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APLICAÇKO DE CORRENTE REVERSA PERIODICA NA DECOPERIZAÇÃO 

Plinio Eduardo Praes(l) 

RESUMO 

Neste trabalho faz-se um trabalho comparativo entre os resultados ob 

tidos da decoperização do eletrólito esgotado, proveniente de eletro_E 

refino do cobre, com aplicação da corrente reversa periÓdica (CRP) e 

com o método convencional (corrente contínua) . Os parâmetros ｡ｮ｡ｬｩｳｾ＠

dos foram: forma e pureza do depósito, composição e quantidade da Ｑｾ＠

ｾｾ＠ ｾｾ￩､ｩ･Ｆ Ｎ＠ concentração de impurezas nos eletrólitos finais, e efi 

ciência de corrente catódica. Os resultados obtidos confirmam o me 

lhor desempenho da técnica CRP no processo, reduzindo o tempo de ･ｬｾ＠

trólise e a evolução de gases tóxicos, e produzindo depósitos morf2 

logicamente comparáveis aos da técnica convencional. 

A B S T R A C T 

This paper reports a comparative study concerning the application of 

Periodic Current Reversal (PCR) and direct current on the decopperizing. 

The paramcters analysed are the form and purity of cathodic deposit, 

the composition and quantity of anodic slime, the impurities ｣ｯｮ｣･ｾ＠

tration in the final electrolyte and the cathodic current efficiency. 

The PCR techniqlle presented a best performance, compared with the 

conventional method, as expected. 

(1) Engenheiro Metalúrgico, pesquisador do CETEM 
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1. INTRODUÇÃO 

No processo de eletrorrefino do cobre é necessário ex e r 

cer um controle rigoroso sobre a concentração de cobreede impurezas 

no eletrólito, de forma a se produzir depósitos catódicos puros e ｲｾ＠

sistentes. Dessa forma, a concentração de cobre deve ser mantida en 

tre 45 e SOg/i(l) e os n!veis de impurezas solúveis no ･ｬ･ｴｲｬｩｴｯＨ｡ｾ＠
sénio, n!quel e ferro), reduzidob a valores aceitáveis pois podem ｩｾ＠

purificar, seja por cc-deposição ou adsorção, o cobre catódico. Essa 

redução é realizada retirando-se continuamente uma porção do eletr2 

lJ.to da refinaria para o circuito de purificação, sendo o volume des 

ｳｾ＠ porção de eletrólito variável de acordo com o conteúdo de ｩｭｰｵｲｾ＠
zas dos anodos. 

o método mais comum de remoção do cobre do eletrólito é 

a decoperização (usando anodos de chumbo-antimônio e catados de co 

bre eletrol!tico). Esse processo exige a aplicação de um potencial 

elétrico entre o anodo inerte e o catado de cobre, ambos imersos na 

solução concentrada em cobre. O produto obtido, por ser geralmente 

um depósito poroso e pelo n!vel de pureza, é impróprio para poster! 

or utilização direta, necessitand0 ser refundido em anodos para ele 

trorrefino. 

Na decoperização é necessário um método ｣ｵｩ､｡､ｯｳｯ､･ｯｰ･ｲｾ＠

ção, de maneira a minimizar a geração de arsina (H 3As), um composto 

gasoso extremamente tóxico. O arsénio se dissolve do anodo impuro, 

no eletrorrefino, e permanece sob a forma iónica no eletrólito; na 

decoperização, em presença de ácido sulfúrico, a deposição desses 

!ons de arsénio nos catados sob densidades elevadas de corrente, e o 

desprendimento simultâneo de hidrogénio, produz a condição ｩｮ､ｩｳｰ･ｾ＠

sãvel para a formação do referido gás. Uma maneira de atenuar o ､･ｾ＠

prendimento de hidrogénio é conduzir o processo dedecoperização sob 

baixas densidades de corrente, procedimento aplicado quando se opera 

com corrente continua (por exemplo, na CARA!BA METAIS S/A), sendo ･ｾ＠

sa a principal limitação desse método. Outra maneira, e mais ･ｦｩ｣ｩ･ｾ＠

te, é aplicar a técnica de corrente reversa periódica, que permite se 

operar com densidades de corrente mais elevadas, sem, 

criar condições de deposições de arsénio nos catados, 

desprendimento de hidrogénio. 

2. DECOPERIZAÇÃO 

no entanto, 

minimizando o 

Esse processo de purificação consiste no e sgotamento, em 

' • 
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cobre, do cletrólitc saturado, por uma técnica de elc trorrecuperação 

utilizando anodos insolúveis, até valores menores do que l,Og/!. Ob 

tém-se usualmente no processo dois tipos de produtos: 

I - um depósito catódico de pureza comercial, a partir de redu 

ções na concentração do eletrólito de cobre de 45 para 

lSg/l; e 

II- um catado muito impuro, com teor especialmente alto em ｡ｲｳｾ＠

nio, na redução de 15 para · l,Og/! de cobre. Esses catodos 

requerem uma purificação antes da refusão em anodos. 

O último estágio do processo, onde a concentração de cobre 

é muito bajxa, é o mais propício à evolução de arsina, pois a maior 

parte do ｡ｲｾｾｩｬｩｯ＠ presente no eletrólito impuro é depositado nos cato 

dos nesse estágio. 

Após o último estágio de decoperização, o eletrólito pas 

sa por um processo de evaporação para a eliminação da água, ocorren 

do também a precipitação do sulfato de níquel e, junto com este, sul 

fato de ferro. 

2.1 - Técnica de Utilização de Corrente Reversa Periódica 

A eletrólise, utilizando-se a corrente reversa periódica, 

envolve o uso de uma série de pulsos de corrente catódica, interrom 

pidos por uma série de pulsos de corrente anódica, resultando uma ｯｾ＠

da de forma retangular, conforme está representado na Figura 1. A ､ｾ＠

ração do pulso de corrente anódica (pico de inversão) é relativamen 

te curta em relação ao pulso de corrente catódica (fluxo na direção 

normal), gera1mente numa razão de 10:200 , de maneira a manter a efi 

ciência de corrente tão alta quanto possível. 

3. MATERIAIS E MtTOOOS 

A unidade de laboratório para decoperização constou de 

uma célula eletrolíticade acrílico, controlador de temperatura e ag,! 

tação do eletrólito, geradores de corrente reversa e de continua, e 

um osciloscópio para registrar a forma de onda, conforme mostra a 

Figura 2. Os catados utilizados foram de cobre eletrolíÚco (99,99\) 

de tamanhos previamente fixados (5,0 x 3,0 x O,lcm), sendo utiliz!!; 

dos três em cada teste. Os anodos (tamanho: 5,0 x 3,0 x 0,3cm) foram 

de chumbo-antimónio (94\ Pb- 6\ Sb), sendo usados dois em cada tes 

te. A razão área catódica para área anódica foi de 1,2 para 1,0. A 
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fonte de CRP foi planejada e construida no CETEM. 

Os parâmetros mantidos constantes foram a temperatura do 
eletrólito (559C), a composição do eletrólito (175g/t H2so4 , 45g/t 

CU; 3,8g/t As; 0,68g/t Fe e 16,Sg/t Ni). 

No inicio de cada ensaio os eletrodos foram imersos em ｳｾ＠
lução de ácido nltrico para decapagem, lavados com água corrente, e 
os catodos desengordurados com tricloroetileno ou álcool. A intens! 
dade de corrente foi medida, para controle, por aultt.etro digital 
(CC) e osciloscópio (CRP). 

Para controle do teor de cobre foram retiradas allquotas 

de lOml da solução durante a eletrólise, ea intervalos de tempo CC! 
patlveis com o ｴｾｭｰｯ＠ total de cada ensaio, • DO final da eletrólise, 
para análise qulmica. No final dos ensaios o eletrólitofoifiltrado, 
e amostras de lama anódica e do depósito de cobre puro foraa ｲ･ｴｩｲｾ＠

das para análise qulmica. 

tes: 

ondet 

As respostas consideradas em nosso estudo foram as ｳ･ｱｵｩｾ＠

-eficiência de corrente catódica ＨｾｃＩＬ＠ onde a .assa teórica é 
calculada pela lei de Faraday. Os resultados relativos i CRP 
necessitam ser multiplicados por uma eficiência de ciclo (Ecl 
definida pela seguinte expressão 12>: 

+ + - -E • i • t - i . t 
c 

i+(t+ + t-) 

i+ • corrente do ciclo positivo 

-i • corrente do ciclo negativo 

t+ • tempo do ciclo positivo 

t- • tempo do ciclo negativo 

- concentração de impurezas nos eletrólitos finais; 

- composição e quantidade da lama anódica; e 

- morfologia e pureza dos depósitos catódicos. 

Foram definidos três estágios de decoperização, tanto ｰｾ＠

ra os ensaios com CC, quanto para os com. CRP, conforme o Quadro l. 
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Quadro 1 - Estágios de decopcrização e concentrações de cobre 

CONCENTRAÇÃO DE COBRE (g/!) 
ESTÂGIO 

Inicial Final 

19 44 27 

29 27 14 

39 14 1,0 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Corrente Continua 

As condições de operação de cada ensaio e os 

obtidos, incluindo uma avaliação visual da morfologia dos 

catódicos, estão representados na Tabela 1. 

resultados 

depósitos 

Verificou-se a não-influência da queda de concentração de 

cobre no eletrólito, que afetaria adversamente a ｴｲ｡ｮｳｦ･ｲ￪ｮ｣ｩ｡､･ｭ｡ｾ＠

sa iónica para o catodo, sobre as eficiências de corrente no 19 e 29 

estágios de decoperização. Segundo BALBERYSZSK(J), essa influência 

seria acentuadamente negativa a partir de uma queda de concentração 

de cobre de lOg/!, o que foi verificado no 39 estágio onde as ･ｦｩ｣ｩ￪ｾ＠

cias obtidas foram significativamente inferiores, situando-se na fa! 

xa de 75%. Também não foi verificado efeito da presença de ferro no 

eletrólito sobre as mesmas, o qual, quando em concentrações da ordem 

de 4g/t!.4 l, provocaria uma inevitável queda no rendimento de corren 

te, pois consumiria parte da corrente catódica, de acordo com a rea 

ção clclica a seguir, visto que os Ions Fe 2+ poderiam ser reoxidados 

regenerando Ions Fe 3+. 

3+ 
Fe + e Fe 2+ , E0 = + 0,77 V 

Observou-se uma diminuição da concentração de As entre o 

19 e o 29 estágios, de 3,65 para 3,3lg/!. Como não foi detectada a 

sua presença nas lamas anódicas e encontrando-se um teor muito baixo 

do mesmo nos depósitos catódicos (menos de 0,01%), pode-se relacio 

nar a diminuição do teor de As com a geração de arsina nesses ･ｳｴｾ＠

gios. 
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Tabela 1 - Resultados dos ensaios de decoperização com CC. 

J TEKPO COIIC . OOBRE 11< PROOOI'O 

(A/<18.) (g/h) 
ASPECl'O VISUAL 00 OEPOSIIO 

Ena• lo (h) Inicial Final (\) 

1 1,6 5,5 45,0 35,6 100 1,56 sem dendritas 

2 2,3 6,5 45,0 26,0 104 2,30 dendrítico,escuro,poroso 

3 1,6 6,0 45,0 34,5 96 1,49 sem dendritas 

4 2,0 8,0 45,0 30,1 100 1,89 dendrítico, poroso 

5 2,0 6,8 41,5 27,3 99 1,88 algumas dendritas 

6 2,0 6,8 27,0 13,0 101 1,92 dendrÍtico,frãgil,poroso 

7 z.,n ' 6,8 27,0 14,6 97 1,85 dendrítico,frâgil,poroso -
8 2,0 9 o 14,7 1,7 76 1,44 ｩｾｾｾｾｧ￪ｾｾｬｶ･ｲｵｬ･ｮｴｯＬ＠ sem 

9 2,0 8,5 41,5 25,5 97 1,84 dendrítico,escuro,poroso 

10 2,0 9,0 15,4 2,8 74 1,40 pulveru1ento,sem aderência 

Os depósitos catódicos apresentaram pureza elevada, da ｯｾ＠

dem de 99,9,, no 19 e 29 estágios, e 75% no 39 estágio. 

A Tabela 2 apresenta as concentrações finais dos ･ｬ･ｭ･ｾ＠

tos constituintes no eletrólito decoperizado. 

Tabela 2 - Composição final tlpica do eletrólito decoperizado. 

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO (g/l) 

-
Cu 1,7 

H2so4 254,0 

Ni 17,8 

As 3,8 

Fe 0,68 
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4.2 - Corrente Reversa Periódica (CPR) 

Os ensaios com CRP seguiram o mesmo esquema daqueles com 

CC, com o emprego de densidade de corrente diferente em cada estágio. 

Foram mantidos constantes os seguintes parâmetros: 

- relação entre as intensidades de corrente dos ciclos positivo 

e negativo: 4/l 

- relação entre os tempos dos ciclos positivo e negativo: 10/l 

freqUência: O,OlHz 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 3 

Tabela 3 - Resultados obtidos na decoperização com CRP 

J ｔｅｾｉｬＧｏ＠ CONC. CORRE(il/.f) I! c MASSA PRODUT. ASPECTO VISUAL DO DEPOSITO 
ENSAIO (A/dm 2

) (h) 
DEPOSJT. 

(g/h) 
lnlclal Final (\) (g) 

1 4,5 5,0 45,0 26,0 80 19,21 3,84 dendrÍtico e escuro 

2 3,8 6,0 44,0 26,0 85 20,41 3,40 algumas dendritas 

3 2,8 6,0 26,5 9,5 84 15,01 2,94 raras dendrites 

4 2,0 6,0 27,0 17 ,o 83 11,5 2,51 algumas dendrites 

5 1,5 7,5 17,5 8,0 84 9,75 1,35 escuro, poroso 

6 2,8 5,3 27 ,o 14,3 87 13,8 2,60 algumas dendritas 

7 2,0 7,6 13,7 4,1 77 12,6 1,66 pulveru1cnto, escuro 

8 4,5 4,0 45,0 27,5 81 15,5 3,87 escuro, dcndrítico 

9 2,0 7 ,o 27,5 14,0 82 12,3 1,74 algumas dendritas 

10 2,0 7,6 14,9 3,5 75 12,1 1,60 pu1veru1ento, escuro 

As eficiências de corrente no 19 e 29 estágios foram 

boas, percebendo-se uma ligeira superioridade nos ensaios do mesmo 
estágio com densidades mais baixas. 

A Tabela 4 apresenta os níveis de cobre, impurezas e 

ácido sulfúrico na solução final. 
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Tabela 4 - Composição final do eletrólito com CRP 

ELEMENTO CONCENTRAÇÃO (g/l) 

Ni 18,5 

As ),60 

Fe O, 71 

H2so4 286,0 

Cu 1,60 

Percebe-se que a variação do teor de arsénio entre o 19 

e 29 estágios, de 3,85 para 3,6Sg/l, foi menos acentuada do que ｡ｱｵｾ＠

la ocorrida no processo convencional (Tabela 2) . Esse fato indica 
que, não obstante terem sido empregadas densidades de corrente mais 

elevadas, houve uma redução significativa de geração de arsina ｱｵ｡ｾ＠

do empregada a técnica CRP. 

Os depósitos catódicos apresentaram teor de 99,9% de cobre 

no 19 e 29 estágios e 75% no 39 estágio. 

A redução da densidade de corrente durante o )9 estágio 

proporcionou urna variação senslvel no mecanismo de deposição de c2 
bre na superflcie do catado. Os depósitos obtidos com densidade de 
2,0A/dm2, no entanto, foram similares aos obtidos com CC, ou seja, 

pulverulentos, escuros, sem aderência aos catados . 

S. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CC . E CRP 

Os depósitos catódicos obtidos com CC na faixa .de 45 a 

lSg/l de cobre, apresentaram aspecto mais consistentes, menos ､･ｾ＠

dritas e maior resistência mecânica, do que os obtidos com a técnica 

CRP. Quanto à faixa de 15 a l,Og/l, no entanto, os depósitos da CRP 

foram bem mais satisfatórios, de aspecto mais consistente e com ｡､ｾ＠

rência aos catados, do que os da CC, os quais se constitulram de uma 

massa pulverulenta de coloração escura e sem aparência. 

Quanto à composição quimica, as análises indicaram teores 

de cobre da ordem de 99,9% no 19 e 29 estágios, nas duas ｴ￩｣ｮｩ｣｡ｳｾ＠

.. 
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com relação ao 39 estágio, verificou-se que o nível de impurezas dos 

depósitos de CC foi significativamente superior, resultandonumteor 

mais baixo de cobre. Isso se explica pelo fato de se utilizar densi 

dade de corrente mais baixa de CRP, o que reduz a solicitação iónica 

nessa etapa crítica do processo. 

5.1- Tempo de eletrólise 

Os tempos de eletrólise com CC e CRP foram de 25,1 e 

19,6h, respectivamente. Essa redução no tempo de decoperização com 

a técnica CRP foi proporcionada pelo emprego de densidades de corren 

te mais elevadas, conferindo também maior produtividade e, portanto, 

uma superioridade dessa técnica. 

5.2 - Composição e quantidade de lama anódica 

Com relação à composição e quantidade de lama anódica, 

os resultados indicam uma similaridade das duas técnicas. A lama anó 

dica formada continha, principalmente, chumbo precipitado a partir 

de pequenas dissoluções dos anodos, e resíduos de cobre desprendidos 

da superfície catódica. Em termos de quantidade, a massa produzida 

foi desprezível em relação à massa total de cobre depositada nos ca 

todos. 

5.3 - Eficiência de corrente catódica 

Nos ensaios utilizando-se CC foram obtidas eficiências de 

corrente elevadas, da ordem de 100% no 19 e 29 estágios, c 75% no 39 

estágio. Com CRP, as eficiências foram da ordem de 82% nos três está 

gios. Percebe-se dessa forma, uma vantagem significativa para o ｰｲｾ＠

cesso com CC ｾｯｳ＠ estágios iniciais realizados separadamente; em con 

trapartida,a eficiência da técnica CRP no 39 estágio foi, ligeiramen 

te superior. Nessa etapa crítica do processo, onde é grande a dispeE 

são de Ions de cobre, a utilização de densidade s de corrente mais 

baixas proporciona menor solicitação iónica e menores perdas de cor 

rente. Existe, dessa forma, um equilíbrio entre as duas técnicas. 

5.4 - Geração de arsina 

A comprovação da evolução de arsina na decoperização foi 

feita avaliando-se o teor de arsénio dos cletrólitos finais e dos 
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depósitos catódicos, em ambas as técnicas. CaDo foi descrito anter! 
ormente, verificou-se umdecréscimo significativo no teor desse ･ｬｾ＠

.ento no 19 e 29 estágios do processo convencional, caracterizando a 
evolução do gás, uma vez que as análises qulmicas dos depósitos cat2 
dicos não evidenciaram a presença de arsenio. Utilizando a técnica 
CRP, mes.o .-pregando densidades de corrente mais elevadas, ｣ｯｮｳｾ＠

guiu-se reduzir a geração de arsina, haja vista a menor variação no 
teor de arsénio detectado no eletrólito entre o 19 e 29 estágios do 
processo. Esses resultados atestaa o fato, .-pl.-ente discutido na 
literatura, de que a técnica CRP é um ｾ｣｡ｮｩ｡Ｎｯ＠ eficiente para min! 
aizar a arsina, ... co.pro.eter a produtividade nos processos ･ｬｾ＠

trollticos. 

6. COHCLUSOI:S 

- A utilização de corrente reversa periÓdica reduziu em 22\ o 
te.po de eletrólise em relação ao processo convencional. 

OS depósitos catÓdicos obtidos com ambas as técnicas ｭｯｳｴｲｾ＠

ram ｳ･ｾｲ･＠ 99,9\ de pureza na decoperização até l4g/t de c2 

bn. 

- ! importante reduzir a densidade da corrente na decoperização 
a partir da faixa na qual o eletrólito apresenta sinais de ･ｾ＠
gotamento em cobre. Com CRP é posslvel reduzir a densidade de 
corrente nessa etapa mantendo uma alta produtividade no pr2 
cesso. 

- A técnica CRP é um método eficiente e seguro de minimizar a 
geração de arsina na decoperi zação. 

A alta concentração de ácido sulfúrico no eletrólito não ｡ｦｾ＠

tou a eficiência de ｣ｯｲｲ･ｮｴｾ＠ independentemente da densidade 

de corrente aplicada. 

- O presente estudo mostrou que é posslvel obter melhores resu! 
tados com CRP do que com CC na decoperização, no entanto, a CC 
pode oferecer vantagem em relação ao custo de instalação. 

_L 



907 

REFERENCIAS BIDLIOGRAFICAS: 

01. BISWAS, A. K. & DAVENPORT, W. G. Extractivc metallurgy of Cop 
ｾＭ London, Pergamon, 1976. p. 324-.----

02. FISHER, K. G.; HUGHES, R. C. Aplication of periodic current re 
versal (PCR) to elctrolytic coppe r r c fining at Mufulira. Zam 
bia, Institution of Mining and Metallurgy, 1979. PC 250. 

03. BALBERYSKSK II T.; ANDERSEN, A. K. Electrowinning of copper at 
high current densities. Proc. Aust. Inst. Mininq Met. (244): 
11, 1972. 

04. BERTHA, Josef et alii. PCR technique in electrolytic copper re 
finement and a new environment friendly way for the extract 
ion of valuable metals frorn electrolytic soluctions. Erzme 
tal!, 1l (7/8): 335, 1979. -----

05. HABASHI, Fathi. Recent methods for the treatment of anodic sli 
mes of cooper electrolysis. Chern. ｚ･ｩｴｾＭＧ＠ ｾＺ＠ 483-487,1962: 

1/1 

CORRENTE REVERSA PERIÓDICA 
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