obtenção da prata, do estanho, assim como a remoção do chumbo sem nenhum 

reagente químico adicional, além de ser utilizado eletrodos de baixo custo, como é o caso 

do cobre. 

Neste trabalho, foram estudadas as Placas de Circuito Impresso (PCI’s) de 

computadores desktop obsoletos da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. O 

presente estudo contemplou a remoção de cobre, estanho e prata, dentre outros metais, 

presente em licores de lixiviação de PCI’s por processos de eletrodeposição utilizando 

eletrodos de cobre, além do uso de uma rota hidrometalúrgica que permitiu solubilizar os 

metais em meio lixiviante (água régia), de forma a otimizar a sua recuperação em formas 

valorizáveis e econômicas. 

Procurou-se neste trabalho, oferecer alguma contribuição para o entendimento dos 

mecanismos físicos e químicos envolvidos na eletrodeposição de metais. O trabalho está 

organizado em cinco capítulos. No capítulo 1, tem-se uma introdução sobre o tema 

abordado, e, no capítulo 2, uma revisão bibliográfica onde foram reunidos conceitos e 

teorias que nos permitiram avançar na compreensão dos resultados experimentais 

descritos no capítulo 4. A metodologia experimental utilizada está apresentada no 

capítulo 3. E, no capítulo 5, apresentamos nossas conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I – Introdução  20 

Maria do Socorro Bezerra da Silva  Tese de Doutorado PPGEQ/UFRN 

1.1. Objetivo geral 
 

Estudar a remoção de metais de placas de circuito impresso, por hidrometalurgia 

seguida por eletrodeposição, utilizando eletrodos de cobre.   

 

1.1.1. Objetivos específicos 

 

• Projetar uma célula eletroquímica de bancada com a finalidade inicial de remover 

metais em solução; 

• Confeccionar eletrodos de cobre, a partir de fios de enrolar motor, para serem 

aplicados no processo eletroquímico; 

• Dissolver os pós das PCI’s por hidrometalurgia, realizando lixiviações com água 

régia; 

• Investigar a influência dos parâmetros como, a densidade de corrente, tempo de 

processo, com e sem agitação, na remoção dos metais; 

• Analisar o processo de eletrodeposição em soluções diluídas com água destilada; 

• Verificar a influência da geometria dos eletrodos, associados a remoção de metais; 

• Avaliar o melhor tempo de deposição dos metais, assim como a corrente mais 

eficiente;    

• Analisar a perda e o ganho de massa dos eletrodos durante o processo de 

eletrodeposição. 
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2 Revisão da literatura 
 

2.2 Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) 
 

O lixo eletrônico é um dos fluxos de resíduos sólidos mais crescentes e desafiadores 

do mundo, devido à sua complexa mistura de metais, plásticos, cerâmicas e componentes 

perigosos, mas, ao mesmo tempo, contém uma riqueza de metais embutidos em sua 

composição (SHOKRI, 2017). 

Considerar alternativas para a eliminação desses materiais de forma que não cause 

mais danos para o meio ambiente atrai a atenção de muitos pesquisadores de diferentes 

campos. Além disso, há também uma pressão social para produtos e sistemas 

ambientalmente amigáveis, o que, por sua vez, conduziu uma nova legislação ambiental, 

particularmente na Europa. Novas regulamentações tornam os produtores responsáveis pelos 

custos de coleta, tratamento e recuperação de seus produtos. Essas regras insistem em que 

os produtos devem ser projetados para reduzir seu impacto ambiental, particularmente com 

o aumento das taxas de reciclagem. Portanto, hoje em dia, a tarefa de projetar um produto 

sustentável é indispensável para a sociedade em todo o mundo (SHOKRI, 2017).  

Os resíduos eletroeletrônicos são conhecidos como qualquer componente periférico e 

equipamentos eletrônicos como refrigeradores, fornos elétricos, televisores, aparelhos de 

DVD, aparelhos de telefonia celular, computadores e peças de reposição destes 

equipamentos que não tenham mais utilidade em sua forma original (WIDMER et al., 2005, 

LI et al., 2004). 

Estimativas apresentam um aumento na produção global de resíduos 

eletroeletrônicos, sendo a China, a Europa Oriental e a América Latina se tornarão os 

maiores produtores de resíduos eletrônicos nas próximas décadas. Para se viabilizar o 

processo de reciclagem de resíduos eletrônicos é importante conhecer os materiais que os 

compõe a fim de se direcionar tecnologias para conseguir a recuperação destes materiais. 

Outra forma é separar os resíduos eletrônicos pelo tipo de equipamento para se determinar a 

composição dos resíduos eletrônicos em materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos de 

equipamentos específicos (MANETTI et al., 1996). 

Dentre os resíduos eletroeletrônicos, um dos principais componentes para os quais 

uma solução efetiva para reutilização e reciclagem ainda não foi encontrada, é a placa de 

circuito impresso (PCI). Uma das principais dificuldades apontadas por vários pesquisadores 
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é a separação de componentes e materiais, devido à sua diversidade, a fim de desempenhar 

as funções necessárias nos aparelhos. Para separar os componentes eletrônicos e reutilizar 

os materiais, é necessário removê-los da solda, que é um processo complexo, e muitas vezes 

torna os componentes inutilizáveis devido à temperatura aplicada, que muitas vezes é 

altíssima dependendo do processo utilizado (SHOKRI, 2017). 

O Brasil também segue a tendência mundial de rápido crescimento no consumo de 

equipamentos eletroeletrônicos acarretando um aumento na geração destes resíduos, que 

apesar de ser urbano, em relação a sua geração, possui características de um resíduo 

industrial, devido sua composição. 

O destino final do resíduo de equipamentos eletroeletrônicos é a incineração ou 

aterro, porém, quando aterrados, metais como chumbo, cádmio e mercúrio podem ser 

lixiviados contaminando o solo. Sob esta perspectiva, a reciclagem do resíduo de 

equipamentos eletroeletrônicos contribui para o aumento da vida útil dos aterros sanitários 

e conservação dos recursos naturais (SIMONI et al., 2015). 

No Brasil, apesar de já está em vigor a Lei que trata dos resíduos sólidos, ainda não 

existem empresas com foco na reciclagem dos metais ali presentes, o que na verdade 

acontece é a coleta, desmontagem e segregação do resíduo, sendo as placas de circuito 

impresso, que concentram os metais de interesse econômico como cobre, ouro e prata, são 

enviadas a usinas de reciclagem no exterior, ficando apenas o resíduo de valor agregado 

inferior, absorvido pelo mercado nacional de reciclagem. 

Adicionalmente, podem ser ressaltados outros fatores que refletem a importância do 

resíduo de equipamentos eletroeletrônicos como fonte alternativa para extração de metais, 

como: o esgotamento de minérios de alto teor, a economia energética no processo de 

recuperação já que o metal já se encontra em sua forma metálica, e a exploração de reservas 

minerais para atender a demanda de matéria prima da quantidade cada vez maior de produtos 

eletroeletrônicos. 
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2.2.1 Placa de circuito impresso (PCI) 

 

Placa de circuito impresso (PCI) é o componente integral de qualquer equipamento 

eletrônico à medida que ele se liga eletricamente e suporta mecanicamente os outros 

componentes eletrônicos. A estrutura básica dos PCI’s é o laminado revestido de cobre 

consistindo em resina epóxi reforçada com vidro e uma série de materiais metálicos, 

incluindo metais preciosos. A concentração de metais preciosos, especialmente Au, Ag, Pd 

e Pt, é muito maior do que os respectivos recursos primários, tornando os resíduos de PCI’s 

um minério urbano economicamente atraente para reciclagem. Além disso, as PCI’s também 

contêm diferentes elementos perigosos, incluindo metais pesados, retardadores de chamas 

que representam um grave perigo para o ecossistema durante o tratamento convencional de 

resíduos de aterro e incineração. Consequentemente, os resíduos eletrônicos, incluindo o 

desperdício de PCI, são mantidos nas lojas ou enviados para os países em desenvolvimento 

onde o estrato mais pobre da população encontra benefícios econômicos recuperando metais 

preciosos em métodos rudimentares (CHI et al., 2011).  

 Fabricantes, agências ambientais e governos em todo o mundo estão em busca de 

tecnologias de reciclagem sistemática e favorável ao meio ambiente para essas PCI’s de 

resíduos, através das quais se podem recuperar todos os valores metálicos e não metálicos, 

ao mesmo tempo em que dão um impacto mínimo sobre o meio ambiente. Embora alguns 

artigos (HUANG et al., 2009; LI et al., 2004; LUDA, 2011; SOHAILI et al., 2013) tenham 

analisado os aspectos potenciais de diferentes rotas, no entanto, todas as questões relativas à 

reciclagem total de resíduos de PCI ainda não foram  abordados. 

Seguindo esta abordagem, o objetivo desta tese foi fornecer um estudo da reciclagem 

de PCI’s, utilizando o processo eletroquímico e relatando nas discussões suas vantagens e 

desvantagens para alcançar um processo mais limpo de reutilização destes resíduos, com 

especial atenção para a extração de valores metálicos, bem como dos metais tóxicos. 

 

2.2.2. Composição química 

 

O resíduo eletroeletrônico apresenta mais de 1000 substâncias diferentes, muitas 

delas tóxicas, tais como mercúrio, chumbo, arsênio, cádmio, selênio, cromo hexavalente e 

retardantes de chama que geram emissões de dioxinas quando queimados. A composição 

elementar das PCI’s varia de acordo com o tipo e suas aplicações. Em geral, contêm ~28% 

de metais, 23% de plásticos e a porcentagem restante como cerâmica e materiais de vidro 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001377#bib17
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001377#bib17
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001377#bib17
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001377#bib17
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001377#bib62
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(ZHOU e QIU, 2010).  O principal material de reforço para substrato da PCI é o tecido, feito 

de fibras de vidro ou de sílica. Outros materiais inorgânicos tais como alumina, óxidos 

alcalinos e alcalino-terrosos e pequenas quantidades de outros óxidos mistos, tais como 

titanato de bário, também estão presentes (SUM, 1991). Materiais cerâmicos como óxido de 

berílio (BeO) também podem ser encontrados nas PCI’s. 

Cerca de 10-20% da PCI é composta de cobre, que forma a camada condutora para 

conexão elétrica entre diferentes componentes. Os metais preciosos, especialmente ouro 

(Au) e paládio (Pd), são utilizados como materiais de contato nas juntas. As soldas típicas 

Pb / Sn, que são usadas para juntar componentes diferentes em PCI, representam 4-6% do 

peso total destes resíduos. Os componentes que estão montados em PCI também contêm 

diferentes valores metálicos, como gálio (Ga), índio (In), titânio (Ti), silício (Si), germânio 

(Ge), arsênio (As), antimônio (Sb), selênio (Se), telúrio (Te), tântalo (Ta), etc.  

Películas finas de estanho ou prata são usadas nas placas de circuito impresso para 

proteger contra a oxidação (VEIT et al., 2005). Os metais básicos encontrados 

principalmente em placas de circuito impresso são usados por suas propriedades condutoras. 

A fração metálica consiste principalmente em cobre ~ 16%, chumbo-chumbo ~ 4%, 

ferro e ferrita ~ 3%, níquel ~ 2%, prata ~ 0,05%, ouro ~ 0,03%, paládio ~ 0,01%, e assim 

por diante (VEIT et al., 2002; GOOSEY e KELLNER, 2003), e até mesmo elementos raros, 

como Tântalo, estão cobertos ou misturado com vários tipos de plásticos e cerâmicas 

(HOFFMANN, 1992). É claro que os resíduos eletrônicos variam consideravelmente com a 

idade, origem e fabricante; então não há uma composição padrão das sucatas, o que de fato 

também será diferente a composição das PCI’s utilizadas neste estudo. 

 

2.3. Reciclagem das placas de circuito impresso 

 

Devido a diversidade de materiais presentes na sua composição, o componente mais 

complexo dos computadores, ou qualquer equipamento eletrônico, em termos de reciclagem, 

é a PCI. Se por um lado essa diversidade de materiais torna o processo de reciclagem muito 

difícil, por outro, a presença de metais preciosos ou elevado valor econômico como cobre, 

prata e ouro, entre outros, torna as PCI’s uma matéria-prima interessante para reciclagem 

(PETRANIKOVA, 2009). A geração de emissões nocivas durante o processamento é outra 

grande barreira para a reciclagem de lixo eletrônico (BALDÉ et al., 2015). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001377#bib177
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001377#bib131
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Os principais processos utilizados na reciclagem de PCI’s são o processamento 

mecânico, a hidrometalurgia, a pirometalurgia e a eletrometalurgia. 

 

2.3.1. Processamento mecânico 

 

Na metalurgia primária, o processamento mecânico tem sido usado como parte das 

etapas de tratamento e beneficiamento de metais e minérios. Já no que se refere à reciclagem 

de metais provenientes de sucatas eletrônicas, em geral o processamento mecânico tem sido 

usado como um pré-tratamento para o reaproveitamento de metais (VEIT, et al., 2002). 

Fazem parte do processamento mecânico a cominuição, classificação e separação (por 

diferença de densidade, peso, granulometria, propriedades magnéticas e propriedade 

elétricas) (HAYES, 1993). 

Vários autores como (CUI e FORSSBERG, 2003) apresentaram uma revisão sobre 

utilização da reciclagem mecânica de sucatas de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

(ZANG e FORSSBERG, 1998), (TENÓRIO et al., 1997), (VEIT et al., 2002), (DUAN et 

al., 2009), (LEE et al., 2009), dentre outros, utilizaram o processamento mecânico em seus 

trabalhos, obtendo bons resultados. 

 

2.3.2. Hidrometalurgia 

 

A hidrometalurgia consiste em uma série de ataques de soluções ácidas ou cáusticas 

(lixiviação com cianeto, com halogeneto, com tiouréia ou com tiossulfato e água régia) com 

o objetivo de dissolver um material metálico. As soluções são então submetidas a 

procedimentos de separação e purificação, como precipitação das impurezas, a extração por 

solvente ou líquido-líquido, adsorção, de troca iônica para isolar e concentrar os metais de 

interesse. Posteriormente, as soluções são tratadas por processo eletrolítico, redução de 

produtos químicos ou de cristalização para a recuperação de metais. O foco do nosso estudo 

é extração e reciclagem destes metais por métodos eletroquímicos após passar pelo 

processamento mecânico e hidrometalúrgico.  

Sum (1991) aborda as principais vantagens do processamento hidrometalúrgico de 

sucatas eletrônicas sobre métodos pirometalúrgicos: a melhor proteção ambiental com 

relação a riscos de poluição atmosférica; a maior facilidade para a separação dos principais 
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componentes da sucata; menores custos (baixo consumo de energia e reciclagem dos 

reagentes químicos). 

Como desvantagens deste tipo de processamento são citadas: a dificuldade em aceitar 

sucatas eletrônicas mais complexas; a necessidade da utilização de um pré-tratamento 

(tratamento mecânico) para reduzir o volume das sucatas. O ataque químico só é efetivo se 

o metal estiver exposto, grande volume de soluções necessário para a dissolução das sucatas, 

geração de efluentes contendo metais base que são corrosivos, tóxicos ou ambos e a geração 

de resíduos sólidos. 

Apesar de algumas críticas, principalmente no que se refere a questão da grande 

quantidade de efluentes gerados, a hidrometalurgia tem sido utilizada com relativo sucesso, 

sobretudo na recuperação de cobre (VEIT, 2005). 

Lee et al. (2003a) estudaram a recuperação de metais e a regeneração de soluções 

usadas. Frias et al. (2004) também estudaram meios para regenerar as soluções usadas na 

fabricação de Placas de Circuito Impresso e posteriormente recuperar metais, em especial o 

cobre. A regeneração foi baseada em técnicas eletrometalúrgicas, enquanto a recuperação do 

cobre foi feita através de técnicas hidrometalúrgicas, entre elas a extração por solvente. 

Kinoshita et al. (2003) utilizaram processos hidrometalúrgicos para recuperar metais 

de Placas de Circuitos Impresso ainda não montadas, ou seja, rebarbas ou refugos do 

processo industrial, obtendo uma solução rica em níquel, com pequena quantidade de cobre, 

e outra solução rica em cobre, praticamente sem impurezas. 

Kim et al. (2008) estudaram os efeitos dos íons de cobre na dissolução do cobre de 

sucatas de placas de circuito impresso usando ácido clorídrico.  

Havlik et al. (2010) estudaram a extração (dissolução) de cobre e estanho de PCI 

após um tratamento térmico. Segundo eles, a extração de cobre a partir de amostras 

pirolisados foi maior do que a extração partindo de amostras não pirolisadas, enquanto que 

a quantidade de estanho extraída partindo de uma amostra pirolisada foi menor do que a 

extração partindo de amostras não pirolisadas. 

Com relação à recuperação de metais preciosos por via hidrometalúrgica, podem ser 

citados os trabalhos de Gluszczyszyn et al. (1990), Vejnar e Hrabak (1990), La Marca et al. 

(2002), Park e Fray (2009), dentre outros. 

Como um dos processos deste trabalho, a hidrometalurgia será abordada 

detalhadamente em um próximo tópico e na metodologia de uma forma prática. 
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2.3.3. Pirometalurgia 

 

 

Segundo Hoffmann (1992), o processamento pirometalúrgico convencional é 

essencialmente um mecanismo de concentração de metais em uma fase metálica e a rejeição 

da maioria dos materiais estranhos em uma fase escória. Processamentos pirometalúrgicos 

incluem: incineração, fusão, pirólise, sinterização, reações da fase gasosa em alta 

temperatura, entre outros. 

Para Sum (1991), a incineração é a maneira mais comum de desfazer-se dos materiais 

poliméricos e outros materiais orgânicos presentes nos concentrados de metais. A sucata 

triturada pode ser queimada em um forno para destruir os polímeros, deixando um resíduo 

metálico. A fusão de um concentrado de metal bruto pode produzir ligas metálicas impuras. 

Essas ligas podem então ser refinadas eletroliticamente ou pirometalurgicamente. Cabe 

salientar que, neste caso, a energia térmica desprendida destes materiais não é recuperada. 

A pirólise é a decomposição química de materiais orgânicos por aquecimento em 

uma atmosfera com pouco ou nenhum oxigênio. A pirólise de materiais orgânicos contidos 

em resíduos de PCI’s leva à formação de óleos e gases que podem ser utilizados como 

matérias primas químicas ou combustíveis (SUM, 1991). 

Os processos pirometalúrgicos são os mais utilizados pelas indústrias de reciclagem 

para a recuperação de metais preciosos, devido principalmente a algumas vantagens 

apresentadas pelo processo como: aceitar qualquer tipo de sucata eletrônica, não requerer 

um pré-tratamento e ter poucas etapas (VEIT, 2005). 

Os principais problemas relacionados ao processamento pirometalúrgico de sucatas 

eletrônicas são as emissões gasosas que, quando não controladas, podem gerar graves 

problemas ao meio ambiente e a saúde, devido à formação de dioxinas e furanos 

provenientes de polímeros e outros materiais isolantes. Outras desvantagens do método são: 

perda de metais por volatilização; aumento da quantidade de escória devido à presença de 

componentes como vidros e cerâmicas, causando um aumento na perda de metais nobres e 

metais base; baixa taxa de recuperação de alguns metais (ex. Sn e Pb) ou impossibilidade de 

recuperação de outros (ex. Al e Zn) (VEIT, 2005). 

De acordo com (GUO et al., 2009), a incineração não é o melhor método para o 

tratamento de materiais como os presentes nas PCI’s, pois elas contem materiais inorgânicos, 

como por exemplo a fibra de vidro, que podem reduzir a eficiência energética da queima. 
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De Marco et al. (2008) estudaram a possibilidade da utilização da pirólise para a 

recuperação de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Os materiais 

foram pirolisados em atmosfera de nitrogênio, em autoclave, a 500 ºC por 30 minutos. 

Segundo os autores, os metais, livres de polímeros, podem ser mais facilmente separados e 

reciclados, enquanto que os gases podem ser fontes de energia para sustentar o processo e 

os líquidos podem ser utilizados como fonte de energia ou em produtos químicos. 

Zhou et al. (2010) estudaram o uso da pirólise no tratamento de resíduos de PCI’s, 

obtendo bons resultados. O processo utilizado pelos autores para separar e recuperar os 

materiais das PCI’s era constituído de duas etapas, a pirólise a vácuo e a separação centrífuga 

a vácuo. Já Hall e Williams (2007) estudaram a reciclagem e recuperação de materiais de 

sucatas de PCI’s utilizando apenas a etapa de pirólise. 

Tanto o trabalho de Cui e Zhang (2008), quanto o de Huang et al. (2009) afirmam 

que a transformação pirometalúrgica é a tecnologia mais tradicional para a recuperação de 

metais preciosos provenientes de sucatas eletrônicas. No entanto, os mesmos relatam que as 

usinas de última geração demandam grandes investimentos, devido principalmente aos 

cuidados ambientais necessários, o que fez com que nos últimos anos as atenções se 

voltassem para outros tipos de processos. 

 

2.3.4. Eletrometalurgia 

 

A eletrometalurgia é o processo de obtenção de metais através de eletrólise. Estes 

processos são usualmente efetuados em eletrólitos aquosos ou sais fundidos (VEIT, 2005). 

Existem diversos estudos baseados em técnicas eletroquímicas com o objetivo de 

recuperar metais dos mais variados tipos de resíduos. García-Gabaldón (2006) estudou o 

desempenho de um reator eletroquímico de dois compartimentos separados em lotes por uma 

membrana cerâmica na remoção do estanho de soluções provenientes de operações 

galvânicas. Juarez e Dutra (2000) usaram a voltametria de varredura linear e a 

cronopotenciometria no estudo da recuperação do ouro de soluções de tioureia por 

eletrodeposição.  

Fornari e Abbruzzese (1999) estudaram a recuperação seletiva de cobre e níquel de 

soluções provenientes das indústrias galvânicas e eletrônicas utilizando a eletrodeposição. A 

deposição do cobre foi realizada em condições ácidas e a deposição de níquel em condições 

básicas. 
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Scott et al. (1997) em seu estudo sobre a reciclagem de metais de soluções de 

decapagem usadas na fabricação das PCI’s, analisaram dois processos de reciclagem: a 

reciclagem eletroquímica dos metais e a combinação de deposição eletroquímica de cobre, 

com a precipitação do estanho e do chumbo que poderiam ser recuperados por 

pirometalurgia. 

Doulakas et al. (2000) estudaram a recuperação de cobre, chumbo, cádmio e zinco 

de uma solução sintética por eletrodeposição e observaram que, utilizando condições 

potenciostáticas favoráveis, era possível a eletrodeposição seletiva dos quatro metais, com 

graus de pureza superiores a 99%. 

Segundo Sum (1991), se os metais forem concentrados através de hidrometalurgia 

(ex. dissolução seletiva, troca iônica ou extração por solvente) eles podem ser 

eletrodepositados diretamente das soluções aquosas sobre o cátodo. Por exemplo, em uma 

solução de sulfato contendo, cobre e níquel, pode-se eletrodepositar o metal cobre, deixando 

o níquel em solução (SUM, 1991). 

Com relação a recuperação de metais preciosos Sum (1991) cita as seguintes 

vantagens dos processos eletrometalúrgicos: 

 Poucas etapas; 

 O concentrado de metais preciosos a partir da eletrólise representa 95 – 97% do metal 

encontrado na sucata; 

 A quantidade de metais preciosos no lodo anódico depois de fundição e de eletrólise 

como etapa de refino é muito baixo; 

 É aplicável em todos os tipos de sucatas que contenham uma camada superficial de 

metais preciosos sobre um substrato de metal base; 

 Todos os metais preciosos podem ser dissolvidos simultaneamente ou seletivamente 

(se necessário), e o substrato a base de cobre permanece inalterado; 

 O eletrólito pode ser reciclado. 

A principal limitação desta técnica é a necessidade de se ter uma sucata pré-classificada. 

 

 

2.4. Legislação de Resíduos Sólidos no Brasil 
 

Pode-se dizer que há onze anos iniciou-se uma nova era nos marcos regulatórios 

relacionados ao manejo de resíduos no Brasil. A mudança começou no ano de 2007 com a 

promulgação, através da Lei n° 11.445, da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB). 
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Que além de estabelecer diretrizes para o saneamento básico, a referida regulamentação 

exigiu a inclusão dos resíduos sólidos pelos municípios nos seus planos de Saneamento 

(BRASIL, 2007). Três anos depois, e após 20 anos de tramitação no Congresso Nacional é 

aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010 (BRASIL, 2010).  

Sobre tal política, a lei dispõe que os resíduos devem ser reutilizados ou reciclados, 

ou deve ocorrer à recuperação e o aproveitamento energético, ou ainda ser realizada a 

compostagem antes da disposição final dos rejeitos em aterros de modo a minimizar 

impactos ambientais. Para tanto, devem ser utilizadas ferramentas de gestão em toda a cadeia 

de resíduos sólidos, ou seja, desde a etapa de coleta, transporte, transbordo, tratamento até a 

disposição final (BRASIL, 2010).  

Desta forma, um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos é obrigar os 

governos estaduais a criar e estruturar planos de gestão de resíduos sólidos de modo a 

priorizar a redução na geração de resíduos, a reutilização, reciclagem, tratamento e por fim 

a disposição final dos rejeitos segundo as normas vigentes. 

 

2.5. Hidrometalurgia 
 

O processamento dos resíduos metálicos por hidrometalurgia implica na fase inicial 

desse estudo, com a solubilização dos metais por lixiviação e está apresentado de forma mais 

detalhada nos próximos pontos. 

2.5.1. Lixiviação 

 

A lixiviação é uma operação hidrometalúrgica em que os metais que se pretendem 

recuperar são dissolvidos em meio aquoso por ação de agentes de lixiviação pertencentes a 

diversas famílias químicas, sendo os mais comuns os agentes ácidos, alcalinos e 

complexantes. As soluções obtidas são então sujeitas a processos de separação, tais como a 

extração com solventes, precipitação, cementação, ou permuta iônica, de forma a isolar e 

concentrar os metais de interesse, sendo estes recuperados em formas valorizáveis (ZHAN 

et al., 2014). A recuperação de metais pesados a partir de soluções aquosas é de extrema 

importância em vários quadros industriais e ambientais, desde a mineração até o tratamento 

de águas residuais e da remediação ambiental até a reciclagem de resíduos (ZHAN et al., 

2014).  
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Os processos hidrometalúrgicos foram reconhecidos como um método eficiente para 

recuperar seletivamente metais preciosos dos fluídos típicos da mineração e dos 

componentes eletrônicos desmantelados (CAYUMIL et al., 2014). São inúmeras as técnicas 

hidrometalúrgicas que podem ser utilizadas. Na Figura 2.1 tem-se um fluxograma com as 

técnicas de hidrometalurgia que podem ser aplicadas tratamento de resíduos 

eletroeletrônicos (PANT, 2012). 

 

Figura 2.1 - Fluxograma de técnicas hidrometalúrgicas para tratamento de REEE (adaptado 

de Pant et. al., 2012). 

 

Os resíduos das placas de circuito impresso, antes de passar por processo 

hidrometalúrgico, são primeiro submetidos às operações de fragmentação, classificação e 

amostragem, onde à fragmentação, tem como objetivo reduzir o calibre do material. Além 

da granulometria do material, também os restantes parâmetros do processo (temperatura, 

concentração do agente de lixiviação, velocidade de agitação, relação líquido/sólido e tempo 

de lixiviação) podem ter influência no rendimento de lixiviação das PCI, sendo necessário à 

sua otimização para maximizar a recuperação dos metais em condições técnico-econômicas 

atrativas (CHOI et al, 2004). 

A escolha do agente de lixiviação depende de vários fatores, como as suas 

características de reatividade face às propriedades físico-químicas do material a ser 

lixiviado, a seletividade, o custo do reagente e a sua capacidade de reciclagem. Pretendeu-

se, portanto, escolher o lixiviante ácido nítrico/ácido clorídrico (água régia), tendo em conta 

Técnica 
Hidrometalurgica

Lixiviação Química 

Lixiviação com: Cianeto, 
Haleto, Tiureia e 

Tiossulfato.

Lixiviação Química 
(envolvendo ligantes)

Usando: EDTA, DTPA, 
NTA e Oxalato.

Lixiviação Química 
(envolvendo tratamento 

ácido)

Usando: Ácido Sulfúrico, 
Ácido Clorídrico, água 
régia, H2SO4 e HNO3, 
Hipoclorito de sódio.

Decapagem 
Hidrometalurgica

Usando: FeCl2, CuCl2, 
HCl, Solventes Orgânicos.
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todos estes itens e recorrendo ao know-how existente complementado pela informação 

bibliográfica para o agente lixiviante neste estudo. 

A utilização da água régia para dissolução das PCI’s está fundamentada no fato de 

que a maioria dos elementos estão em formas metálicas, e solubilização dos mesmos estará 

muito dependente da existência de condições oxidantes que possibilitam a formação de íons 

metálicos em meios onde estes sejam solúveis. O ácido nítrico foi um dos agentes de 

lixiviação escolhido por ser simultaneamente ácido e oxidante permitindo dissolver a 

maioria dos metais básicos. O ácido clorídrico, que não têm caráter oxidante, foi escolhido 

por ser agente de lixiviação mais seletivos, permitindo compreender o comportamento face 

à lixiviação de determinados metais. Havendo metais que poderão ocorrer em formas já 

oxidadas, a utilização de HCl permite a sua solubilização. Embora potencialmente menos 

eficiente que o ácido nítrico, o ácido clorídrico promove a oxidação de fases metálicas 

através do ião H+ que se reduz a H2 (CHOI et al., 2004). Sabe-se que estes ácidos, 

principalmente o inorgânico, podem atacar quimicamente o cobre, bem como a prata 

metálica, assim como outros metais. As altas concentrações de ácido proporcionam uma 

quantidade adequada de íons hidróxidos e a agitação contínua da mistura sólido/líquido pode 

melhorar a incorporação e dissolução no sistema. 

A reação entre HNO3 e cobre apresenta uma perda de massa durante a lixiviação 

ácida, caracterizada pela evolução de um gás marrom. Com base na reação química entre 

cobre metálico e ácido nítrico mostrado na Equação (1) a (PARK e FRAY; 2009), o gás 

acastanhado provavelmente é o dióxido de nitrogênio (NO2). 

 

              Cu + 4HNO3→ Cu (NO3)2 + 2NO2 +2H2O     Equação (1) 

A reação de dissolução da prata por ácido nítrico é dada por: 

3Ag(s) + 4HNO3(l)  → 3AgNO3(s) + NO(g) + 2 H2O(l)   Equação (2) 

Uma segunda reação ocorre na presença do ácido clorídrico, presente na água régia; 

               AgNO3(s) + HCl(l)→ AgCl(s) + H+ + NO3
-
(l)     Equação (3) 

A Equação (3) mostra que a corrosão da prata é devido à formação de AgNO3, que é 

dissolvido na sua forma de AgCl e H+. A atuação conjunta de ambos, o ácido nítrico e o 

agente complexante, são necessárias, pois cada um deles possui uma função específica nesse 

processo. O ácido nítrico é um poderoso oxidante que vai dissolver pequenas quantidades 
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de prata e demais metais, formando íons de prata (Ag+). O ácido clorídrico é um excelente 

exemplo de fonte de íons cloreto (Cl-), os quais funcionam como agentes complexantes. 

Esses íons cloreto vão reagir com a prata para produzir ânions (AgCl-). A reação da prata 

metálica, considerando um sistema com ácido nítrico e ácido clorídrico concentrado, pode 

ser descrita como mostrada nas Equações (4) e (5). 

    Ag(s) + 2 HNO3(aq) → Ag+
(aq) + NO3

-
 (aq) + NO2(g) + H2O(l)  Equação (4) 

    Ag+
(aq) + HCl(aq) → AgCl(s) + H+

(aq)      Equação (5) 

 

Os fenômenos envolvidos no processo de lixiviação podem ser de dissolução, 

dessorção, complexação além de processos de transporte de massa e, podem ser afetados por 

diversos fatores como: reações químicas e físicas entre os componentes do sólido/agente 

lixiviante (VOLSKY, 1978). 

De todos estes fatores, a concentração do lixiviante e a temperatura do processo são 

quase sempre muito importantes, porque dependem deles a ocorrência (ou não) da reação 

química na superfície do material sólido. A relação líquido/sólido é geralmente utilizada 

como forma de controle das concentrações que se pretendem obter na solução resultante da 

lixiviação, ou seja, valores de L/S baixos permitem obter licores mais concentrados, 

contribuindo assim para a redução dos custos de processamento dos licores. A velocidade 

de agitação e a granulometria do material têm implicações a nível dos fenômenos físicos, 

isto é, a agitação condiciona os fenômenos de difusão dos agentes de lixiviação no material 

sólido e a granulometria do material limita a área específica do sólido que está disponível 

para a ocorrência da reação. Por fim, a variável tempo da reação tem implicações ao nível 

da recuperação dos elementos e está diretamente relacionada com a velocidade com que os 

processos reativos podem ocorrer (OLIVEIRA, 2012). 

Dentre os agentes de lixiviação utilizados no processo de reciclagem de PCI’s os 

ácidos são os mais utilizados e sua concentração depende de qual metal deseja-se solubilizar. 

Em geral os metais básicos são solubilizados em meios ácidos não muito concentrados, meio 

no qual não ocorre à dissolução dos metais nobres (OLIVEIRA, 2012).  

A solubilização do cobre, por exemplo, pode ocorrer tanto em meio nítrico quanto 

sulfúrico ou clorídrico, com ou sem a adição de um agente oxidante. Outros metais também 

se dissolvem, total ou parcialmente, na presença destes ácidos (como o níquel, o alumínio, o 

estanho, o chumbo e a prata). No entanto, alguns metais apresentam baixa solubilidade em 
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determinados meios, por exemplo o chumbo na presença de ácido sulfúrico e a prata em 

meio de ácido nítrico (OLIVEIRA, 2012). Kaya, (2016) acredita que a rota hidrometalúrgica 

será uma peça chave na recuperação de metais para as futuras pesquisas. Mas segundo ele, 

desenvolver qualquer nova tecnologia limpa para reciclar recursos valiosos de PCI’s será de 

grande importância. 

 

2.5.2. Comportamento dos metais em solução 

 

A termodinâmica dos sistemas aquosos é representada na forma de diagramas de 

Pourbaix ou diagramas potencial/pH (Eh/pH). Estes diagramas permitem visualizar as várias 

possibilidades de reações que ocorrem em meio aquoso, mas não a velocidade a que ocorre. 

Um exemplo disso, é reação (Cu→ Cu2+) só ocorre a níveis muito elevados de acidez, 

dados do diagrama de Pourbaix. Este fato é típico dos metais nobres, pouco reativos em meio 

ácido. A possibilidade de ocorrer a reação para gerar o íon cuproso (Cu+) supostamente 

sucederia mais facilmente, mas sabe-se que este íon é pouco estável e por isso a dissolução 

do cobre deve basear-se na reação até à forma de íon cúprico (Cu+2). O comportamento da 

prata é algo semelhante ao do cobre. Com outros metais, a solubilização em meio ácido, é 

mais favorável. Como para o Zn→Zn2+, Pb→Pb2+, Sn→Sn2+, Ni→Ni2+, dentre outros 

(OLIVEIRA, 2012). 

Para o estanho Sn (IV) e o Sn (II), a forma oxidada só é solúvel a elevada acidez, 

formando-se com relativa facilidade o óxido SnO2 a pH um pouco acima de zero. Já a forma 

reduzida é solúvel até valores superiores de pH. Assim, para o estanho, a lixiviação em meio 

oxidante só resultará com um grande excesso de ácido. 

 

2.6. Tratamentos eletroquímicos 

 

A eletroquímica tem se mostrado como uma alternativa viável na resolução de 

problemas ambientais. As técnicas eletroquímicas têm sido amplamente desenvolvidas na 

remediação de resíduos líquidos e sólidos. A principal vantagem desta tecnologia é a sua 

compatibilidade ambiental, devido ao fato de não envolver o uso de reagentes químicos. 

Outras vantagens estão ligadas à sua versatilidade, alta eficiência energética, utilização em 

baixas temperaturas, facilidade de automação e segurança (KIM et al.,2002; MARTINEZ-

HUITLE et al., 2009).  
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As primeiras pesquisas no campo da eletroquímica datam do século XVIII, quando 

Alexander Volta e, posteriormente, Michael Faraday perceberam que existia uma relação 

entre reações químicas e fenômenos elétricos (CUNHA, 2010).  

O objeto de estudo da eletroquímica são os fenômenos químicos que envolvem a 

separação de cargas elétricas. Em muitos casos esta separação de cargas leva à transferência 

de cargas na superfície de um eletrodo. Geralmente as reações de transferência de cargas 

ocorrem em eletrodos diferentes, separados fisicamente e imersos num condutor iônico ou 

eletrólito. Tipicamente, os eletrodos podem ser formados por metais sólidos (Pt, Al, Cu,Ti), 

metais líquidos (Hg, amálgamas), carbono e semicondutores (Si) (BARD, 2000). 

Neste processo, em geral, a composição química do metal permanece inalterada, 

porém, a passagem da corrente elétrica pelo condutor pode ser acompanhada de variação de 

temperatura e de evolução de efeitos magnéticos. Os condutores metálicos são usualmente 

utilizados como terminais para a entrada e a saída da corrente elétrica no sistema 

eletroquímico. Esta função confere aos metais (ou a qualquer outra substância que apresente 

condutância eletrônica) a denominação de eletrodo. Já nos condutores iônicos, os portadores 

de cargas têm dimensão atômica ou molecular e possuem tanto cargas negativas quanto 

positivas (CUNHA, 2010). 

 

2.6.1. Eletroquímica e Sistemas eletrolíticos 

 

As células eletroquímicas podem ser classificadas em dois tipos: as células 

Galvânicas e as Eletrolíticas. Quando a célula converte espontaneamente a energia obtida 

numa reação química em corrente elétrica, tem-se uma célula galvânica. Sempre que é 

necessário fornecer energia elétrica (potencial elétrico), usando uma fonte de tensão externa 

à célula para direcionar as reações nos eletrodos, convertendo energia elétrica em energia 

química, tem-se uma célula eletrolítica. Nesta célula, tipicamente composta por no mínimo 

dois eletrodos, ocorre a eletrólise das espécies eletroativas. Tais células são utilizadas 

industrialmente na eletrólise de metais em galvanoplastia, que consiste no recobrimento de 

objetos metálicos por outros metais, também na purificação de metais e eletrossíntese. 

Segundo GAMBOA et al., (1998) a eletrodeposição pode ocorrer de duas formas 

distintas: no modo potenciostático (potencial constante) ou galvanostático (corrente 

constante). O modo potenciostático é mais preciso, pois é possível aplicar o potencial exato 

de redução no eletrodo de trabalho obtendo-se filmes de boa qualidade. Nesse caso é 
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necessário um potenciostato e uma montagem experimental com três eletrodos (cátodo, 

ânodo e eletrodo de referência). Já o modo galvanostático pode-se estabelecer uma corrente 

entre eletrodo de trabalho (cátodo) e o contraeletrodo (ânodo) usando-se apenas uma simples 

fonte de corrente. Nesse trabalho, apenas a técnica galvanostática fará parte dos 

experimentos como veremos mais adiante. 

A célula eletroquímica usada neste sistema de tratamento é composta de dois 

eletrodos, chamados anodo e catodo. Dependendo do material usado, processos de 

eliminação de poluentes (orgânicos ou inorgânicos) ocorrerão especificamente, com 

eficiências diferentes, em função das condições operacionais (densidade de corrente, 

potencial elétrico, pH, temperatura, concentração dos poluentes, composição, condutividade 

da matriz do efluente, etc.) e o reator eletroquímico usado. 

O principal parâmetro utilizado para controle do processo eletroquímico é a 

densidade de corrente (j), ou seja, a intensidade de corrente utilizada por unidade de área 

(j=A/cm2). Esse parâmetro permite uma linha de investigação sobre influência da quantidade 

de carga elétrica aplicada ao sistema, que favorece efetivamente a oxidação de contaminante 

em solução. O valor da densidade de corrente pode ser aumentado até o ponto em que 

começa a desencadear reações paralelas que competem com o objetivo do tratamento 

eletroquímico. Essas reações competitivas chamam-se evolução de oxigênio (no anodo) e 

redução de hidrogênio (no catodo). Todo o estudo envolvendo sistemas eletroquímicos, 

consiste em identificar as condições de operação mais eficientes para o tratamento escolhido 

(KIM et al.,2002; MARTINEZ-HUITLE et al., 2009).  

Numa célula eletroquímica, têm-se as semirreações de redução e oxidação: no catodo 

(eletrodo de trabalho) acontece a semirreação de redução, em que o eletrodo fornece elétrons 

a um íon positivo ou cátion. Quando o cátion é um íon metálico, a redução é acompanhada 

pela sua deposição sobre o cátodo, que atua como substrato. Assim, na eletrodeposição, o 

metal é eletrodepositado segundo a reação: 

 

                      Mn++ ne- → M                                                      Equação (6) 

 

Porém, durante a eletrodeposição de metais em meios aquosos, a produção 

secundária de hidrogênio devido à eletrólise da água deve receber uma atenção especial. 

Devido ao caráter geralmente ácido (baixos valores de pH, resultando em abundância de H 

+ na solução) dos eletrólitos utilizados, e da proximidade dos potenciais padrão de redução 
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para os metais e para o hidrogênio, a participação do hidrogênio no processo de 

eletrodeposição de metais ocorre na maioria dos casos (KIM et al.,2002; MARTINEZ-

HUITLE et al., 2009). O desprendimento de gás hidrogênio (H2) pode ocorrer segundo uma 

das reações: 

 

                                  2H+ + 2e- →H2     Equação (7) 

                      2H2O + ne
-→H2 + OH-     Equação (8) 

 

 

O gás hidrogênio tende a promover a formação de bolhas no eletrodo de trabalho que 

podem vir a serem incorporadas no filme gerando porosidade ou, simplesmente, gerando 

buracos (com formato de crateras) ou estrias alongadas nos eletrodepósitos sobre o eletrodo 

de trabalho. Normalmente, durante uma voltametria cíclica de inspeção, o desprendimento 

do hidrogênio é acompanhado pelo aumento rápido da corrente catódica. O hidrogênio pode 

interferir no processo de eletrodeposição do metal não somente pela formação do gás. Este 

pode-se ligar ao metal segundo a reação: 

 

                                                 H++ M + e-→ M – H          Equação (9) 
 

 

Dependendo da energia de ligação metal-hidrogênio (M-H) e do coeficiente de 

difusão do hidrogênio no metal, pode ocorrer a formação de um hidreto, hidróxido ou óxi-

hidróxido e, eventualmente, a subsequente reação: 

 

                                                  M – H + M – H → 2M + H2     Equação (10) 

Para qualquer dessas possibilidades, existe o comprometimento da morfologia e da 

estrutura do filme. Por outro lado, no anodo, ocorre a semirreação de oxidação. Quando o 

ânion é um íon hidróxido, produz-se gás oxigênio segundo a reação: 

 

                                          4OH-→ O2 + 2H2O + 4e-     Equação (11) 
 

 

Esta semirreação acontece quando se trabalha com contra eletrodos inertes (CE). 

Neste caso, o CE promove apenas o fechamento do circuito elétrico para circulação da 

corrente, sem interferir no processo de redução e deposição no eletrodo de trabalho (ET). 

O reator eletroquímico utilizado neste estudo é em batelada. Num processo de 

batelada todos os reagentes são colocados dentro do reator e misturados, permanecendo ali 
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durante todo o processo de eletrólise. A solução resultante é, então, retirada do reator e os 

produtos são separados e purificados. Durante o processo as condições variam com o tempo 

(concentração de reagentes e produtos, temperatura da solução), necessitando de ajustes 

operacionais como a tensão, para maximizar a eficiência de corrente, contudo, a solução 

contida no reator é uniforme, ou seja, possui a mesma composição (BORIN, 1986). 

Os reatores de batelada são frequentemente utilizados em escala de laboratório, sendo 

impróprios para altas taxas de produção, devido à natureza intermitente de sua operação. 

Também são denominados reatores de funcionamento descontínuo, pois existe um parâmetro 

funcional dependente do tempo (BORIN, 1986). 

Estes reatores, considerados simples, são úteis apenas em processos em que as taxas 

de produção são baixas. Para taxas mais altas e processos contínuos são necessários reatores 

mais complexos, que possam ser alimentados continuamente com a solução eletrolítica 

(BORIN, 1986).   

 

2.6.2. Distribuição da corrente no reator 

 

Para aumentar o rendimento do tempo espacial de reatores eletroquímicos, não basta 

apenas aumentarmos a área do eletrodo, é necessário, também, que a densidade de corrente 

se distribua igualmente por todo o eletrodo, para que a reação de interesse ocorra com uma 

velocidade uniforme. Contudo, a distribuição de corrente só é uniforme para eletrodos de 

geometria bem simples. Em geral, devemos considerar que a distribuição da densidade não 

é uniforme (BORIN, 1986).  

A distribuição da densidade de corrente pelo eletrodo reveste-se de grande 

importância, porque a ausência de uniformidade pode proporcionar variações locais na 

espessura do depósito em processos de eletrodeposição, corrosão desigual dos eletrodos em 

célula industriais, menor eficiência energética de baterias primárias e secundárias, ou um 

decréscimo no rendimento de tempo espacial de eletrodos tridimensionais. Além disto, uma 

distribuição não uniforme de corrente pode diminuir a eficiência de corrente de processos 

eletrolíticos (BORIN, 1986). 

Os principais fatores que influenciam a distribuição de corrente são: 

 Geometria da célula; 

 Condutividade do eletrólito e dos eletrodos; 

 Sobretensão de ativação nos eletrodos, dependente da cinética do eletrodo; 
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 Sobretensão de concentração, controlada principalmente pelo transporte de 

massa.   

Dependendo de qual dos fatores é considerado, pode-se classificar os tipos de 

distribuição de corrente em três modos como mostra a Tabela 2.1. 

A classificação da distribuição de corrente em primária, secundária e terciária resulta 

da aplicação das leis fundamentais da eletroquímica a sistemas tecnológicos.  

 

Tabela 2.1 - Distribuição de corrente em três modos 

Tipos de Distribuição 

de Corrente 

Fatores considerados Parâmetros envolvidos 

Primária Ausência de sobretensões. Geometria (célula, 

eletrodo). 

Secundária Sobretensão de ativação sem 

variações de concentração 

próximo ao eletrodo. 

Geometria, sobretensão de 

ativação, condutividade do 

eletrólito e eletrodos. 

Terciária Sobretensão de ativação e 

concentração. 

Geometria, condutividade, 

sobretensão de ativação e 

concentração. 

 

A distribuição de corrente será uniforme somente se toda a disposição dos eletrodos 

for geometricamente semelhante.  A Figura 2.2 ilustra quatro geometrias de eletrodo. Na 

célula com eletrodos planos e paralelos (a), e com eletrodos cilíndricos (b), a distribuição de 

corrente será uniforme devido á simetria do arranjo. Por outro lado, nas células (c) e (d) com 

arranjos diferentes, a distribuição de corrente não será uniforme. 
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Figura 2.2 - Geometria de eletrodos aplicados a processos eletroquímicos (BORIN, 1986). 

 

Na célula (c) as faces dos eletrodos voltadas para as paredes da célula não são 

isoladas, permitindo um pequeno fluxo de corrente através destas faces (o que de fato 

diminui a eficiência de corrente para o processo); na célula (d), para os pontos do cátodo 

mais distantes do anodo, o fluxo de corrente será menor do que nos pontos mais próximos 

do anodo (diminuindo, também, a eficiência da corrente). 

Uma maneira utilizada para aumentar a área eletródica ativa consiste em colocar 

vários eletrodos lados a lado, de forma que ambas as faces sejam utilizadas. Outra solução é 

utilizar reatores compostos por eletrodos cilíndricos concêntricos. A vantagem deste arranjo 

de eletrodos, bem como os eletrodos planos paralelos, é que a distribuição de corrente é 

uniforme, devido a simetria presente. Por isso toda área do eletrodo é ativa. Outra alternativa 

é utilizar eletrodos porosos, conhecidos também como eletrodos volumétricos, os quais 

começaram a ser efetivamente aplicados em eletroquímica somente após 1970. 

O comportamento da densidade de corrente e do campo elétrico em uma célula 

eletroquímica com dois eletrodos, foi simulada por Pretorius (2015), utilizando o programa 

de modelagem COMSOL e está apresentada na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Distribuição de densidade de corrente e as linhas de campo elétrico dentro da 

célula. Pretorius, 2015. 

 

Os valores de densidade de corrente são altos nas pontas afiadas dos eletrodos, devido 

à pequena área de superfície disponível. Os valores de alta densidade de corrente também 

são visíveis ao longo do reator, porque os íons carregados fluem em torno deste ponto para 

transitar entre os eletrodos (PRETORIUS, 2015). 

 

2.6.3. Lei de Faraday 

 

Michael Faraday (1791-1867) formulou duas leis que regem a parte quantitativa dos 

fenômenos ligados à eletrólise. Partindo do princípio que “a passagem de uma corrente 

elétrica de um condutor metálico para um condutor eletrolítico, ou vice-versa é sempre 

acompanhada por uma reação eletroquímica”, Faraday propôs: “A magnitude do efeito 

químico, em equivalentes químicos, é a mesma tanto na superfície metálica quanto na 

solução eletrolítica e está determinada somente pela quantidade de eletricidade que passa”. 

Ou seja, se um equivalente de elétrons flui através de uma interface, um equivalente grama 

da espécie envolvida no processo eletródico deverá ser oxidada ou reduzida. Onde um 

equivalente de elétrons corresponde matematicamente a: 
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                    F = N. e → F = 96500C.mol-1    Equação (12) 

 

Onde F é a constante de Faraday, N = número de Avogadro, e é carga do elétron. Portanto, 

em uma eletrólise, a massa de material envolvida em cada um dos processos eletródicos é 

dada pela expressão: 

 

                                                   𝑚𝑎 =
𝑄.𝑀𝑎

𝑛.𝐹
          Equação (13) 

 

Onde: 

ma = massa obtida do elemento (g) 

Q = Carga (C) 

M = massa molar do elemento a (g/gmol) 

F = constante de Faraday = 96500C/mol de elétrons 

n = número de elétrons envolvidos na reação 

 

Esta expressão permite, por exemplo, a determinação da massa e espessura do 

material depositado admitindo-se que a densidade de corrente (corrente/área) é constante e 

conhecida. Dois tipos de processos podem ocorrer nos eletrodos, os faradáicos e os não 

faradáicos. Um tipo é aquele em que as cargas são transferidas através da interface 

metal/solução (eletrodo/eletrólito). Essa transferência de elétrons causa oxidação ou 

redução, dado que essas relações são governadas pela lei de Faraday (as quantidades de 

substancias liberadas ou acumuladas nos eletrodos de uma célula são diretamente 

proporcionais à quantidade de carga que passa através da solução), elas são chamadas de 

processos faradáicos (BARD & FAULKNER, 2001). 

 

2.6.4. Aplicações da Eletroquímica na remoção de metais 

 

Para projetar um processo de deposição eletroquímica para recuperação de metais 

preciosos, é necessário ter um modelo para descrever a recuperação de metal (ou a 

concentração residual de metal na solução) como uma função de parâmetros operacionais, 

como o tempo (CHEN et al., 2005).  
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A eletroquímica trata da transferência de carga na interface entre um material 

eletricamente condutor e um condutor iônico, bem como com as reações dentro dos 

eletrólitos e o equilíbrio resultante. A remoção catódica de metais pesados mostra vários 

benefícios em termos de custos, segurança e versatilidade. O equipamento necessário é 

apenas um efluente de galvanoplastia, um ânodo insolúvel e um cátodo apropriado. 

A recuperação de metais pesados a partir de soluções aquosas é de extrema 

importância em vários quadros industriais e ambientais, desde a mineração até o tratamento 

de águas residuais até a reciclagem de resíduos. Nas últimas duas décadas, foram realizados 

estudos extensivos sobre a reciclagem de resíduos eletrônicos.  

Várias abordagens eletroquímicas já foram estudadas para remoção e recuperação de 

metais. Kongsricharoern e Polprasert (1996) usaram um processo de precipitação 

eletroquímica para tratar uma água residual de galvanoplastia contendo concentrações de Cr 

de 570-2100 mg l-1. Verificou-se que as eficiências de remoção de Cr foram superiores a 

99% e as concentrações de Cr no efluente tratado foram inferiores a 0,5 mg/L. Kusakabe et 

al. (1986) estudaram a remoção eletroquímica simultânea de cobre e resíduos orgânicos 

usando uma célula eletroquímica. A concentração final de cobre no efluente foi tão boa 

quanto 3 mg/L. Um estudo de Hwang et al. (1987) mostrou que em condições alcalinas fortes 

(pH ⩾ 12), os íons cuprocianídeos podiam ser oxidados diretamente e o óxido de cobre 

precipitou no ânodo. 

O uso da abordagem eletroquímica para recuperar íons metálicos nas águas residuais 

em seu estado metálico pode ser considerado como um método relativamente simples e 

limpo. Além de recuperar metais na sua forma metálica, o tratamento eletroquímico tem 

várias vantagens: não são necessários reagentes químicos extras; nenhuma produção de lodo; 

seletividade elevada; baixo custo operacional e possível descontaminação das águas 

residuais (LI et al., 2004; CHEN et al., 2005). 

Mesmo com tantas vantagens, há algumas desvantagens, dentre elas: a taxa de 

deposição e a composição da solução em alguns casos podem causar a produção de dendritos 

e depósitos soltos ou esponjosos no catodo e a interferência da reação de evolução do 

hidrogênio. 

A reciclagem de Placas de Circuito Impresso de computadores obsoletos é, no 

presente, uma atividade relativamente nova no Brasil, embora haja oportunidades para 

expansão nessa área. Por exemplo, ouro, prata, estanho e cobre, entre outros metais, podem 

ser recuperados por meio do tratamento hidrometalúrgico destes resíduos eletrônicos, 
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seguidos por processos eletroquímicos (VEIT et al., 2005, 2006; MANETTI et al., 1995, 

1996). 

Diante de toda revisão apresentada, chega-se ao ponto de concretizar o estudo da 

reciclagem de metais destes resíduos. Verifica-se, por estudos já realizados, que não há uma 

eficiência em tratar todos os metais em um único processo, ou parâmetros. O que de fato 

ocorre, é a remoção de um, dois ou três metais diferentes para cada técnica estudada, ou para 

cada modificação de parâmetros, como tempo e corrente aplicada. Este estudo, se baseia em 

técnicas já abordadas, com inovações, no entanto, obtendo resultados diferentes daqueles 

mostrados na literatura. 

Neste estudo, abordaremos a remoção do cobre, prata e estanho, bem como outros 

metais, com foco na reciclagem de Placas de Circuito Impresso de computadores obsoletos 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. São inúmeros os trabalhos 

realizados para remoção de cobre deste tipo de material, uma quantidade considerável de 

remoção da prata e número muito pequeno que trata sobre a remoção do estanho. No entanto, 

algumas técnicas são capazes de recuperar altas concentrações dos metais, mas não a níveis 

admissíveis ou incluindo mais processos, aumentando assim os custos da recuperação de 

metais. As técnicas eletroquímicas são uma ótima alternativa para a recuperação de metais 

devido ao seu baixo custo de operação e a possibilidade de manipular meios eletrolíticos de 

baixa concentração, o que permite diminuir seu impacto ambiental.  

Alguns autores que realizaram o tratamento deste material para extração e remoção 

destes metais em solução, por métodos semelhantes aos utilizados nesta tese. Dutra, 2014 - 

apresentou um novo processo para a produção de cobre a partir do pó concentrado de Placa 

de Circuito Impresso (PCI). Os resultados indicaram que a agitação e o aumento de 

temperatura favoreceram a recuperação do cobre. No entanto, a agitação demonstrou ser o 

parâmetro mais importante para aumentar a eficiência da recuperação de cobre a partir de 

PCIs. A 25 °C, obteve-se uma recuperação aparente de cobre de 96% após 15h de eletrólise 

a uma velocidade de agitação de 415 rpm, enquanto a 40 °C e sem agitação a recuperação 

foi de apenas 90%. Martins, 2009 - realizou a lixiviação de Placas de Circuito Impresso 

(PCI) de computadores obsoletos para extração e recuperação de estanho e cobre por meio 

de lixiviação seguida de precipitação. A lixiviação que apresentou melhores resultados foi 

utilizando 3,0N HCl + 1,0N HNO3, com uma extração de 98% para Sn e 93% para 

Cu. Precipitados foram obtidos em diferentes valores de pH, neutralizando os lixiviados com 

NaOH. O sistema de lixiviação 3,0N HCl + 1,0N HNO3, apresentou os maiores valores de 

recuperação do pó (84,1% para Sn e 31,9% para Cu), assim como da lixiviação (85,8% para 
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Sn e 34,3% para Cu). Park e Fray, 2009 - recuperaram os metais preciosos de Placas de 

Circuito Impresso. A água régia foi utilizada como lixiviante e a relação entre metais e 

lixiviados foi fixada em 1/20 (g / mL). A prata é relativamente estável, de modo que a 

quantidade de cerca de 98 % em peso da entrada foi recuperada sem um tratamento adicional. 

O paládio formou um precipitado vermelho durante a dissolução, e a quantidade precipitada 

foi de 93 % em peso. Uma extração líquido-líquido com tolueno foi utilizada para extrair o 

ouro seletivamente. Além disso, adicionou-se dodecanotiol e solução de borohidrido de 

sódio para formar nanopartículas de ouro. O ouro extraído foi cerca de 97 % em peso. Lee 

(2003), estudou a recuperação de cobre, estanho e chumbo das soluções nítricas usadas na 

gravação da Placa de Circuito Impresso e a regeneração desta solução. Extração com 

solventes, decapagem, eletrodeposição, precipitação e cimentação foram realizadas. A 

solução de ácido nítrico puro foi removida por água destilada. Após a extração do ácido 

nítrico, o metal puro de cobre foi obtido por eletrólise e os íons de estanho foram precipitados 

ajustando o pH da solução com o Pb (OH). Metal de chumbo com pureza de 99% foi obtido 

por cimentação com pó de ferro. 

Veit et al., (2006) utilizaram a eletrodeposição para recuperar o cobre presente nas 

placas de circuito impresso. Os autores utilizaram o processamento mecânico (cominuição, 

separações granulométrica, magnética e eletrostática) para concentrar a maior parte do metal 

em única fração, que após lixiviado, foi eletrodepositado, obtendo um percentual de 

recuperação de 98% na maioria dos casos.  

Xiu e Zhang (2009) estudaram o depósito de Cu a partir de soluções lixiviadas de 

placas de circuito impresso (PCI’s) usando água supercrítica como agente oxidante. Na parte 

eletroquímica (deposição), obtiveram recuperação de 84,2% do depósito de Cu com 

densidade de corrente de 20mA / cm2, durante 11 h de tratamento em HCl 1M, que foi 

utilizado como meio eletrolítico. Durante o processo de eletrólise, observou-se que os 

depósitos de Cu foram parcialmente oxidados em Cu2O, o que representou uma limitação 

interfacial nos processos de oxidação ou depósito. 

Relativamente, à recuperação do cobre, é um processo indubitavelmente mais 

explorado e estudado do que a recuperação de outros metais, a bibliografia atualmente 

existente já tem praticamente cobertas todas as alternativas existentes, e as aplicações 

industriais atualmente existentes estão já bastante otimizadas, não dando margem para o 

aparecimento de novos processos (GOUVEIA, 2014). 

Para Gouveia (2014) é interessante abordar a recuperação de outros metais, como o 

estudo de metais do grupo da platina, prata e estanho, uma vez que possuem também elevado 
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valor de mercado e podem ser encontrados, em diferentes quantidades, que não são 

desprezáveis, nas Placas de Circuito Impresso. 

Alguns estudos recentes conduzidos por Lekka et al., (2015) relataram a viabilidade 

da recuperação de Au através de depósitos de uma solução obtida com a lixiviação de PCI’s 

em água régia. Também foi utilizadas soluções sintéticas, adicionando intencionalmente 

concentrações específicas de diferentes metais para observar a influência do Cu no 

comportamento do sistema. Verificou-se que o Cu causou um deslocamento do potencial de 

redução de Au para potenciais mais negativos, bem como resultou em um aumento 

significativo na corrente devido à alta concentração de Cu. Este último, juntamente com a 

baixa concentração de Au presente na solução, causou uma situação em que o pico de 

redução de ouro não pôde ser distinguido em voltamogramas. Por este motivo, a solução foi 

enriquecida com Au. Usando esta abordagem, um potencial de redução para este metal foi 

encontrado em 0,55V vs Ag / AgCl / KCl3M. Desta forma, foi estabelecido que a 

concentração de metais no sistema causará mudanças significativas no potencial de redução 

de metais preciosos, dificultando recuperá-los seletivamente.  

Fogarasi et al., (2015), estudou o depósito de Cu a partir de uma solução obtida da 

lixiviação química (ácida) de PCI's. Eles propuseram um processo químico e eletroquímico 

num reator usando HCl e FeCl3 como eletrólitos, com o objetivo de dissolver as partes 

plásticas da PCI. Um depósito de Cu com pureza de 99,95%, com velocidade de fluxo de 

400 mL / min e um potencial catódico de - 0,135 V vs. Ag / AgCl / KClSAT foi alcançado. 

Um resíduo sólido foi obtido nas lamas contendo metais importantes como Ag, Au, Sn, Pb, 

Zn, Fe e Ni, o que exigirá mais etapas conduzidas para sua recuperação. Fogarasi também 

apontou que ainda há vários problemas a serem resolvidos em termos de recuperação de 

metais a partir do lixo eletrônico, como melhorar a seletividade e reduzir o consumo de 

reagentes. 

No que diz respeito à extração de metais preciosos de soluções residuais contendo 

metais por meio de rotas eletroquímicas, vários autores discutiram os dados difíceis de 

interpretação de análises tradicionais (principalmente voltametria cíclica) devido à presença 

de espécies dissolvidas de metais que apresentam múltiplos estados de oxidação, o que 

impede os verdadeiros mecanismos de redução um do outro. Uma solução comum para este 

problema é a utilização de soluções sintéticas que, apesar de simplificarem as análises, nem 

sempre descrevem com precisão o comportamento das soluções de resíduos reais. Alguns 

autores propuseram experimentos de deposição utilizando soluções de resíduos reais nas 
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melhores condições encontradas para as soluções sintéticas. Essas experiências provam que 

o uso de soluções sintéticas é, de alguma forma, enganoso. 

Por Voltametria Cíclica, os resultados de deposição deste tipo de resíduo, resulta em 

uma competição energética devido às interações galvânicas, o que impede que esses metais 

nobres continuem a ser depositados, como verificado nos estudos realizados por Cortés-

López et al., 2017. Outro estudo realizado por Reyes-Cruz (2002), mostra que a interferência 

do Cu não pode ser completamente evitada. Ele observou que para potenciais acima de -

0,25V, significa aumento das correntes catódicas à medida que os potenciais catódicos 

impostos aumentam. Esse comportamento sugere um depósito das espécies de maior 

concentração na solução, como Cu. Potenciais de -0,5V a -0,9V, o aumento na corrente de 

redução é muito alto, indicando que há energia suficiente para atingir um depósito alto de 

Cu, além da reação de evolução do hidrogênio. Por isso, neste estudo, foi necessário 

caracterizar depósitos obtidos para definir quais espécies são depositadas preferencialmente 

em cada potencial. 

Verificamos por este estudo com Voltametria Cíclica, que mesmo considerando que 

determinando elemento seja depositado em determinado potencial, neste tipo de resíduo, há 

uma grande possibilidade de mais elementos estarem juntos neste mesmo depósito, o que 

leva a grande maioria dos autores usarem soluções sintéticas para evitar interferência de 

outros elementos. Em nosso estudo, não foi realizada a Voltametria Cíclica justamente pela 

dificuldade de interpretá-los, no entanto, os potencias de deposição foram observados ao 

decorrer as reações. 
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3. Metodologia  
 

Para uma melhor visualização do desenvolvimento desta pesquisa, o processo 

experimental foi dividido em etapas e está mostrado no fluxograma da Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Etapas experimentais do estudo.  

Placa de Circuito Impresso – (Pó) 
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3.1. Primeira etapa: dissolução do pó das PCI’s por lixiviação com água 

régia. 
 

3.1.1. Placas de Circuito impresso (PCI’s) 

 

As Placas de Circuito Impresso utilizadas neste estudo são de computadores de mesa 

e faziam parte do Departamento de Materiais e Patrimônio da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, não sendo especificadas suas marcas e modelos, e tendo em 

mente que são alguns bastante antigos. Neste estudo, utilizou-se somente o substrato das 

placas, porém será sempre referida aqui como placa de Circuito Impresso (PCI).  A Figura 

3.2 apresenta uma amostra do pó obtido das Placas de Circuito Impresso utilizada neste 

estudo, anteriormente passada por processamento mecânico. 

 

  

Figura 3.2 – Amostra do pó obtido das Placas de Circuito Impresso. 

 

O objetivo da fragmentação destes resíduos realizadas por Medeiros, 2015; Melo, 

2017, foi o de reduzir o calibre do material de forma a facilitar o processamento químico 

uma vez que a dimensão das partículas tem influência na velocidade de extração dos metais 

presentes neste resíduo.  

Estudos realizados Kirchner, (1999) demonstraram que a fragmentação deverá 

permitir a obtenção de partículas de diâmetro inferior a 1 mm (tipicamente 0,5 mm ou menos, 

dependendo das tecnologias separativas subsequentes) para se conseguir uma libertação 

eficiente dos materiais. Os componentes das placas ligados mecanicamente podem ser 

separados e libertados através de uma trituração eficiente. Contudo, materiais ligados em 

formas mais coesas, nomeadamente na forma de compósitos ou revestimentos muito 

aderentes não serão separados por este tipo de tratamento, não sendo também possível por 
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processamento físico, a separação de elementos agregados quimicamente (como metais na 

forma de ligas) (OGUNNIYI, 2009). 

 A granulometria do material, assim como a temperatura e tempo de lixiviação, 

dentre outros parâmetros, tem influência no rendimento de lixiviação das PCI’s, sendo 

necessário à sua otimização para maximizar a recuperação dos metais em condições técnico-

econômicas atrativas. Para fins de pesquisa utilizou-se aproximadamente 2,07 Kg de pó 

destes resíduos. A fração granulométrica da amostra obtida pelos autores e utilizada neste 

estudo é ≤ 1mm. 

O procedimento deu se da seguinte forma: o pó obtido das placas, compostas por 

vários metais de diferentes concentrações, foram digeridos em água régia para em seguida 

serem caracterizados por Espectroscopia de Fluorescência de Raio-X e utilizados no 

processo eletroquímico. 

 

3.1.2. Caracterização das Placas de Circuito impresso (PCI’s) 

 

As caracterizações das PCI’s foram realizadas com o objetivo de obter a quantidade 

real de cada elemento na amostra. Na digestão das PCI’s foi utilizado uma solução de água 

régia, composto por ácido nítrico e ácido clorídrico (25% HNO3/75% HCl) numa relação de 

1:3, baseado em estudos anteriores realizados por Veit et al., 2005, Petter, 2012, dentre 

outros e comprovado experimentalmente neste trabalho. Esta solução demonstrou uma alta 

eficiência na solubilização de vários metais. Na realização desta etapa, foi utilizado um 

sistema fechado, com refluxo, como mostra a Figura 3.3, para evitar perdas dos reagentes 

para o meio ambiente. Condições, como tempo e temperatura ambiente foram analisadas 

para verificar o melhor sistema de lixiviação, os resultados estão apresentados na seção de 

resultados e discussão.  
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Figura 3.3 - Digestão química das placas de circuito impresso com água-régia em um balão 

com refluxo - Silvas, 2014. 

 

No processo de dissolução por lixiviação foi utilizado um volume de água régia de 

500ml e uma amostra sólida de aproximadamente 25 g de PCI’s moídas para cada ensaio 

realizado com agitação magnética constante. Ao término de cada lixiviação, o sistema foi 

filtrado, via filtração simples com papel filtro quantitativo, o extrato lixiviado e o resíduo do 

papel foram encaminhados para análise química por Espectroscopia de Fluorescência de 

Raio-X (FRX).  

A solução, que representa os metais solúveis, foi encaminhada à análise química por 

Espectroscopia de Fluorescência de Raio-X (FRX), onde foi realizada a pesquisa dos metais 

presentes em solução, e o resíduo sólido retido no papel filtro, porção insolúvel, representa 

a fração de polímeros e cerâmicos, foi seco em estufa a 60°C por 24 horas, em seguida 

pesado e encaminhado para análise química pela mesma técnica citada anteriormente. 

A Figura 3.4 apresenta um resumo da etapa de lixiviação. 
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Figura 3.4 - Etapas da lixiviação. Adaptado de Silvas, 2014. 

 

Para que a lixiviação alcance a máxima dissolução de metais, alguns parâmetros, como 

tempo e temperatura, precisaram ser otimizados. As condições investigadas são apresentadas 

na Tabela 3.1 e foram baseadas em estudos já realizados por outros autores. 

Tabela 3.1 - Parâmetros estudados na lixiviação. 

Teste T (°C) t (h) 

1 25 6 

2 25 24 

3 80 6 

4 60 6 

 

A fração de massa lixiviada (L), foi obtida por análise gravimétrica e calculada pela 

Equação (14). 

 

         Equação (14) 

Onde; 

 L representa a massa de metais lixiviada (%) 

mi representa a massa de PCI medida antes do ensaio de lixiviação (g) 

mf representa a massa de PCI medida depois dos ensaios de lixiviação (g) 

FRX 

mi 

mf mi 
x L 

 
 100 
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3.1. Segunda etapa: Produção dos eletrodos de cobre e construção da 

célula eletroquímica para o processo de deposição dos metais. 

 

3.1.2. Produção e caracterização dos eletrodos 

 

Os eletrodos utilizados neste processo são de cobre e fabricados com fios de enrolar 

motor, adquiridos na indústria comercial.  Consistem de um bastão de cobre de forma 

cilíndrica, alguns medindo 20 cm e outros 25 cm de comprimento e diâmetro de 3,5 mm. 

Inicialmente os eletrodos, já com tamanhos definidos, foram lixados para retirar a resina que 

envolve os fios evitando a oxidação, e em seguida alguns foram moldados manualmente para 

ficarem de forma reta, e outros foram moldados de forma que uma das pontas formassem 

um círculo, como apresentados na Figura 3.5.  

 

 

 

Figura 3.5 - Eletrodos utilizados no processo de eletrodeposição. 

 

Após esta etapa, foram lavados com esponja e detergente várias vezes, enxaguados 

com água destilada, secos com papel toalha e armazenados em filme plástico para evitar a 

oxidação. Os eletrodos foram caracterizados por Espectroscopia de Fluorescência de Raios-
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X. Posteriormente foram utilizados no processo de deposição de prata, cobre e estanho, que 

serão descritos nos próximos tópicos. 

 

3.1.2.  Célula eletroquímica  

 

A célula utilizada para o processo eletroquímico, foi adquirida na indústria comercial. 

O material da célula é de vidro, com capacidade para 1 litro de solução. O agitador mecânico 

usado no processo com agitação, contém um motor com haste e pás de teflon para evitar a 

oxidação na solução. Uma fonte de alimentação Digital da marca Minipa Mps-3005 30V/5A 

foi utilizada para fornecer corrente ao sistema. A Figura 3.6 apresenta a célula eletroquímica 

utilizada neste estudo para o processo de eletrodeposição dos metais. 

 

 

Figura 3.6 - Célula eletroquímica. 1) reator eletroquímico, 2) suporte, 3) agitador mecânico, 

4) eletrodos de cobre, 5) fonte de alimentação. 

 

3.2. Terceira etapa: processo eletroquímico com a solução real e 

otimização de parâmetros. 

 

A eletrodeposição dos metais neste estudo, foi realizada utilizando o método 

galvanostático (corrente constante), pois o módulo experimental é mais simples (célula de 

dois eletrodos) e muitas vezes a eletrodeposição é mais rápida. Para a deposição dos metais, 
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alguns parâmetros foram explorados para avaliar o processo de remoção e deposição de 

metais a partir de uma solução lixiviada de Placas de Circuito Impresso.  

Na primeira etapa da extração de metais, partindo da solução lixiviada com água 

régia, solução real, foram realizados estudos experimentais nas densidades de corrente de 

0,11 -  0,22 e 0,33 A / cm2 e tempo constante de 60 minutos. A densidade de corrente 

corresponde à razão entre a corrente contínua aplicada pela área total da superfície ativa do 

eletrodo. Com a corrente otimizada, a segunda etapa, destes experimentos, foi realizada para 

diferentes tempos 15, 30, 60, 90 e 120 minutos a uma densidade de corrente constante de 

0,22 A / cm2. Ensaios de eletrodeposição também foram realizados para a solução diluída de 

1:3 e 1:7, e todas as densidades de corrente usada anteriormente também foram testadas, 

usando um tempo constante de 60 minutos. 

 

3.3.1. Ensaios de eletrodeposição 

 

Após a caraterização inicial das amostras, solubilização, filtração e análise química, 

realizaram-se os ensaios de eletrodeposição, com o objetivo de remover os metais 

dissolvidos, existente no lixiviado. O licor lixiviado das PCI’s apresenta pH abaixo de zero. 

Nesta etapa, todos os ensaios foram realizados com a solução real, ou seja, sem diluição ou 

adição de outros reagentes químicos. Sua condutividade foi medida utilizando um 

condutivímetro de bancada, da marca Konduktometer SCHOTT apresentando um valor de 

aproximadamente 465 mS/cm, não sendo necessária a adição de nenhum eletrólito.   

Os experimentos de eletrodeposição foram conduzidos em um reator em batelada. 

Um par de eletrodos de cobre, com área ativa catódica de 8 cm2, foi inserido verticalmente 

e ligado a uma fonte alimentadora de corrente contínua. Os eletrodos foram separados por 

espaçadores de plástico a uma distância de 3 cm e em seguida o efluente foi adicionado ao 

reator e o sistema foi mantido sob agitação constante por meio de agitador mecânico a uma 

velocidade de 550 rpm, para o processo com agitação. O volume utilizado em cada ensaio 

foi de 400 ml. Antes de cada ensaio, os eletrodos foram lavados, secos e pesados, como 

descritos na seção anterior. Após cada ensaio, os eletrodos foram secos em estufa a 60 °C e 

depois pesados a fim de verificar a perda e o ganho de massa após o fim de cada processo. 

Para obtermos os metais no eletrodo de trabalho, eletrodeposições utilizando algumas 

correntes de deposição foram realizadas. O conhecimento das correntes ótimas a serem 

aplicadas não é um passo trivial, considerando a complexidade da solução e a ausência de 

referências em sistemas comparáveis, a corrente a ser usada é uma variável completamente 
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desconhecida, fato o qual não foi possível realizar um planejamento experimental, por este 

motivo, esta etapa consistiu em experimentos prévios, que desta forma tornou possível 

delimitar uma faixa de corrente que proporcionavam depósitos no eletrodo, esta faixa de 

corrente só foi possível ser determinada com o auxílio da técnica de Fluorescência de Raio-

X (FRX), o qual era prontamente disponível após cada experimento teste.  

Nesta etapa da eletrodeposição, com um par de eletrodos retos, sendo um catodo e 

um anodo, realizou-se ensaios de otimização das condições a aplicar, variando-se primeiro 

a corrente aplicada entre (0,5 A; 1,0 A e 1,5 A). Para estudarmos o efeito da densidade de 

corrente na composição do material depositado, o tempo de eletrólise utilizado em cada 

densidade foi de 60 minutos. Esse tempo foi escolhido aleatoriamente. As densidades de 

corrente 0,11 A/cm2; 0,22 A/cm2 e 0,33 A/cm2. Definida a corrente que apresentou 

resultados mais significativos, foi necessário a otimização do tempo de deposição dos metais 

no processo. O tempo deposição variou entre 15, 30, 60, 90 e 120 minutos e a densidade de 

corrente foi mantida constante de 0,22 A/cm2. Todos os experimentos foram realizados de 

forma não sequenciais, ou seja, após realizar cada ensaio, as alíquotas colhidas durante o 

processo, o pó depositado nos catodos e o cátodo foram enviadas para análise química por 

análise de Fluorescência de Raio-X (FRX) e outro processo era iniciado com uma nova 

solução. Em todas as análises por FRX, uma varredura de todos os elementos da tabela 

periódica foi realizada.  

A Tabela 3.2 apresenta um resumo dos ensaios realizados nesta etapa. Todos os 

ensaios foram repetidos, tendo sido efetuados entre dois e três ensaios para cada condição 

experimental, onde os resultados são uma média dos valores obtidos. Alíquotas foram 

colhidas em intervalos de tempo de 10 em 10 minutos, para acompanhar o progresso da 

reprodutibilidade dos resultados experimentais por tempo de processo. 

 

Tabela 3.2 - Resumo das condições aplicadas nos 1ª ensaios de eletrodeposição realizados. 

Corrente (A) Agitação (RPM) 1° Tempo (min.) 2° Tempo (min.) 

0,5 Com 

Sem 

60 15, 30, 60, 90, 120 

1,0 Com 

Sem 

60 15, 30, 60, 90, 120 

1,5 Com 

Sem 

60 15, 30, 60, 90, 120 
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Em seguida, verificou-se que não havia uma boa reprodutibilidade dos resultados nas 

condições experimentais quando foram aplicados os valores de corrente de 0,5 e 1,5 A, sendo 

os próximos ensaios realizados para a corrente de 1,0 A. Partindo do ponto da corrente já 

otimizada, os ensaios de eletrodeposição foram realizados em tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 

minutos, pH abaixo de zero, com agitação (550 rpm) e sem agitação, com o objetivo de 

otimizar o melhor tempo de remoção e analisar as condições mais favoráveis para a 

deposição dos metais.  

 

3.2.2. Análises Químicas 

 

As análises químicas foram realizadas por Fluorescência de Raio-X, em 

espectrômetro 720 Shimadzu com detector EDX (XRF) e Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) em microscópio Carl Zeiss acoplado a EDS. A análise da concentração de 

prata presente na solução ao final de cada reação foi medida por Espectroscopia de Absorção 

Atômica (EAA) em espectrômetro AA240 Varian. A curva analítica para a determinação de 

Ag abrange a faixa de 0 a 15 mg L-1 na chama de ar-acetileno, com os seguintes pontos 0; 3; 

6; 9; 12; 15 mg L-1. Houve linearidade entre os dados com r = 1. Os difratogramas de raios-

X foram obtidos usando um difratômetro automático Bruker D8 Advance Davinci com um 

dispositivo de varredura contínua e passo a passo. Padrões de difração foram medidos numa 

gama de 0-80 ° 2θ usando radiação Cu K radiação de 40 kV e 40 mA com uma taxa de 

varrimento de 5 ° por minuto. 

 

 

3.3. Quarta etapa: processo eletroquímico realizado com a solução diluída 

em proporções variadas 

 

3.4.1. Soluções diluídas 

 

Seguindo a mesma metodologia, a solução do licor lixiviado foi diluída em uma 

proporção de 1:3 e 1:7, sendo 1 volume de água-régia e 3 volumes de água destilada (1:3) e 

1 volume de água-régia e 7 volumes de água destilada totalizando um volume de 500 ml 

para investigar a extração de metais na presença da água, simulando um efluente real 

contaminado destes metais. Este volume foi adicionado ao reator e o sistema foi mantido 
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sem agitação e com agitação por 60 minutos a 550 rpm. No decorrer da reação, alíquotas 

foram colhidas com seringa de plástico a cada 10 minutos para acompanhar a evolução da 

remoção dos metais. O pH da solução ainda apresentava valores abaixo de zero. 

O mesmo arranjo na célula, com dois eletrodos de cobre, se manteve, e as densidades 

de corrente foram as mesmas já descritas. Nestes testes, não foram analisados tempos 

maiores nem menores que 60 minutos, porém foram realizadas reações com agitação e sem 

agitação. 

 

3.3.2. Análises Químicas  

 

As alíquotas colhidas foram analisadas por Espectroscopia de Fluorescência de Raio-

X, em espectrômetro 720 Shimadzu com detector EDX (XRF) e Espectroscopia de Absorção 

Atômica (EAA) em espectrômetro AA240 Varian. Os depósitos do cátodo foram analisados 

por Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) - com 

Energia Dispersiva – EDS. 

A determinação do estanho, ao final de cada processo, sem agitação mecânica, foi 

realizada por espectrofotometria de absorção atômica, em 224,6 nm de comprimento de 

onda. Foi utilizado um queimador padrão, em chama de gás - acetileno com fluxo de gás de 

4 L/min e corrente da lâmpada de estanho de 7mA.  

Os difratogramas de raios-X foram obtidos usando um difratômetro automático 

Bruker D8 Advance Davinci com um dispositivo de varredura contínua e passo a passo. 

Padrões de difração foi medido numa gama de 0-80 ° 2θ usando radiação Cu K radiação de 

40 kV e 40 mA com uma taxa de varrimento de 5 ° por minuto. 

 

 

3.4. Quinta etapa: aumento e variação da área ativa dos eletrodos de 

cobre 

 

3.5.1. Aumento na área ativa dos eletrodos em diferentes arranjos 

 

Testes foram realizados aumentado a área ativa do eletrodo e consequentemente um 

aumento na densidade de corrente no reator. As condições utilizadas foram as mesmas 

apresentados na Tabela 3.2, para corrente e tempo, os demais parâmetros, como o tempo se 
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mantive constante. Os arranjos dos eletrodos foram modificados para verificar a influência 

do arranjo na extração de metais, especialmente da prata. No primeiro arranjo, foram 

utilizados dois eletrodos com área ativa circular, sendo um anodo e um catodo, e, no segundo 

um arranjo de eletrodos paralelos, com área ativa reta, sendo dois anodos e dois catodos, 

ambos conectados a fonte de corrente contínua. Borin (1986), relata vários arranjos de 

eletrodos para a remoção de metais em efluentes. Dentre eles estão os arranjos em paralelo. 

Nesta pesquisa, foram realizados processos eletroquímicos utilizando o arranjo 

paralelo de eletrodos, que funciona como uma maneira de aumentar a área catódica ativa. 

Neste arranjo, foram colocados 4 eletrodos na célula eletroquímica lado a lado, de forma que 

ambos os pares fossem utilizados. Manteve-se uma distância entre eles de aproximadamente 

3 cm. Este arranjo bipolar foi conectado eletricamente a fonte de alimentação, de forma que 

a mesma corrente estivesse fluindo por todos os eletrodos. Este tipo de arranjo teve um papel 

importante nesse estudo devido ao fato de ser ideal para os processos nos quais tanto as 

reações catódicas quanto anódicas ocorrem no mesmo tipo de material. 

 

3.5. Peso dos eletrodos  
 

Para quantificar o ganho e a perda de massa dos eletrodos, estes foram pesados três 

vezes antes e depois de cada ensaio.  O cálculo foi realizado pela diferença do peso inicial e 

final e os resultados apresentam uma média destes pesos. 

Em todas as reações, ao finalizar os processos, com e sem agitação, os eletrodos são 

retirados, e levados para secar na estufa á 60°C por meia hora. Após, os eletrodos são 

retirados da estufa e pesados para verificar o ganho de massa. O depósito é removido 

facilmente, balançando a parte com o depósito dentro de um ependorf, e encaminhados para 

a análise química por FRX e MEV-FEG – EDS. Ao iniciar outro processo, novos eletrodos 

são utilizados. 

Para o cálculo da concentração real de prata e estanho, presente no catodo, utilizou-

se o método gravimétrico. Utilizando a lei de Faraday, foi possível então obter as respectivas 

massas de acordo com os depósitos. A lei de Faraday prevê a massa de uma espécie que pode 

ser depositada através da quantidade de eletricidade que passa pela solução e é expressa pela 

Equação (15). Sabendo que a quantidade de carga que atravessa a célula é obtida através da 

relação mostrada na Equação (16). 
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𝑚𝑎 =
𝑄.𝑀𝑎

𝑛.𝐹
           Equação (15) 

 

Q = j.A.t     Equação (16) 

 

Sendo; 

Q = carga (C); 

A = área (cm2); 

j = densidade de corrente (A/cm2); 

t = tempo (s). 
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4. Resultados e discussões 
 

4.1.   Processamento do pó por lixiviação com água régia 

 

4.1.1. Caracterização do pó 
 

Na composição do pó, foram identificados 17 elementos. Pode ser visto claramente 

na Tabela 4.1 que, exceto as substâncias perigosas, existem muitos materiais valiosos 

contidos nos PCI’s, que valem a pena serem reciclados como relatados por Zhou e Qiu, 

(2010) em seus estudos. A Tabela 4.1 apresenta a porcentagem em massa dos principais 

elementos que constituem a Placa de Circuito Impresso utilizada neste estudo. 

Tabela 4.1 - Composição das Placas de Circuito Impresso. 

Elemento % Elemento % 

Cu 24,403 Pb 0,536 

Sn 20,178 Fe 1,483 

Br 18,264 Ag 0,635 

Si 16,919 Cr 0,329 

Ca 13,485 Ni 0,151 

Al 3,404 Ti 0,147 

Ba 1,963 Mn 0,032 

 

Com base na porcentagem de massa, o cobre foi encontrado como a espécie de metal 

dominante (24,403% em peso). Além do cobre, o FRX também conseguiu detectar a 

presença de alguns metais valiosos nos resíduos incluindo prata (Ag), níquel (Ni) e titânio 

(Ti) de acordo com o observado por Zhou e Qiu (2010).  

Deve-se ter em mente que todos os resíduos eletroeletrônicos são misturas de 

diferentes equipamentos e componentes, que geralmente têm uma composição química 

aleatória, dependendo da sua fonte (PC, telefone celular, tocadores de música, etc.).  

Este material é considerado homogêneo devido à realização do quarteamento da 

amostra. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16304299#b0655
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16304299#b0655
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4.1.2. Lixiviação dos metais em meio ácido (HCl e HNO3)  

 

Na tabela 4.2, são apresentados os rendimentos de lixiviação para a maioria dos 

metais. O teste 1 apresenta a lixiviação a temperatura ambiente por um período de 6 horas, 

teste 2 a temperatura ambiente por um período de 24 horas, teste 3 a temperatura de 80°C 

por 6 horas e teste 4 a temperatura de 60°C por 6 horas, todos os ensaios foram realizados 

com água-régia.  

Tabela 4.2 – Rendimento da lixiviação dos metais para os testes realizados.. 

Teste L (%) 

1 23,86 

2 26,27 

3 35,01 

4 32,17 

 

Com o lixiviante água régia, e devido à presença do ácido nítrico e ao seu efeito 

oxidante, o comportamento observado nos 4 testes analisados se distingue de acordo com as 

variáveis utilizadas, tendo-se verificado um melhor rendimento de lixiviação para a maioria 

dos metais no teste 4. Verificou-se ainda que o rendimento de lixiviação de uma forma geral 

é favorecido pelo aumento da temperatura totalizando 35,01% de massa lixiviada quando o 

sistema foi a 80°C por 6 horas.  

Assim, o rendimento da lixiviação obtido para o cobre nos ensaios com água régia 

foi de 100 % a 80ºC, e em todos os tempos e temperaturas realizadas, sua eficiência foi acima 

de 90%, sendo, portanto, este um lixiviante muito eficaz para este metal.  

Para a maioria dos metais, este lixiviante se mostrou ser de grande eficiência, como 

para o ferro, o estanho e o chumbo com rendimentos acima de 70 %. Titânio, cálcio, cromo, 

zinco e o níquel obtiveram rendimentos semelhantes ao do cobre, acima de 95%. 

Quanto à prata, também se obteve um bom rendimento, acima de 70% para uma lixiviação 

a 80°C.  Mesmo obtendo extrações altas de metais, nos resíduos ainda foram detectadas 

frações metálicas, como mostra a Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Composição residual da amostra no papel filtro após o processo de lixiviação. 

 Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 

Elementos % % % % 

Br 30,00 31,80 51,00 52,00 

Si 28,00 42,43 38,00 34,00 

Ca 24,00 7,87 0,06 2,00 

Al 14,00 13,94 7,00 8,00 

Ba 2,00 1,21 0,32 1,00 

Fe 1,10 1,07 0,44 1,00 

Sn 0,51 0,69 3,00 2,00 

Ti 0,33 0,43 0,20 0,20 

Sr 0,25 0,23 0,02 0,06 

Pb 0,12 0,11 0,19 0,19 

Cu 0,09 0,08 0,07 0,07 

Ag 0,05 0,07 0,15 0,27 

Cr 0,03 0,03 0,00 0,01 

Zn 0,01 0,01 0,01 0,01 

Ni 0,00 0,01 0,00 0,01 

 

As porcentagens de metais apresentadas na tabela 4.4 são referentes ao sistema 

lixiviado na temperatura 80°C e 6 horas de reação, sendo esta a solução utilizada no processo 

eletroquímico. 

Tabela 4.4 - Principais elementos presentes em solução. 

Elementos % Elementos % 

Cu 40,711 Fe 1,195 

Cl 24,904 Ag 1,539 

Sn 17,265 Al 0,601 

Ca 7,326 Ni 0,209 

Na 3,638 Cr 0,179 

Pb 1,966 Ti 0,154 

 

Os resultados mostrados na Tabela 4.4 indicam quantidades de cobre e estanho bem 

superiores aos demais elementos. Em virtude de seu alto valor, a presença, embora pequena, 
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de metais preciosos, como a prata torna a reciclagem deste resíduo economicamente muito 

interessante.  

 

4.2. Processo eletroquímico com a solução real e otimização de 

parâmetros 

 

4.2.1. Efeito da densidade de corrente na remoção da prata e do tempo de 

deposição 

 

Em todos os processos eletroquímicos, a densidade de corrente é um parâmetro muito 

importante para controlar a taxa de reação dentro do reator eletroquímico. A densidade de 

corrente, neste caso, determina a taxa de produção dos íons Cu2 + liberados pelo ânodo. A 

Figura 4.1 mostra a eletrodeposição dos metais após 60 minutos de reação nas densidades 

de 0,11 A/cm2; 0,22 A/cm2e 0,33 A/cm2, e tempo constante de 60 minutos. 

 

Figura 4.1 - Eletrodeposição dos metais após 60 minutos de deposição com e sem agitação 

mecânica. 

 

É possível observar na Figura 4.1, que a concentração dos metais, principalmente da 

prata depositada está relacionada à corrente aplicada, porém não apresenta um 

comportamento linear. O aumento da concentração do cobre na solução, com o aumento da 
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corrente elétrica e rápida dissolução do anodo, leva ao aumento do número de íons 

adsorvidos na interface do eletrodo e leva a um aumento da polarização elétrica. Quanto 

maior for a polarização, mais fina a camada depositada no catodo, porém, menor será a 

remoção, verificado este comportamento na Figura 4.1. 

Em 60 minutos do processo de deposição, verificou-se que o aumento da densidade 

de corrente leva a uma menor eficiência de corrente, afetando assim a quantidade do depósito 

de metais no cátodo. Um aumento na densidade de corrente leva ao aumento do excesso de 

energia catódica, aumentando a ativação das reações na superfície do eletrodo, o que, por 

sua vez, provoca um aumento do teor de algumas espécies e uma diminuição do no teor de 

outros, o que de fato é verificado no presente estudo. 

O processo de eletrodeposição com agitação mecânica contínua mostram melhores 

taxas de deposição, especialmente do cobre e da prata, nas três densidades de corrente. Um 

resultado satisfatório foi apresentado quando o processo operou em densidade de 0,22 A/cm2 

e 60 minutos, atingindo uma concentração em peso de 7, 15% de deposição de prata, para as 

outras densidades de corrente 0, 11 e 0,33A/cm2, obteve-se 1,5% e 2,5% respectivamente. 

Para a reação eletroquímica sem agitação contínua, verifica-se que na deposição de prata 

quando a corrente aplicada foi de 1,5 A, a massa da mesma foi inferior a 1%.  Para as 

correntes de 0,5 e 1,0 A, ambas sem agitação, obteve-se uma deposição da prata de 2,3% e 

3,6% respectivamente. Em todas as variáveis estudadas, os depósitos de cobre foram acima 

de 90%, exceto para a corrente de 0,5 A e sem agitação. Nestes parâmetros operados na 

célula eletroquímica, a principal reação que ocorreu no ânodo foi à dissolução do cobre como 

Cu2+, e, no catodo ocorreu à redução da prata juntamente com outros metais; o que de fato 

acontece com os metais nobres, onde o cobre na série eletroquímica de reatividade é capaz 

de reduzir a prata em solução aquosa. Diante dos resultados obtidos com a variação da 

densidade da corrente, fixou-se para os próximos experimentos aquela que apresentou 

melhores resultados em relação à deposição da prata, que foi a densidade de corrente de 0,22 

A/cm2.  

Partindo deste ponto, variou-se o tempo de deposição para investigar a influência 

deste parâmetro, visto que está diretamente relacionado ao consumo de energia elétrica. Uma 

observação a ser feita diante destes resultados, é que de fato ocorre a deposição de uma 

camada de metais no catodo, no entanto, observando-se visivelmente no decorrer do 

processo, uma grande quantidade deste depósito cai na solução, e volta a dissolver-se 

novamente. Esta baixa aderência ao catodo, principalmente nas reações sem agitação, está 

sendo diretamente influenciada pela produção de hidrogênio. 
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A Figura 4.2 apresenta taxas de deposição dos metais para os dois processos, com e 

sem agitação mecânica, nos diferentes tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos e densidade de 

corrente constante igual a 0,22 A/cm2. 

 

 

Figura 4.2 - Eletrodeposição de metais para diferentes tempos, com agitação e sem agitação 

mecânica. 

 

Analisando na Figura 4.2, observou-se que o processo sem agitação apresenta taxas 

de deposições do alumínio, do cobre e da prata, que variam nos tempos de 15, 30, 60, 90 e 

120 minutos, apresentando concentrações de 0,28%, 2,2%, 3,6%, 5,0% e 0%, 

respectivamente para a prata, e em todos os tempos, as concentrações obtidas de cobre foram 

acima de 90% e para o alumínio abaixo de 1%. O valor de 0% no tempo de 120 minutos na 

concentração da prata ocorreu pelo o fato do ânodo, após 100 minutos do processo, ser 

completamente oxidado, neste momento não houve mais um equilíbrio na transferência de 

cargas na solução, uma vez que o ânodo não estava mais em contato com a solução 

impossibilitando a passagem da corrente e todo o depósito do catodo caiu em solução e 

voltou a dissolver-se. 

No processo com agitação, a deposição de cobre e prata se mostrou de forma 

significativa, apresentando taxas de deposição acima de 1% em todos os tempos analisados, 

sendo 1, 4% - 5,0% - 7,2% - 4,2% e 3,3% respectivamente para a prata, e em tempos 

estudados o cobre apresenta concentrações acima de 90%, assim como alumínio abaixo de 

1%, como mostrado para o processo sem agitação. Os tempos de 15 e 120 minutos 
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apresentaram comportamentos distintos em relação à deposição dos metais, sendo que no 

processo sem agitação houve comportamentos inesperados em 120 minutos, prejudicando a 

deposição da prata. Em ambos os processos a taxa de deposição da prata em 15 minutos foi 

baixa, se mostrando insignificante no processo sem agitação mecânica, entretanto, para a 

eletrodeposição no tempo de 120 minutos e com agitação consegue-se taxas de remoção 

acima de 3%.  

No decorrer do processo, também foi observado que parte dos metais aderidos a 

superfície dos eletrodos caem na solução em determinados tempos, volta a dissolver-se, 

dificultando sua coleta ao final do processo. Isso ocorre devido a solução ser extremamente 

ácida. Outra hipótese possível para a baixa remoção de prata e outros metais, é a pequena 

área ativa dos eletrodos utilizados. A prata, assim como o cobre estão sendo depositados na 

forma de cloretos, cloreto de prata e cloreto de cobre, como também cobre e prata metálico, 

verificado nas análises de Difratograma de Raio-x – (DRX), apresentando na Figura 4.3. A 

Figura 4.3 apresenta o DRX do depósito catódico, em uma reação de 30 minutos com e sem 

agitação mecânica. 

 

Figura 4.3 - Difratograma de Raios-X do depósito formado no catodo, (a) com agitação e (b) 

sem agitação em 30 minutos de reação. 

Um parâmetro que merece destaque nestas análises é a agitação mecânica contínua. 

A agitação da solução tem um efeito significativo para ambos os casos estudados, 

favorecendo à deposição dos metais no catodo. A taxa de agitação leva a um aumento na 

taxa de transferência dos íons presentes no eletrólito e, portanto, a sua difusão é facilitada da 

solução para a superfície do catodo, o que também pode ser atribuído à transferência de 

massa na solução, observado também por Torabinejad, et al., (2016) em seus estudos. A 

diminuição significativa da eficiência da corrente, observado principalmente quando se 

aplica a corrente de 1,5 A, pode ser observada com a diminuição da taxa de deposição de 

(a) (b) 
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metais na superfície do cátodo, o que de fato foi verificado. Neste caso, a evolução do 

hidrogênio é a reação dominante no catodo, dificultando o processo de deposição bem como 

a difusão das espécies dos íons em solução. Fica evidente em ambos os processos que a 

corrente aplicada foi eficaz em todos os tempos de reação, que é o grande objetivo desta 

variável tempo, para minimizar ao máximo o consumo de energia no processo. O tempo 

entre 30 e 60 minutos para este processo, seria suficiente para consideráveis remoções de 

metais, inclusive da prata nesta solução. 

Mesmo já identificada a valiosa remoção da prata, existem outros metais que por 

ventura também tem afinidade pelo eletrodo utilizado e se depositaram junto com ela, dentre 

eles o cobre como já mostrado, outros metais, como o zinco, alumínio, chumbo, ferro e cálcio 

apresentaram pequenos depósitos em tempos específicos, no entanto foram bem abaixo de 1 

e não estão mostrados. A Tabela 4.5 mostra a concentração de cada elemento em todos os 

tempos de processo, sendo 15, 30, 60, 90 e 120 minutos operando com corrente constante. 

Como já citado, cada tempo estudado apresenta uma variação na deposição, sendo o cobre e 

prata os metais de maior ocorrência em todos os tempos estudados.  

 

Tabela 4.5 - Concentração de metais presentes no catodo. 

Metais 

Tempo (minutos) 

0 15 30 60 90 120 

% c.a./s.a. c.a./s.a. c.a./s.a. c.a./s.a. c.a./s.a. 

Cu 40,71 98,28/99,12 92,64/97,10 92,65/94,74 94,31/94,81 95,82/99,26 

Al 0,60 0,00/0,23 0,36/0,39 0,00/0,36 0,44/0,14 0,53/0,39 

Ag 1,54 1,46/0,29 5,04/2,17 7,35/3,58 4,19/5,04 3,55/0,00 

 

Na Tabela 4.5, o tempo 0 corresponde a solução inicial (lícor lixiviado), e as 

abreviações c.a. e s.a. correspondem aos parâmetros estudados, com agitação e sem agitação, 

respectivamente. A deposição dos metais foi realizada em corrente constante, enquanto que 

a voltagem diminuía ao longo do processo, o que pode ser explicado à variação de metais 

que aderiram à superfície do cátodo. 

Devido a solução ser altamente ácida, a oxidação do anodo, junto a outros parâmetros 

se deu rapidamente. No entanto, pode-se afirmar que o catodo utilizado é eficiente para 

remover tanto o cobre, como os metais citados, de soluções aquosas. A Tabela 4.6 apresenta 
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a quantidade em massa da prata nos depósitos do catodo em diferentes tempos e densidade 

de corrente constante. 

 

Tabela 4.6 - Concentração da prata em corrente constante. 

  Depósito no catodo    Concentração de prata 

T c.a. s.a Q.t. M.t c.a. s.a. 

15 0,052 0,003 

 

792 0,885 7,53x10-4 9,65x10-6 

30 0,299 0,078 1,584 1,77 1,50x10-2 1,69x10-3 

60 0,002 0,002 3,168 3,442 1,39x10-4 5,37x10-5 

90 0,036 0,096 4,7521 5,312 1,50x10-3 4,80x10-3 

120 0,166 -0,233 6,336 7,082 5,89x10-3 0 

Onde t= tempo (min.), c.a.= com agitação (g), s.a.= sem agitação (g), m.t.=massa 

teórica, Q.t. = carga teórica (C). 

 

Levando em consideração a massa teórica calculada pela Lei de Faraday apresentada 

na Tabela 4.5, percebe-se que a deposição catódica neste processo foi baixa, no entanto, 

suficiente para remoção de concentrações consideráveis de prata, principalmente em 30 

minutos de reação. Aparentemente, um aumento no tempo de reação, após 30 minutos 

provoca mais uma vez um aumento na deposição de metais no catodo, assim como uma 

maior remoção de prata.  

Para verificar a concentração da prata na solução final, realizou-se medições por 

Absorção Atômica em todas as alíquotas colhidas ao final de cada experimento em todos os 

tempos de reação, 15 - 30 - 60 - 90 e 120 minutos, com e sem agitação. Os resultados destas 

análises estão apresentados na Figura 4.4.  
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Figura 4.4 - Medidas de concentração da prata em solução, para os processos com agitação 

e sem agitação. 

 

Todas as alíquotas colhidas em intervalos de 10 em 10 minutos foram analisadas, no 

entanto, as concentrações de prata e outros metais, em um tempo diminuía, em outro tempo 

aumentava, logo, para quantificar a remoção de prata ao final de cada processo, apenas as 

últimas alíquotas foram analisadas. Partindo da solução inicial, o que pressupõe e que de 

fato ocorreu uma diminuição da concentração de prata na solução. A solução inicial 

apresenta uma concentração de prata igual a 0,00251 mg/L. A diminuição da concentração 

já ocorre nos primeiros 15 minutos de reação, e para as reações com e sem agitação a 

concentração da espécie metálica é praticamente a mesma neste ponto, 0,00189 e 0,00191 

mg/L respectivamente. Em 30 minutos de reação, observa-se uma maior concentração da 

prata em solução para o processo sem agitação, que apresenta 0,00198 mg/L na solução, uma 

vez que este apresenta maiores concentrações de prata no final da reação, para 30 minutos 

com agitação, a concentração de 0,00185 mg/L.  

Com 60 minutos de reação, o comportamento segue semelhante aos de 30 minutos, 

mostrando que o processo sem agitação, mais uma vez apresenta uma concentração maior 

do íon Ag+ que é de 0,00193 mg/L em relação ao com agitação de 0,00184 mg/L. Em 90 

minutos, as concentrações são muito próximas, apresentando na solução com agitação 

0,00195 mg/L e 0,00196 para a reação sem agitação. Um comportamento diferente é 

observado para o tempo de 120 minutos de reação, onde na reação sem agitação, é observada 

um aumento na concentração. Isso ocorreu pelo fato do eletrodo (anodo) ter sido oxidado 
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completamente em 100 minutos de reação, ocorrendo um desequilíbrio de cargas na solução 

dificultando a deposição da prata no catodo. Para a reação com agitação, o comportamento 

da curva se mantém em relação aos outros tempos, indicando uma tendência a se tornar 

constante. A concentração da prata na solução neste ponto é de 0,00197 mg/L.  

Analisando estes resultados, verifica-se uma melhor remoção do metal em 30 e 60 

minutos, com agitação. Este fato é importante para otimização do tempo. Um tempo de 30 

ou 15 minutos poderia ser considerado neste caso também, visto que as concentrações de 

prata são bem aproximadas. A baixa remoção da prata nesta solução, pode estar relacionada 

ao seu potencial de redução que é muito próximo do cobre, e uma alta taxa de redução do 

cobre no catodo pode estar interferindo a deposição da prata, já que ambos competem pela 

mesma superfície. A remoção do cobre nesta solução será realizada em etapas posteriores a 

este estudo. 

 

4.2.2. Morfologia dos metais depositados  

 

A morfologia da superfície dos produtos depositados e estudada por Microscopia 

Eletrônica de Varredura – MEV acoplado a um sistema Energia Dispersiva – EDS estão 

apresentados na Figura 4.5.  

A Figura 4.5 apresenta as morfologias dos depósitos no catodo para os tempos de 

deposição estudados e processo com agitação.  
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Figura 4.5 - Imagens de MEV e EDS dos produtos de deposição no cátodo em 15, 30, 60, 90 

e 120 minutos com densidade constante. 

 

Devido as soluções serem extremamente ácidas, alguns fatores estão relacionados à 

evolução simultânea do hidrogênio, o que prejudica o processo de deposição eletroquímica, 

t = 15 minutos 

t = 30 minutos 

t = 60 minutos 

t = 90 minutos 

t = 120 minutos 
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como a deposição dos metais de interesse no catodo, resultando em depósitos quebradiços e 

não aderentes ao eletrodo devido justamente à evolução do hidrogênio ou reações 

secundárias ainda desconhecidas no meio iônico desta solução. As morfologias das espécies 

formadas no catodo são apresentadas na Figura 4.5, e apresentam estruturas formadas na 

superfície dos eletrodos como aglomerados de formas indefinidas, em todos os tempos 

estudados. É possível observar também, que mesmo sendo uma solução com vários metais 

e de concentrações diferentes, o cobre e a prata, podem ser depositados no cátodo enquanto 

estes dois íons metálicos coexistem na mesmo solução. Para o tempo de 15 e 120 minutos 

sem agitação, não ocorreu depósito no catodo, de forma que não foi possível realizar análise 

por MEV. A Figura 4.6 apresenta a morfologia dos depósitos no catodo para o processo sem 

agitação. 

 

Figura 4.6 - Imagens de MEV dos produtos de deposição no cátodo sem agitação em 30, 60 

e 90 minutos e densidade constante. 

Nas morfologias dos depósitos para o processo sem agitação apresentados na Figura 

4.6, é observada a formação do cobre metálico na reação de 30 minutos, nas demais 

t = 30 minutos 

t = 60 minutos 

t = 90 minutos 
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estruturas, observa-se o início da formação de uma folha, em algumas partes dos depósitos, 

que pode está também atribuída a presença da prata. 

A composição superficial dos produtos de deposição catódica é ainda confirmada 

pelo mapeamento por EDS apresentadas na Tabela 4.7, ao longo do tempo, com Cu, Ag e 

Al coexistindo no catodo. 

 

Tabela 4.7 - Composição dos principais metais presentes nos depósitos do catodo. 

Metal 

Time (minutes) 

15 min. 30 min. 60 min. 90 min. 120 min. 

c.a/s.a. c.a./s.a. c.a./s.a. c.a./s.a. c.a./s.a. 

Cu (%) 95,93/0,00 83,93/96,45 93,1/94,04 99,29/92,56 95,52/0,00 

Al (%) 3,03/0,00 11,47/2,20 5,14/5,21 0,00/2,99 4,40/0,00 

Ag (%) 1,06/0,00 0,11/1,35 1,76/0,76 0,71/3,44 0,08/0,00 

 

Na Tabela 4.5, a prata representa cerca de 3,72% dos elementos totais de deposição 

para o processo com agitação, a proporção é aumentada para 5,55% para o processo sem 

agitação. O cobre, em todos os tempos, apresenta as maiores concentrações, e isso ocorre 

justamente pela natureza ácida da solução. Essas condições severamente ácidas, dissolvem 

com maior rapidez os eletrodos de cobre, gerando uma quantidade alta do mesmo em 

solução. Mesmo assim, verifica-se que a eletrodeposição de prata e cobre pode ser 

conseguida neste reator simples e de fácil manuseio, enquanto os dois íons metálicos 

coexistem em solução. Além disso, há possibilidade de separar o cobre da prata por este 

mesmo sistema. 

 

4.3. Efeito da solução diluída em proporções variadas na eletrodeposição 

de metais no eletrodo de cobre 

 

4.3.1. Solução diluição de 1:3 

A Figura 4.7 apresenta a evolução do processo na célula eletroquímica em 

aproximadamente 30 minutos de reação para uma diluição de 1:3, sem agitação mecânica e 

1,5 A de corrente aplicada.  
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Figura 4.7 - Célula eletroquímica. (a) reação em andamento. (b) reação finalizada. 

 

Na figura 4.7 (a) verifica-se uma diferença da coloração, que vai evoluindo ao 

decorrer da reação e se divide em três fases. A coloração de cima é amarelada, a do meio 

continua verde clara, e a de baixo um azul escuro. A solução esverdeada, observada no meio 

da célula, entre os eletrodos, pode ser devido a oxidação e ao mesmo tempo a dissolução de 

íons de cobre no ácido nítrico. Indica também que os íons de cobre estão sendo reduzidos na 

forma de Cu2+. A solução de cor verde amarelada observada na parte superior da solução 

está associada a formação de íons Cu0 ou CuCl4
2- (Cloreto de Cobre (II)). A solução abaixo 

dos eletrodos apresenta coloração azulada devido a formação do Cu (NO3)2 (nitrato de 

cobre). No anodo, mesmo com a perda de massa, é depositada uma fina camada branca, a 

qual está associada provavelmente a formação do composto de cloretos e óxidos. No catodo, 

uma camada de metais é depositada. A Figura 4.7 (b) mostra o depósito do catodo que caiu 

dentro da solução, no entanto continuou na sua forma sólida, não dissolvendo na solução, 

como ocorria nas soluções com a acidez mais elevada, utilizadas no anteriormente.  

O desprendimento do depósito ao retirar os eletrodos da solução está associado ao 

peso do depósito, como também ao desligamento da corrente, fazendo com que o depósito 

se desprenda devido à ausência da força que os mantinha aderidos ao catodo. Essa camada 

branca se formando no anodo, é observada logo nos primeiros minutos de reação, parte dela 

caia na solução à medida que a reação se processava, e outra permanece aderida ao anodo, 

mesmo após o desligamento da fonte. No fim do processo, não foi possível analisa-lo 

separadamente, pois se dissolve facilmente na solução. No entanto, a camada aderida ao 

(a

) 

(b) 
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anodo foi possível ser analisa por FRX e DRX. A Figura 4.8 apresenta os eletrodos ao final 

do processo. 

 

 

Figura 4.8 - Anodo e catodo ao final da reação sem agitação e diluição 1:3. 

 

Nas análises por FRX, foram encontradas concentrações de prata, sódio, cloro, 

aderidas ao anodo de cobre. Por estas análises, já é possível identificar a formação de cloretos 

de cálcio, assim como óxidos de cobre e de prata, os quais apresentam colorações brancas e 

são bem solúveis. Alguns destes compostos foram encontrados nas análises por DRX. 

Todas as correntes estudadas para a diluição de 1:3 e sem agitação tem o mesmo 

comportamento descrito acima. A Figura 4.9 apresenta a reação para o processo com 

agitação mecânica. 

   

Figura 4.9 - Deposição de metais com agitação mecânica. 

(a) (b) 
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Nas reações com agitação, observa-se que não houve a formação de cores diferentes 

na solução, justamente pelo motivo da solução está em constante agitação. No entanto, a 

deposição de metais no catodo fica mais aderente, de forma que ao desligar o sistema, esta 

continua bem grudada ao eletrodo.  

Ainda na Figura 4.9, verifica-se a deposição da camada branca no anodo, o qual está 

associado ao cloreto de sódio, permanece aderente ao anodo, mesmo após o desligamento 

da corrente. Os depósitos dos catodos, analisados por FRX, estão apresentados na Tabela 

4.8, para o processo com agitação, e na Tabela 4.9 para o processo sem agitação. 

 

Tabela 4.8 - Composição dos depósitos do catodo para o processo com agitação. 

 0,5 A 1,0 A 1,5 A  

Elementos % % % 

Cu 94,458 94,099 88,397 

Cl 3,435 4,25 9,079 

Na 0,301 0,190 1,593 

Ca ... ... 0,331 

Pb 0,194 0,194 0,103 

Ag 3,191 1,398 1,571 

 

A composição dos depósitos no catodo para o processo com agitação, apresenta uma 

elevada concentração de cobre, seguida do cloro e da prata. Apesar do estanho está em 

grande quantidade na solução, não foi verificada nenhuma taxa de deposição do mesmo neste 

processo com agitação, estando todo ele ainda presente na solução. As análises por FRX, 

dos depósitos, foram realizadas de forma elementar, no entanto, compostos também são 

formados no depósito como o Cloreto de sódio, CaCl2, AgCl e PbO. A Tabela 4.9 apresenta 

a composição do depósito para o processo sem agitação. 
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Tabela 4.9 - Composição dos depósitos no catodo para o processo sem agitação. 

 0,5 A 1,0 A 1,5 A  

Elementos % % % 

Cu 53,355 78,543 67,152 

Cl 21,18 6,473 3,881 

Pb  0,572 1,6 1,731 

Al 0,768 0,309 0,183 

Ni 0,101 ... ... 

Sn 12,552 11,993 26,288 

Na 6,165 2,165 1,435 

Ca 1,042 ... ... 

Ag 0,391 0,99 0,764 

Fe 0,274 ... ... 

 

Na composição dos depósitos no processo sem agitação é obtida altas taxas de 

remoção para o estanho, seguido do cobre, cloro, prata, alumínio e chumbo. Além disso, 

outras frações de metais, como pode ser verificado na tabela, estão aderidas a superfície do 

eletrodo, como cálcio, ferro e níquel, e só são depositados na corrente de 0,5 A. O processo 

sem agitação favorece a deposição do estanho. Neste depósito há possíveis formações de 

compostos como NaCl, Al2O3, PbO, CaCl2 e SnO. A presença destes compostos é devido ao 

depósito do catodo não ter sido lavado. Alguns elementos como como níquel, ferro e cálcio 

podem estar em concentrações baixas e não detectáveis por FRX. 

As alíquotas colhidas durante o processo foram analisadas por FRX. Os resultados 

obtidos para o processo com agitação, não foram tão satisfatórios para a remoção dos metais. 

Observou-se que em todas as alíquotas colhidas, as concentrações dos metais na solução 

pareciam não mudar, exceto a do cobre, que aumentava progressivamente em função do 

tempo e da corrente aplicada, justamente pelo fato da oxidação do anodo, que era de cobre.  

O aumento da concentração do cobre na solução diluída de 1:3 é alta, e dá-se também 

pelo fato da acidez da mesma, assim fazendo com que o desgaste dos anodos seja mais 

rápido, principalmente no processo com agitação. Reações paralelas também ocorrem, 

dificultando a remoção dos metais, dentre elas, a produção de hidrogênio.  Mesmo diante de 

algumas reações paralelas, o depósito de cobre na superfície do catodo para as correntes 

analisadas são as principais reações, seguido da prata, sendo os elementos de mais prováveis 
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redução em uma solução de pH abaixo de zero. Esses resultados indicam e enfatizam que o 

cobre é seletivamente reduzido no catodo pelo processo aplicado. Como os potenciais de 

redução dos íons ferro, chumbo, estanho e demais elementos são menores que os do íon 

hidrogênio, a eletrodeposição desses íons metálicos é mais difícil de ocorrer do ponto de 

vista termodinâmico. Portanto, as concentrações desses íons metálicos nestas condições 

praticamente não se alteram com o tempo de reação.  

No processo sem agitação, verifica-se um comportamento diferente em relação a 

remoção do estanho na solução, altas taxas de remoção foram alcançadas. O que 

provavelmente está ocorrendo é a formação e liberação do gás hidrogênio próximo a região 

catódica durante o processo de eletrodeposição, e o pH da solução foi aumentado. Esta 

elevada deposição de estanho, principalmente na reação aplicando a corrente de 1,5 A e sem 

agitação, pode ser explicada também pelo íon estanho formado na solução. O 

Sn4+ predomina na reação, reduzindo ao íon Sn2+, Equação (17), e formando composto, 

provavelmente com o cloro – Cloreto de estanho. Sua redução ocorre, seguindo a reação 

apresentada na Equação (18). Devido a este aumento do pH da solução, alguns dos íons de 

estanho também foram precipitados no decorrer da reação pela seguinte equação. 

 

                             Sn4+ + 2e-               Sn2+                                                Equação (17) 

               Sn2+ + 2OH -                Sn (OH)2                              Equação (18) 

 

Partindo desta consideração, que de fato acontece, neste ponto, a atividade do íon estanho é 

igual à concentração do íon estanho, o pH calculado no momento em que o hidróxido de 

estanho começa a se formar é 0,94 (Pourbaix, 1966). 

De fato, hidróxidos de estanho são precipitados, e ao final da reação, pode –se colher 

alíquotas desse precipitado e avaliar se realmente o estanho metálico, ou compostos de 

estanho, estavam sendo removidos da solução por eletrodeposição. As alíquotas colhidas ao 

final do processo e analisadas por FRX, apresenta uma diminuição na concentração de todos 

os elementos que estavam presentes na solução no início do processo, como é verificado na 

Tabela 4.8. A Tabela 4.10 mostra a concentração de metais ao final de cada processo, em 

todas as correntes estudadas e sem agitação mecânica. 
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Tabela 4.10 - Concentração de metais ao final de cada corrente estudada e sem agitação 

mecânica. 

 Solução inicial 0,5A  1,0 A  1,5ª 

Elementos % % % %  

Cu 39,589 50,967 59,893 63,347 

Cl 22,396 24,172 20,102 19,3 

Sn 18,283 12,447 8,668 1,197 

Ca 8,780 5,746 2,795 2,153 

Pb 2,008 ... ... ... 

Fe 1,228 0,831 0,566 0,559 

Ag 0,938 0,679 0,418 0,44 

Al 0,749 0,688 0,599 0,373 

Si 0,124 0,192 0,067 0,035 

Ni 0,215 0,17 0,15 0,113 

Cr 0,215 0,136 0,075 0,083 

Ti 0,149 0,098 0,042 0,047 

Na 5,326 3,874 6,624 4,353 

 

Pela análise química, pode-se afirmar que há prováveis formação de cloreto de sódio, 

assim como cloreto de prata, pois durante o processo, pós branco que estavam sendo 

depositados no anodo caiam na solução, e eram bem solúveis, características dos compostos 

formados por cloretos e óxidos. Ao final do processo, ainda é verificado uma considerável 

porcentagem de estanho em todas as correntes aplicadas, principalmente para a corrente de 

0,5 A. Isso significa que a corrente foi baixa, minimizando a geração de íons para a solução, 

assim como o transporte de íons para o catodo. As taxas de remoção do estanho para as 

correntes estudadas de 0,5 – 1,0 e 1,5 A foram respectivamente 32%, 53% e 89% 

respectivamente. O chumbo é completamente removido por deposição no catodo, o que é 

considerado um resultado excelente, devido a sua alta toxidade em solução. Este pode estar 

sendo depositado no catodo em forma de liga Pb-Sn, na sua forma óxido ou na sua forma 

metálica, mesmo com seu potencial de redução sendo negativo.  

As alíquotas colhidas, ao longo do tempo e analisadas por FRX, para o processo sem 

agitação e corrente de 1,5 A, apresentaram ótimos resultados, o que era o esperado para as 

demais correntes. A Figura 4.10 apresenta a curva de remoção do estanho versus tempo de 

reação.  
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Figura 4.10 - Remoção do estanho em processo eletroquímico sem agitação e corrente de 

1,5 A. 

A concentração inicial do estanho era de 18,28%, e vai diminuindo ao longo do 

tempo, à medida que é depositado no catodo. Em 40 minutos de processo, praticamente todo 

estanho já se encontra depositado no catodo, o que já seria um ótimo tempo para sua 

remoção. Observa-se que nesse ponto a curva segue a tendência a se tornar constante, pois 

praticamente todo o estanho foi removido. A remoção do estanho neste processo foi de 98%. 

 

4.3.1.1. Absorção atômica 

 

Os resultados obtidos nas análises por Absorção atômica estão apresentados na Figura 

4.11.  
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Figura 4.11 - Concentração de estanho ao final de cada processo – Diluição 1:3. 

 

As análises obtidas por Absorção Atômica mostradas na Figura 4.11, apresentam 

resultados semelhantes aos encontrados por FRX, onde ao final do processo, há de fato uma 

diminuição da concentração de estanho na solução, e mais uma vez comprova que o processo 

sem agitação mecânica favorece a deposição e remoção do estanho, principalmente quando 

a corrente aplicada ao processo é de 1,5 A.  

 

4.3.1.2. Difração de Raio-X (DRX) 

 

Os depósitos formados no catodo e analisados também por Difratograma de Raio-X, 

e está mostrado na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 - Difratograma de Raio-X do depósito formado do catodo em corrente de 1,5 

A, com agitação (a), sem agitação (b). 

 

Sabe-se que pela heterogeneidade da amostra, há uma variação de elementos, e 

alguns elementos são depositados em forma de compostos. De acordo com os difratogramas 

a e b, nesta amostra, o cobre e o titânio são depositados como cloreto, o estanho e o ferro 

aparecem na sua forma metálica. Outro composto detectado é o dióxido de estanho, 

comprovando-se a presença do cloreto de sódio no segundo gráfico. 

 

4.3.1.3. Morfologia dos depósitos –Diluição 1:3  

 

Os depósitos raspados do cátodo de cobre e caracterizados por Microscopia 

Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG), estão apresentados nas 

Figuras 4.13 e 4.14.  

(a) (b) 
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Figura 4.13 - Morfologia dos depósitos dos catodos em densidades de correntes a) 0, 11 

A/cm2 – b) 0,22 A/cm2 e c) 0,33 A/cm2, para o processo com agitação. 

 

A morfologia dos depósitos apresentados na Figura 4.13, mostra características 

semelhantes de acordo com os parâmetros estudados, com agitação e sem agitação. As 

estruturas dos metais depositados no catodo, para o processo com agitação, formam 

aglomerados semelhantes a flores. Essa estrutura é mais visível para as correntes de 1,0 e 

1,5 A. O metal de maior concentração nestes depósitos é o cobre, e em toda a área analisada 

por MEV, as características de depósitos aglomerados permanecem, confirmando que a 

morfologia formada deve-se ao cobre. Segundo POPOV (2002), quando um sistema 

envolvendo deposição de metais é caracterizado por uma alta corrente de troca (equilíbrio 

termodinâmico onde a corrente líquida é zero), depósitos esponjosos são formados ao se 

utilizar baixa densidade corrente catódica, enquanto depósitos de natureza dendrítica se 

formam ao trabalhar com densidades mais altas. Aparentemente, este é o comportamento 

apresentado nas morfologias.  

j = 0,11A/cm2 

j = 0,22 A/cm2 

j = 0,33 A/cm2 

(a) 

(b) 

(c) 
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A Figura 4.14 apresenta a morfologia dos depósitos para o processo sem agitação, e 

seguem o comportamento de depósitos de natureza dentríticas em correntes mais altas, 

observadas na estrutura formada em densidade de corrente de 0,33 A/cm2. 

 

 

Figura 4.14 - Morfologia dos depósitos dos catodos em densidades de correntes a) 0, 11 

A/cm2 – b) 0,22 A/cm2 e c) 0,33 A/cm2, para o processo sem agitação. 

 

Para o processo sem agitação, a morfologia é visivelmente interessante, formada por 

estruturas semelhantes a folhas de uma samambaia, em alguns pontos perfeitamente 

estruturada, como verificado no depósito da Figura 4.14 sem agitação e corrente de 1,5 A. 

Estes depósitos são formados principalmente por cobre e estanho, formando uma liga de Sn-

j = 0,33 A/cm2 

j = 0,22 A/cm2 

j = 0,11A/cm2 

(a) 

(b) 

(c) 
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Cu, entre outros metais, e estão mostrados na Figura 4.15, que apresenta o mapeamento da 

amostra em forma de folha. Em artigo publicado por Walsh, 2016, ele discute que em 

potenciais negativos, dendritos crescem em ramos semelhante a árvores. O mesmo é 

apresentado em nosso estudo, comprovando que a estrutura se dá justamente pela liga 

formada entre o cobre e o estanho. 

 

 

Figura 4.15 - Mapeamento da estrutura do depósito formada no catodo – Sem agitação e 

corrente de 1,5 A. 

 

A morfologia do cobre metálico exibe uma estrutura mais angular, mostrado na 

Figura 4.16, como verificado ao longo da folhagem exibida pelo MEV. Enquanto que uma 

mistura dos cristais de cobre, estanho, alumínio, níquel e sódio resulta na morfologia da 

Figura 4.15. 
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Figura 4.16 - Estrutura angular do cobre metálico - Sem agitação e corrente de 1,5 A. 

 

A composição superficial dos produtos de deposição catódica foi quantificada pelo 

mapeamento realizado por EDS e estão apresentados na Tabela 4.11, com vários metais 

coexistindo no catodo, para o processo com e sem agitação. 

Tabela 4.11 - Composição dos principais metais presentes nos depósitos do catodo. 

Metal 

0,5 A 

c.a./s.a. 

1,0 A 

c.a./s.a. 

1,5 A 

c.a./s.a 

Cu 97,16 / 30,43 96,47 / 79,52 97,03 / 84,90 

Cl 0,44 / 50,09 0,45 / 15,04 1,4 / 9,32 

Na 0,96 / 6,88 1,64 / 2,30 0,75 / 2,49 

Sn 0,00 / 3,86 0,00 / 1,71 0,00 / 1,42 

Ni 0,94 / 0,83 0,87 / 0,52 0,00 / 1,25 

Fe 0,32/1,24 0,25 / 0,13 0,57 / 0,51 

Al 0,00 / 1,82 0,00 / 0,00 0,00 / 0,11 

Pb 0,00/  2,97 0,00 / 0,78 0,00 / 0,39 

Ag 0,00 / 1,91 0,00 / 0,00 0,19 / 0,00 

 

Dos metais base presente no depósito do catodo, o cobre é o mais depositado, por causa 

do seu alto potencial em relação ao hidrogênio. Além do cobre, o sódio, níquel, estanho, 

zinco e metais preciosos, também podem ser recuperados desta maneira, como mostrado na 

Tabela 4.9. 
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4.3.2. Solução diluição de 1:7 

 

A Figura 4.17 apresenta a evolução do processo na célula eletroquímica em 

aproximadamente 30 minutos de reação para uma diluição de 1:7, sem agitação mecânica e 

1,5 A de corrente aplicada. 

    

Figura 4.17 - Célula eletroquímica. (a) reação em andamento. (b) reação finalizada. 

 

O comportamento do depósito no catodo se repete para a solução diluída de 1:7. Ao 

final do processo parte do depósito cai na solução. Verificou-se também uma coloração azul 

mais escura na solução abaixo dos eletrodos, esta solução foi colhida e analisada por FRX 

para as três correntes estudadas. O sal formado no anodo, em todos os processos, apresenta 

concentrações elevadas, formando uma espécie de película em volta da área ativa do anodo, 

prejudicando a passagem de corrente, o que provavelmente diminui a deposição de metais 

no catodo. A evolução dos gases, principalmente do gás hidrogênio, é notada logo que o 

processo é iniciado, isso é observado nos dois eletrodos, principalmente no catodo, e fica 

visível ao olho no processo sem agitação, apresentado na Figura 4.18. 

 

(a) (b) 
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Figura 4.18 - Formação de gases no processo eletroquímico. 

 

A formação do cloreto de sódio no anodo e o depósito no catodo é apresentado na 

Figura 4.19, logo após retirados da solução. 

 

Figura 4.19 - Eletrodos após a finalização do processo. 

 

Nos processos sem agitação mecânica, observou-se que o depósito formado no 

catodo, apresentava uma coloração mais escura ao longo da área depositada, e avermelhada 

na ponta. Sabe-se que a coloração avermelhada, é de cobre metálico, o restante do depósito 

apresenta esta coloração, devido provavelmente a variedade de metais depositado junto com 

o cobre e o estanho, pricinpalmente a formação do óxido de prata, que tem coloração preta 
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ou marron. A Figura 4.20 ilustra a deposição no catodo com agitação mecânica nas diluições 

de 1:7. 

             

Figura 4.20 - Processo eletroquímico. (a) Célula eletroquímica em processo. (b) Deposição 

nos eletrodos ao final do processo. 

 

As deposições no anodo também são verificadas nos processos com agitação 

mecânica logo nos primeiros 10 minutos verificado na Figura 4.20 (a). É fato que a formação 

da película em volta do anodo, pode prejudicar a deposição dos metais no catodo, no entanto, 

em todas as correntes estudadas neste processo obteve-se remoções consideráveis de uma 

variedade de metais. 

O depósito no catodo apresentado na Figura 4.20 (b), apresenta a coloração 

avermelhada em toda área depositada, característica do cobre metálico. Verifica-se que um 

lado do eletrodo apresenta uma espessura no depósito maior, que o outro lado do eletrodo, 

próximo a parede da célula. Isso acontece por efeito da densidade da corrente, que se mostra 

mais uniforme entre os dois eletrodos, ocorrendo um maior depósito de metais, que entre o 

eletrodo e a parede da célula eletroquímica. Como já mencionado anteriormente, o depósito 

nos eletrodos, quando o processo é com agitação, tem uma melhor aderência a superfície, 

fazendo com que o depósito permaneça firme no eletrodo, mesmo após o desligamento da 

corrente. A Tabela 4.12 apresenta a composição do depósito do catodo para o processo sem 

agitação na diluição 1:7 em todas as correntes estudadas. 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 4.12 - Composição do depósito do catodo para o processo sem agitação. 

 0,5 A 1,0 A 1,5 A 

Elementos % % % 

Cu 72,586 70,609 78,576 

Cl 11,003 8,611 2,223 

Sn 10,385 13,989 16,175 

Na 3,778 5,162 0,65 

Ca 0,197 0,365 0,867 

Pb 0,712 0,644 0,732 

Ag 0,429 0,355 0,372 

Al 0,018 ... ... 

Fe 0,836 0,198 0,163 

Si 0,035 0,031 0,103 

Ni 0,012 0,026 0.042 

Cr 0,009 0,007 0,015 

Ti ... 0,002 0,006 

 

 

Para as soluções diluídas em 1:7, o comportamento da deposição aconteceu bem mais 

uniforme para a maioria dos metais, comparada aos depósitos nas diluições de 1:3, 

principalmente para o estanho que apresenta um aumento crescente na taxa de deposição à 

medida que a corrente é aumentada. As maiores taxas de deposição de estanho foram 

novamente para a densidade de corrente de 0,33 A/cm2, e em soluções diluídas, diferente da 

prata, onde sua deposição é mais eficiente em condições extremamente ácidas e numa 

densidade de corrente de 0,22 A/cm2. Nas soluções diluídas, ocorre também uma pequena 

deposição da prata no catodo. A composição dos depósitos para as soluções diluídas em 1:7, 

onde o processo deu- se com agitação, estão apresentadas na Tabela 4.13.   
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Tabela 4.13 - Composição do depósito do catodo para o processo com agitação 

 

 0,5 A 1,0 A 1,5 A 

Elementos 
%  %  % 

Cu 96,167 97,288 95,974  

Cl 1,596  0,000  1,582  

Sn 0,226  0,582  0,407  

Na 0,000  0,519  0,986  

Ca 0,182  0,133  0,147  

Pb 0,044  0,147  0,215  

Ag 1,287  0,818  0,458  

Al 0,227  0,000  0,000  

Fe 0,000  0,130  0,133  

Si 0,075  0,038  0,022  

Ni 0,082  0,033  0,045  

Cr 0,009  0,015  0,029  

Ti 0,007  0,000  0,000  

 
 

Durante o processo de eletrodeposição à corrente se manteve constante.  À medida 

que a eletrodeposição prossegue, há diminuição da concentração de íons na solução, à 

medida que estes são removidos. A Tabela 4.14 apresenta a concentração de metais na 

solução ao final de cada processo, em todas as correntes estudadas e sem agitação mecânica, 

que apresenta uma diminuição na concentração de alguns elementos, à medida que a corrente 

é aumentada. 
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Tabela 4.14 - Concentração de metais ao final do processo sem agitação. 

     

Elementos Solução inicial 

0,5 A 

% 

1,0 A 

% 

1,5 A 

% 

Cu 40,711 61,939 59,0955 61,2985 

Cl 24,904 21,834 28,37 24,2705 

Na 3,638 1,91 5,3395 8,5405 

Sn 17,265 6,717 2,766 2,789 

Ca 7,326 4,126 2,4135 1,501 

Ag 1,539 0,409 0,4305 0,441 

Pb 1,966 0,997 0,416 0,416 

Fe 1,195 0,867 0,51 0,375 

Ni 0,209 0,176 0,082 0,06 

Si 0,314 0,341 0,117 0,075 

Cr 0,179 0,117 0,057 0,0415 

Al 0,601 0,496 0,37 0,1695 

Ti 0,154 0,071 0,033 0,0225 

 

O processo sem agitação mecânica, apresenta resultados ainda mais consistentes nas 

diluições de 1:7, comparado as diluições de 1:3. O estanho ainda apresenta concentrações 

consideráveis ao final de cada reação, bem menores que as anteriores. A maior concentração 

presente na solução é para a corrente aplicada de 0,5 A. No entanto as taxas de remoção são 

de 61%, 84% e 84% para as correntes de 0,5 – 1,0 e 1,5 A respectivamente. O níquel é 

praticamente todo removido da solução, acompanhado do titânio, cromo, silício, chumbo e 

cálcio que apresentam taxas de remoção acima de 70%. 

 

 

4.3.2.1. Absorção atômica  

 

A Absorção Atômica foi realizada em todas as alíquotas finais, ou seja, no tempo de 

60 minutos, nos processos com e sem agitação. As alíquotas colhidas ao final do processo 

sem agitação, também foram analisadas para verificar a concentração do estanho, e estão 

apresentadas na Figura 4.21. 
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Figura 4.21 - Concentração de estanho ao final de cada processo – Diluição 1:7. 

 

As análises por Absorção Atômica mostrados na Figura 4.21, apresentam resultados 

semelhantes aos encontrados por análise de FRX, onde ao final do processo, há de fato uma 

diminuição da concentração de estanho na solução, e mais uma vez comprova que o processo 

sem agitação mecânica favorece a deposição e remoção do estanho. 

 

4.3.2.2. Análise de Difração de Raios-X (DRX) 

 

 

A análise por DRX foi conduzida com o objetivo de identificar os compostos 

formados nos depósitos, isto é, metálicos, cloretos ou óxidos metálicos, confirmando a 

deposição dos metais em estudo. 

A Figura 4.22 apresenta o DRX de um depósito catódico, no processo com e sem 

agitação mecânica e corrente de 1,5 A. 
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Figura 4.22 - Difratograma de Raios-X do depósito formado no catodo em um processo, com 

agitação (a), sem agitação (b). 

 

As amostras submetidas as análises por DRX, correspondem aos processos com 

diluição de 1:7, com agitação, Figura 4.22 (a) e sem agitação, Figura 4.22 (b) e corrente de 

1,5 A. Os compostos encontrados nas análises por DRX estão de acordo com os resultados 

encontrados por FRX. Comprova-se assim a deposição do estanho na sua forma metálica e 

do óxido de prata, assim como o cobre e demais elementos. A prata metálica, assim como 

cloreto de prata, aparece nos depósitos, onde o processo é realizado com agitação, 

comprovando mais uma vez as análises por FRX.  

 

 

4.3.2.3. Morfologia dos depósitos – Diluição 1:7 

 

Os depósitos raspados do cátodo de cobre e caracterizados por Microscopia 

Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) estão apresentadas suas 

morfologias na figura 4.23.  

       

(a) (b) 
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Figura 4.23 - Morfologia dos depósitos dos catodos para o processo com agitação em 

densidades de corrente a) 0,11 – b) 0,22 e c) 0,33 A/cm2. 

As estruturas observadas, na Figura 4.23, para todos os depósitos, estão em forma de 

numerosos cristais com tamanhos esféricos, formatos em bastão (Figura 4.25 – a) e 

quadrados regulares. As estruturas esféricas e quadradas observadas ao longo da análise e 

nas imagens de MEV apresentadas na Figura 4.24, correspondem a cristais principalmente 

CuO, como também de Cu0.  

 

j = 0,11 A/cm2 

j = 0,22 A/cm2 

j = 0,33 A/cm2 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 4.24 - Morfologia dos depósitos dos catodos para o processo sem agitação em 

densidades de corrente a) 0,11 – b) 0,22 e c) 0,33 A/cm2. 

 

Nas morfologias dos processos, sem agitação mecânica, não foram identificados a 

estrutura do estanho, podendo este está formando uma liga Cu-Sn, como formatos esféricos, 

ou uma liga Pb-Sn. A morfologia do cobre e seus compostos foi estudado por Maroie, et al., 

1984, confirmando estruturas bem semelhantes as obtidas nesta tese. 

Em densidades de corrente de 0,33 A/cm2, há uma clara diferença entre os depósitos, 

pois os pequenos grãos formados continuam a crescer deliberadamente e dessa forma, novas 

estruturas crescem de forma progressiva. Esse comportamento pode estar atribuído também 

a presença da prata, como mencionado por POPOV (2002) em seus estudos. Os bastões 

observados nas morfologias são referentes ao chumbo, e estão apresentados na Figura 4.25 

j = 0,11 A/cm2 

j = 0,22 A/cm2 

j = 0,33 A/cm2 

(a) 

(b) 

(c) 
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(a), assim como os óxidos de cobre com estruturas quadradas em formato de cubos 

apresentados na Figura 4.25 (b).  

 

  
Figura 4.25 - Morfologias. (a) Chumbo metálico. (b) óxido de cobre. 

 

As estruturas, características do cobre, são formadas de acordo com cada parâmetro 

estudado. Um exemplo é o cobre metálico, que apresenta uma estrutura angular quando o 

processo é mantido sem agitação, verificado nas morfologias dos depósitos das soluções 

diluídas de 1:3, assim como 1:7. Nas morfologias dos depósitos no processo com agitação, 

o cobre se mostra em uma estrutura quadrada, um cubo, característico de óxido de cobre, 

como mostra a Figura 4.25 (b). Estruturas semelhantes, ao cobre e ao chumbo foram 

encontradas nos estudos realizados por Doulakas et al. (2000). Eles estudaram a recuperação 

de cobre, chumbo, cádmio e zinco de uma solução sintética por eletrodeposição. 

A composição superficial dos produtos de deposição catódica foi quantificada pelo 

mapeamento realizado por EDS apresentadas na Tabela 4.15, ao longo do tempo, vários 

metais compõem o depósito no catodo. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 4.15 - Composição dos principais metais presentes nos depósitos do catodo 

Metal 

0,5 A 

c.a./s.a. 

1,0 A  

c.a./s.a. 

1,5 A 

c.a./s.a. 

Cu 96,48/83,53 96,42/83,49 95,78/83,58 

Ni 1,29/0,92 1,17/1,04 1,18/1,11 

Na 1,19/1,51 1,2/1,76 2,3/1,41 

Cl 0,45/12,72 0,76/11,94 0,00/8,76 

Fe 0,45/0,43 0,41/0,39 0,42/0,40 

Al 0,14/0,00 0,00/0,00 0,20/0,00 

Sn 0,00/0,78 0,00/1,25 0,00/4,69 

 

Observando a Tabela 4.15, o cobre sempre apresenta altas taxas de deposição 

catódica. Não podemos deixar de considerar que há de fato um refino de metais acontecendo. 

Para o IPPC (2000), quando um anodo de cobre, metal utilizado nos processos, contendo 

impurezas, e um catodo, são colocados em um eletrólito contendo o metal em solução, os 

íons metálicos são dissolvidos do anodo impuro e passam através da solução para serem 

depositados no catodo. O cobre, metais preciosos, chumbo e estanho, são refinados desta 

maneira. 

 

 

4.4. Variação do potencial no catodo 
 

Durante todas as reações de eletrodeposição realizadas, foi observado uma variação 

no potencial catódico. O potencial do cátodo, em todas as densidades, tende a diminuir de 

modo a manter a corrente constante. Em alguns momentos do processo, a concentração de 

íons fica baixa, e os processos de difusão, migração ou agitação, não são mais suficientes 

para manter a corrente constante, sendo necessário ajustes de modo a garantir o valor de 

corrente, assim, o potencial do catodo variará. Neste caso, o potencial ao se deslocar para 

valores mais negativos atinge o potencial de redução de vários elementos, como mostrado 

nas tabelas anteriores de deposição catódica, ocasionando um enriquecimento de elementos 

nos depósitos. Por este motivo, os resultados obtidos, apresentam uma variação de metais 

depositados, de acordo a densidade de corrente e variação de potencial catódico. A Tabela 

4.16 mostra a tensão catódica inicial e final em cada processo com soluções diluídas, com e 

sem agitação. 
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Tabela 4.16 - Tensão catódica inicial e final em cada processo com soluções diluídas. 

   1:3      1:7   

j (A/cm2) c.a. s.a.   c.a. s.a. 

0,11 0,9  - 0,7 V 1,2 - 1,0 V  2,2 - 1,5 V 2,4 - 1,8 V 

0,22 1,5 - 1,2 V 2,3 - 1,7 V  2,7 - 2,5 V 2,3 -1,9 V 

0,33 1,9 - 1,5 V 2,6 - 2,0 V   3,7 -3,2 V 3,2-2,9 V 

 

Analisando os dados da Tabela 4.16, observa-se uma diminuição na voltagem da 

célula em todos os processos. Pode-se considerar que há uma resistência entre o anodo e o 

catodo nesta célula, então o que ocorre é que a corrente que fui através desta resistência 

causa uma queda no potencial, governada pela lei de Ohm. Considera-se que existe dois 

efeitos na mudança total da resistência. Observou-se que a remoção de íons diminui a 

condutividade no meio aquoso e a transferência de massa para os eletrodos promove um 

aumento em seu diâmetro e, consequentemente sua área transversal e isso possibilita a 

diminuição da resistividade na célula.  

 

4.5. Lei de Faraday 
 

Utilizando a lei de Faraday, foi possível então obter as respectivas massas de estanho 

para os dois processos com diluição. A Tabela 4.17, apresenta a massa depositada no catodo 

para os dois processos com diluições, os quais obteve-se as maiores concentrações de 

estanho. 

 

Tabela 4.17 - Concentração de estanho alcançada em diferentes densidades de corrente.  

j = A/cm2 

Depósito 

1:3 1:7 Q.t. M.t. 

Conc. Sn 

1:3  

 

1:7 

 

0,11 0,26 0,0792 1,58 9,7x10-4 0,032 0,008 

0,22 0,32 0,146 3,17 1,9x10-3 0,038 0,02 

0,33 0,03 0,6071 4,75 2,9x10-3 0,0079 0,098 

Q.t. = Carga teórica (C), M.t. = massa teórica (g), Conc. Sn = concentração de estanho (g). 
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A massa teórica, dada pela Lei de Faraday não se aproxima a nenhuma das massas 

experimentais apresentadas na Tabela 4.17. Isso não quer dizer que não houve uma boa 

eficiência na deposição, pois como já discutido em seções anteriores, a camada de metais 

depositadas no catodo, caia praticamente toda em solução, deixando um pequeno depósito 

no catodo, no momento em que era pesado, mesmo assim, a concentração mássica de estanho 

nestes depósitos são superiores aos valores teóricos calculados. 

 

4.6. Perda e ganho de massa dos eletrodos – Soluções diluídas 
 

A perda e o ganho de massa nos eletrodos foram analisados em relação a corrente 

aplicada e estão apresentados na Figura 4.26 para a diluição de 1:3. Para todos os processos 

com as soluções diluídas, quando a corrente utilizada é baixa, a quantidade de gás formada 

durante o processo no anodo, principalmente, é menor, o que aumenta a vida útil do eletrodo, 

como pode ser comprovado no desgaste dos eletrodos durante o processo apresentado na 

figura 4.26 (a), relacionando a perda de massa versus corrente aplicada.  

Já o desgaste mais rápido e maior dos eletrodos está associado a reação anódica de 

desprendimento de oxigênio, cujas bolhas exercem uma força mecânica sobre os eletrodos, 

dessa forma liberando mais íons para a solução. Esse comportamento é observado no 

processo com agitação mecânica.  

 

 

 

(a) 
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Figura 4.26 - Perda (a) e ganho (b) de massa dos eletrodos em relação a corrente aplicada.  

 

O comportamento de perda de massa ocorre de forma linear e crescente com a 

corrente aplicada. O ganho de massa nos catodos, apresentados na Figura 4.26 (b), segue a 

linearidade de acordo com a corrente, exceto para a corrente 1,5 A e sem agitação, onde há 

uma diminuição brusca do ganho de massa. Isso ocorreu pelo fato do depósito ter caído todo 

na solução, ao ser finalizado o processo. A Tabela 4.18 mostra as massas iniciais e finais dos 

eletrodos em cada densidade de corrente. 

 

Tabela 4.18 - Peso dos eletrodos antes e depois de cada processo. 

   P.A.     P.D.   

Eletrodos j= 0,11 j= 0,22 j= 0,33 j= 0,11 j= 0,22 j= 0,33 

Anodo 23,4129 23,8208 23,427 23,0082 22,5619 21,386 

Catodo 23,4627 23,2899 23,266 23,7199 23,6072 23,298 

P.A. = peso antes, P.D. = peso depois, j = A/cm2 

 

As perdas e ganhos de massa para o processo com soluções diluídas de 1:7 mostram 

comportamentos semelhantes as anteriores, seguindo o mesmo mecanismo de perda de 

massa e ganho, e estão apresentados na Figura 4.27. 

(b) 
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Figura 4.27 - Perda e ganho de massa dos eletrodos em relação a corrente aplicada, perda 

de massa no anodo (a), ganho de massa no catodo (b). 

 

A perda de massa é mais rápida e maior para o processo com agitação, justamente 

devido a forças mecânicas, mencionadas anteriormente. A tabela 4.19 mostra as massas 

iniciais e finais dos eletrodos em cada densidade de corrente. 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Tabela 4.19 - Peso dos eletrodos antes e depois de cada processo 

   P.A.     P.D.   

Eletrodos j= 0,11 j= 0,22 j= 0,33 j= 0,11 j= 0,22 j= 0,33 

Anodo 24,1640 23,4767 23,6150 23,1752 21,2926 20,9793 

Catodo 23,6258 23,2670 22,1494 23,9583 23,6321 22,6896 

P.A. = peso antes, P.D. = peso depois 

 

4.7. Aumento da área ativa dos eletrodos e diferentes arranjos  
 

Com o intuito de verificar a deposição dos metais em um eletrodo de geometria 

diferente, assim como em arranjos de eletrodos paralelos, algumas reações foram realizadas 

com a solução real, processo com e sem agitação e tempo constante de 60 minutos. 

 

4.7.1. Área ativa em círculo para diferentes densidades de corrente 

 

A geometria da área ativa dos eletrodos foi modificada para verificar o 

comportamento da densidade de corrente na extração dos metais, tendo como meio 

eletrolítico a solução original. Realizadas as reações, verificou-se que para aumentar o 

rendimento da reação neste reator eletroquímico e nestas condições, não basta aumentarmos 

a área do eletrodo, se faz necessário também, que a densidade de corrente se distribua 

igualmente por todo o eletrodo, para que a reação ocorra de forma uniforme. Contudo, a 

distribuição de corrente só é uniforme para eletrodos de geometria bem simples, como 

ocorreram nos primeiros arranjos. No entanto, podemos considerar que na geometria circular 

utilizada, a densidade de corrente não é uniforme. Com isso, a distribuição de corrente só 

será uniforme se a disposição dos eletrodos for geometricamente semelhante. A Figura 4.28 

apresenta a massa dos catodos em cada reação, com agitação e sem agitação, e com variação 

de corrente por 60 minutos, o ponto 0, corresponde a massa inicial dos eletrodos. O tempo 

se mantém constante para todos.  
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Figura 4.28 - Perda e ganho de massa dos eletrodos em 60 minutos de reação com variação 

de corrente e área ativa.  

As densidades analisadas variaram entre 10, 20 e 30 A/cm2. É importante dizer, que 

não houve deposição dos metais nos eletrodos, o que ocorreu e ficou evidente em todos os 

processos, foi uma perda de massa, que fica mais evidente em densidades de 10 A/cm2, 

evidenciado em ambos os processos, com agitação e sem agitação, sendo mais intensa no 

processo sem agitação. Sabe-se que neste processo, a oxidação dos anodos ocorre, 

provocando uma perda de massa, e mesmo com o aumento na perda de massa nos anodos, 

ou seja, a oxidação da espécie Cu+/Cu+2 ocorrendo, não há influencia na transferência de íons 

(depósitos) para os catodos.  

 

4.7.2. Arranjos paralelos para as diferentes densidades de correntes 

 

Outras reações foram realizadas com a solução original, onde quatro eletrodos foram 

inseridos na célula eletroquímica lado a lado, de forma que ambos os pares fossem utilizados. 

Manteve-se a uma distância entre eles de aproximadamente de 3 cm. Este arranjo bipolar foi 

conectado eletricamente a fonte de alimentação, de forma que que a mesma corrente 

estivesse fluindo por todos os eletrodos. A Figura 4.29 apresenta a célula eletroquímica com 

o arranjo em paralelo para o processo com e sem agitação. 
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Figura 4.29 - Célula eletroquímica com o arranjo em paralelo para o processo com e sem 

agitação. 

Neste arranjo de eletrodos, não houve deposição de metais em nenhum dos 

parâmetros estudados, com e sem agitação, e nenhuma corrente se mostrou eficiente. O que 

houve de fato foi o rápido desgaste dos eletrodos, principalmente no processo com agitação, 

e visualmente observado uma formação de gás gerada desde o início do processo. O rápido 

desgaste de ambos os eletrodos deixa a solução muito escura, logo aos 10 minutos do 

processo, o que dificulta o acompanhamento da deposição, ou não dos metais. Neste mesmo 

processo, foi verificado um aumento na temperatura da solução. Isso pode está ocorrendo 

devido ao choque da grande quantidade de elétrons livres contra átomos do material 

condutor, transformando a energia elétrica em térmica. 

De fato, deve-se observar, que à medida que há variação na área ativa dos eletrodos, 

há também uma variação na densidade de corrente, ou seja, a densidade da corrente está 

sendo aumentada nos dois casos descritos acima, então, é importante investigar quais dos 

dois parâmetros está dificultando o depósito dos metais no catodo, ou provocando a perda 

de massa de ambos os eletrodos. Na presente tese, este parâmetro não foi investigado.
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5. Conclusões 
 

O processo desenvolvido neste estudo mostrou-se uma alternativa viável e permitiu 

recuperar cobre, estanho e prata das PCI’s, através de uma tecnologia relativamente simples, 

sem muitos problemas ambientais e também sem muitos gastos energéticos relacionados a 

outros processos. 

Nos resultados para a lixiviação, a temperatura favoreceu a dissolução dos metais em 

água régia, onde a temperatura de 80 °C e um tempo de 6 horas, favoreceu uma maior massa 

de metais dissolvidos. Para o cobre obteve-se 100%, para o estanho acima de 95% e para a 

prata acima de 70%. 

Os parâmetros com e sem agitação, na solução real, indicaram que no processo com 

agitação, a eficiência na recuperação da prata foi significativa em todos os tempos e correntes 

estudados, tendo uma melhor deposição do metal quando em densidade de corrente de 0,22 

A/cm2. As taxas de remoção foram superiores a 50%, demonstrando ser um parâmetro muito 

importante na recuperação de prata e outros metais, de Placas de Circuito Impresso.  

Nas soluções diluídas, os processos sem agitação favoreceram a remoção de estanho 

com taxas de remoção acima de 70 % e em alguns casos chegando a aproximadamente 100%.  

A recuperação de cobre, estanho e prata nos precipitados a partir de licores lixiviados, 

de Placas de Circuito Impresso (PCI), atingiram valores significativos em todos os 

parâmetros estudados neste sistema.  

Levando em consideração os resultados experimentais aqui obtidos, concentrados de 

estanho, cobre, chumbo, prata e outros metais podem ser recuperados dos PCI’s de 

computadores obsoletos usando uma abordagem hidrometalúrgica baseada em lixiviação 

ácida, seguida por deposição eletroquímica das espécies inorgânicas em solução. 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 

dispersão de energia (EDS) indicaram estruturas características dos metais depositados. A 

corrente aplicada, juntamente com os processos com e sem agitação, influenciam 

significativamente o movimento das partículas carregadas que, ao se aderirem à superfície 

do eletrodo, determinaram sua morfologia. 

Observa-se inúmeras vantagens quando utilizado este processo, dentre elas temos: os 

íons podem ser recuperados na sua forma metálica, podendo então ser reaproveitados, sem 

geração de lamas residuais e neste caso estudado, sem a necessidade de adição de produtos 
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químicos e a facilidade de controlar o processo, uma vez que a variável de controle é a 

corrente elétrica e a consequente diminuição da necessidade de mão-de-obra. 

Diante deste estudo, essa se torna uma alternativa para aliviar o gargalo do 

desenvolvimento econômico causado pela falta de recursos, a recuperação de metais dos 

resíduos eletroeletrônicos, Placas de Circuito Impresso, tem grande potencial de 

desenvolvimento, especialmente porque os metais preciosos representam mais de 70% do 

valor, sendo que o cobre representa aproximadamente 20%. 
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