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RESUMO 

O projeto origi.nal da Elctrólisc no que concerne a circulação c purificação do clctrólito se resume basicamente na 
circulação permanente pelas células cm opcraçüo a uma temperatura de 65 oc c na transferência do cletrólito , juntamentc 
com lama ;módica para os cspcssadorcs (ED 's). durante a retirada de produção de cátodos de cobre clctrolítico. O 
clctrólito proveniente do overflow dos cspcssadorcs. após sedimentação da lama anódica, é retomado para a os circuitos 
de produção de cátodos de cobre. passando antes por filtros horizontais de segurança a fim de reter sólidos cm suspensão . 
Desde 1997 a Elctrólisc passou a operar com elevada densidade de concntc (maior ta.\a de dissolução anódica). visando 
aumentar a produçiio de cátodos de cobre utilizando corrente de 22 KA. resultando em uma densidade de conentc aplicada 
de 278 Nm2. Neste caso. é de se esperar um aumento tanto na geração de lama anódica quanto do llu.\O de impurezas 
solúveis (basicamente arsênio . antimônio , bismuto c níquel) provenientes do ;modo para o eletrólito. O controle dos 
níveis dessas impurc;~Js contida no clctrólito. bem como a concentração de cobre c ácido sulfúrico. são pr:1ticas comuns 
cm refinarias de cobre clctrolítico c consiste cm um constante desafio no que se refere à busca de maior produtividade (ou 
aumento da eficiência de corrente) a um menor custo. O presente trabalho tem como objctivo. mostrar uma altcmativa 
de operação da Elctrólisc. atualmcntc cm teste na Caraíba Metais SA. baseada no desvio parcial do clctrólito proveniente 
do ovcrllow dos ED ·s para a úrca de purificaçiio do clctrólito. buscando assim minimizar o retorno de impurezas para o 
circuito de produção de cútodos. Com este procedimento. a Elctrólisc deverá obter niio só melhor controle sobre o balanço 
de massa do cobre c demais variúvcis do processo. bem como diminuir custos relativos <I manutenção de equipamentos c 
consumo de energia. 

Palavras-chave: cobre: rcftno clctrolítico: purificação de clctrólito. 

L INTRODUÇÃO 

Com o aumento da capacidade produtiva da Elctrólisc para 220 mil I de cobre /ano a partir de 200 I, a Caraíba Metais 
SA vem intensificando esforços no sentido de diminuir os custos com a purificação do cletrólito utilizado durante o 
eletrorcfino de cobre. 

O controle das impurc;.as solúveis no clctrólito. tais como arsênio. antimônio, níquel c bismuto no clctrólito. provenientes 
do anodo de cobre. tabela I. é uma opcraçiio de rotina c de grande importância para o sistema de clctrorefmo de cobre. 
visto que a qualidade do clct rólito circulante. tabela 2. é uma das condições necessárias para assegurar a qualidade do 
cátodo c a produtividade da clctrólisc. 

TabEla l · t(l])l.JKlri( io qÓmi( a ru. Dl.(ldo 

Cu% 99,5 
Agppm 1.58 
s ppm "'~ -··· 
Seppm 212 
Te ppm 9.5 
Asppm 1320 
Sbppm 16.5 
Bippm 30 
Pbppm 106 
Feppm 25 
Nippm 182 
Oppm 1833 
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Cu 40-4.5 
H'lS04~ 1"10-190 
As 14-18 
Sb o ,08-0 ,l 
Bi 0:1)5-0:1)8 
Ni 14-16 
Fo:: 2) 
Cl n D2-li D4 

As células de clctroccupcração (cristalização do metal a partir dos íons cm soluç;1o. utili;.ando fmodo de chumbo) 
utilizéldas para a remoção de impurezas como o arsênio. antimônio. bismuto etc. contidas no clctrólito. são ainda 
ampl<~mcntc empregadas nas refinarias de cobre no mundo. segundo Davcnpo11 ( 11)99) . Este estudo revela. também. 
uma certa tendência das refinarias adotarcm uma unidade de sulfato de cobre com o objctivo de aumentar a capacidade 
de purificação do clctrólito. Outros processos particulanncntc adotados cm outras refinarias visando o mesmo objctivo 
podem, também. ser observados, tais como: redução com H

2
S (Kosaka Smclting). troca iônica (Asarco lnc.) c cxtraç;lo 

por solventes (Copper Rcfincries Limitcd). 

Dobncr (1997) mostra como é feita a purificação do clctrólito pela refinaria Huttcnwcrkc Kayscr Ag-Alemanha. b:istc 
basicamente uma unidade de sulfato de cobre. células de elctrorccuperação para remover cobre c arsênio c posterior 
remoção do sulfato de níquel. Os cátodos contaminados são reciclados para a fundição c a lama contendo cobre c arsênio 
gerado no processo é fornecido para um produtor de arsênio. 

Hoffmann ( 1907) apresenta três opções de tratamento do clctrólito. sendo que duas opções se diferenciam somente pela 
utilização ou não do processo de elctrorccuperação antes das etapas de precipitação das impurc:t.as com sulfato férrico cm 
autoclavc e subscqücntcs etapas de precipitação do carbonato de cobre c níquel. utili;.a ndo carbonato de sódio. A terceira 
opção consiste no processo de clctrorccupcração seguido de precipitaç;1o das impurc;.as na forma de sulfctos. utili;.ando 
o <ícido sulfídrico (H

2
S), c posterior precipitação do carbonato de cobre c níquel. 

A rcflllaria ENAMI- Chile utili;;1um processo semelhante ao proposto por Hoffmann( 1997) cm escala comercial. segundo 
Maturana(200 I). O clctrólito contendo cerca de 45 g/1 de Cu" é concentrado cm cobre durante lixiviação do ccmcnto 
de cobre (óxido contendo 95-98<% de cobre) cm autoclavc até atingir aproximadamente 145 g/1 Cu " c enviado para o 
cristalizador visando a remoção do sulfato de cobre. Em seguida. o arsénio é precipitado na forma de arscnato férrico 
(cscorodit.a- FeAs04. H

2
0) a uma pressão de 25 psi. temperaturas elevadas (cerca de 175 °C) c separado por meio de filtro 

prensa. O cobre (cerca de 45 g/1 Cu+-+ ) remanescente no elctrólito é removido cm células de clctrorccupcração até atingir 
a concentração < 2g/l Cu++. Por fim, o níquel é então recuperado após precipitação química na forma de hidró.\ido. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objctivo mostrar os aspectos relevantes sobre os recentes testes cfctuados 
no processo de purificação do clctrólito atualmcntc empregado na Caraíba Metais SA. Ainda assim. é mostrado uma 
nova rota tecnológica atualmcntc cm desenvolvimento cm escala de laboratório com base cm etapas scqücnciais de 
precipitação química do cobre. impurezas c níquel. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O projeto original da Elctrólisc no que concerne a circulação c purificação do elctrólito. figura I. se resume bitsicamcntc 
na circulação permanente pelas células cm opcraç<lo a uma temperatura de 65 oc c na tmnsfcrência do clctrólito. 
juntamente com lama anódica para os cspcssadorcs (ED-0 I c ED-02). durante a retirada de produç;lo de catados. 
O eletrólito proveniente do ovcrl1ow dos ED 's, após sedimentação da lama anódica. é retornado para a os circuitos 
comerciais (produção de cátodo), passando por filtros horizontais a fim de reter sólidos em suspcnsfio A purificação 
do clctrólito é efctuado por meio do processo de clctrorccupcração c cristali:t.ação do níquel por cvaporaç<1o. Parte do 
elctrólito passa por etapas denominadas de dccopcrização interna à Elctrólisc (células DI). dccopcJ"il.aç;lo externa (células 4 

DE) e dcsarscniagem (células DA), rcspccticamcntc. 

As condições de controle da úrca de purificação do clctrólito estão resumidas na figura 2. onde se observa que a principal 
função das células ''DI ": é a diminuição da concentração do cobre no clctrólito para próximo de 25 g/1 de Cu '' . Cerca 
de 8 a 12 células são nonnalmentc utilizadas, c o clctrólito ao passar por estas células é transferido para uma área externa 
ao lado do circuito comercial. onde se encontram as células "DE (8 células) c DA ( 8 células )". As funções dessas 
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células süo basicamente reduzir a concentração do cobre para cm torno de I O c < L g/1 de Cu++, respectivamente. A 
concentração de cobre menor que I O g/1 faz com que a precipitação do arsênio seja mais intensa, aumentando-se assim a 
gcraçilo de lama cúprica (contendo cerca de ó5% de Cu c 20% de As). Os SEP-0 l c 02 representam os dois cvaporadorcs 
de clctrólito. utiliz.ados para concentrar o ácido sulfúrico c cm seguida precipitar o sulfato de níquel impuro dihidratado. 
Após a scparaç<io do sulfato de níquel cm centrífuga. a solução contendo ácido sufúrico cm torno de ROO g/1 (ácido negro). 
concentrada cm arsênio. é enviada para a Unidade de Tratamento de Elluentcs (UTE) . 
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FiJ..,ru r a 1 - Fluxograma do Processo da Purificação de Elctrólito c Tratamento de lama anódica 
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Figura 2- Fluxograma c balanço de massa simplificado do processo da purificação do clctrólito 

Os custos relativos ao primeiro estágio de purificação do clctrólito, que consiste na passagem do eletrólito pelas células 
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DL consumo de vapor c energia elétrica, são na ordem de US$ 1200 mil/ano. Enquanto que os gastos com a manutenção 
de filtros, bombas de circulação c trocadores de calor (TRC) estão na ordem deUS$ <JO mil/ano. A figural compara estes 
gastos. onde as células DI representam apenas os gastos com a reposição dos anodos de chumbo. rccirculaç;lo de catodo 
contaminado para a fundição c tempo de parada de produção de catado comercial durante a retirada das células DI. 
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Figura 3 -Estimativa dos custos com células DI. utilidades c manutenção de equipamentos 

Diante do elevado custo das células DI. foi elaborado um plano de aç;1o contemplando as seguintes condições na útrca 
de tratamento de clctrólito : 

-Utilização de "sifão" (drenagem de apenas parte do clctrólito para os cspcssadorcsjunto com a lama ;módica bmta) 
-Desvio de parte do eletrólito proveniente dos cspcssadorcs (ED"s) para a f1rca de purificaç;lo de clctrólito. fazendo 
com que não fosse nccessúrio o primeiro estágio de clctrorecuperação do cobre pelas células DI. 
-Utilizar G m'/h de clctrólito nas células DE c DA (total de 144m3/dia de ''blccd off' do clctrólito). 
-As células serão alimentadas cm cascata. Primeiro alimenta as células DE c depois as DA. 
-Utilizar ciclo catódico de sete dias das células DE/DA. 
-Utilização das Células DI 's para produção de catodos comerciais. 

Estes testes foram realizados entre os dias 15 de maio c I 5 de julho de 2002 c interrompidos para avaliações c corrcçõcs com 
base em infonnações obtidas da unidade de purificaçüo do elctrólito. O desvio do clctrólito proveniente dos cspcssadorcs 
para a área de purificação, c posterior alimcntaç;lo nas células DE, só foi possível devido;) bai:\a concentração do cobre 
deste elctrólito (cerca de 28 g/1 cm média) provocado pela diluição com a água consumida. principalmente. durante a 
retirada da produção e conseqüente drenagem da lama anódica bmta localizada no fundo das células de clctrorcfino de 
cobre. 

3. RESULTADOS 

A figura 4 mostra o histórico mensal de produção de cátodos contaminados produzidos cm células DI ao longo do 
primeiro semestre de 2002 c as respectivas médias mensais dos gmpos cm opcraçi\o (cada gmpo contém 40 células 
comerciais). Nota-se que a partir de maio houve uma redução de 28% na produção de catados contaminados cm relação 
;)média dos quatro primeiros meses do ano. Em junho não houve produç;1o de cútodos contaminados. embora apenas 20 
gmpos em média estiveram operando. O mês de julho foi considerado atípico. pois houve a transiç;lo entre as pr;íticas 
utilizadas durante o teste e a retomada da concepção do projeto original da Elctrólisc. 

As concentrações do cobre e arsénio no cletrólito na entrada c saída das células DE c DA foram monitoradas c estão 
apresentados na figuras 5 c G, respectivamente. Nota-se que durante o teste. o cobre pcnnancccu na maioria das vezes 
entre 25 e 30 g/1 na entrada das células DE, enquanto que nas células DA. a concentração ficou praticamente abaixo de 
14 g/1. A concentração do cobre na saída das células DA mostrou uma tendência a pcnnancccr abaixo de l g/1. Ao final de 
julho, após o final do teste e retomada das operações nonnais da área de purificação de clct rólito. a concentração de cobre 
apresentou valores praticamente abaixo de 20 g/1. 
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Figura 4- Histórico de produção de cátodos contaminados cm 2002 

40 
--Entrada DE 

~ 
35 

~ 30 
t: 
~ 25 
"' .:l 20 
·= l 15 

10: ., 
lO ::! 

o 
u 5 

o 
01/06/02 15106102 29/06/02 13/07/02 27/07/02 

FiguraS- Concentração do cobre no eletrólito da itrca de Purificação 

Nota-se que as condições dos testes permitiram a diminuição da concentração de arsénio do clctrólito na entrada das 
células DE cm 2J> g/1 de As após passagem pelas células DA, figura G. Considerando a vazão de clctrólito Gm 3/h, esta 
remoção de arsénio equivale a uma retirada média mensal de I L2 t de As. 
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Figura 6- Concentração do arsénio no clctrólito da área de Purificação 

A quantidade da lama cúprica produzida durante o teste foi entorno de 50 t /mês, confonnc mostrado na figura 7. enquanto 
que a produção dos cútodos contaminados DE/DA ao longo do primeiro semestre tiveram um aumento gradativo c nos 
últimos três meses apresentaram valores oscilando entre 60 c 90 times. 
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Figura 7 -Produção de lama cúprica c catados contaminados DE IDA 

A figura 8 mostra o volume mensal de ácido "negro" enviado para a unidade de tratamento de cllucntc (UTE) ao longo 
do primeiro semestre de 2002. Observa-se que durante os testes no mês de junho a retirada de ácido negro foi de .+I O 
m', enquanto a média histórica da unidade de purificação foi de 220 m:l/mês. A tabela :1 mostra as amíliscs químicas dos 
principais componentes que compõe este resíduo gerado no processo de purificação. 

Jan/02 Fev!U2 MarJ02 Abr/02 MaiJ02 JunJU2 JuiJ02 

Figura 8- Volume de ácido negro enviado para a UTE 

T ah eb 3 - Análise q liÍini:a do ácido negro produzido 

Data lu(pl) tu (pll JUS04(g.U Ni({!ff Zntpln) 
20iDevD2 46}1 37 156 9) 40 
21/0ô/02 41) 3j) 928 871 32 j)2 
2~ôl02 45j) 2) 801 9 j)8 28;2 
2ô10ôl02 44p 5~ 820 8,53 43 ,s 
02.107/02 40 ,s lj) 774 6 j)5 46 

051D7/02 35,.1 3;3 186 1) 18 
08107/02 31)3 lj) 163 8}11 51 
09107102 34;3 lj) 198 8,.11 51 
1007/02 32}1 3p 8:25 1,5 59 
18107/02 337 lj) 899 673 20;3 
19/07/02 34,.1 1j) 891 5 )38 :H 
21/07/02 45j) 1j) 791 11 0,1 
22107/02 31 j) 6ft 859 6;38 24) 

29/07/02 33;2 27 787 1,4 63 
30iD71D2 33,5 2) 833 6,4 H 
31/071D2 34P 1p 782 63 21 

A fib'tlra 9 mostra a estimativa da retirada do arsênio com base no balanço de massa por conciliação, tendo cm vista as 
dificuldades em se caracterizar quimicamente os resíduos sólidos (lama cúprica c cátodos DE c DA) gerados no processo. 
A média de entrada do arsênio na área de purificação de clctrólito durante os testes foi de ó4,8 times, a remoção do arsênio 
via processo de clctrorecupcração (geração de lama cúprica c cátodos contaminados DE/DA) foi cm média I L2 t/mcs, a 
retirada do arsênio via <ícido negro foi cm média de 18,8 times de As, enquanto que o retorno para o sistema de clctrorcfino 
foi de 30,7 t de As. 
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Fi!.,rura 9- Percentual de arsénio nas correntes de saídas da unidade de purificação do elctrólito. 

4. DISCUSSÃO 

Embora a climinaç;lo das células DI durante os testes tenha ocorrido diante de um número menor de gmpos cm operação 
na Elctrólisc. o mesmo não pode ser observado durante a parada da Metalurgia no ano 2000, aonde se chegou a operar 
com médias de gnrpos bastante rcdu;.idas. c mesmo assim. foi necessário produzir ciltodos contaminados cm células DI, 
conforme observado na figura I O. As vantagens apontadas como resultados do presente trabalho não se devem somente 
a redução dos custos operacionais. mas também ;I redução das condições insalubres c desgastes físicos das pessoas que 
trabalham na Elctrólisc junto ús células DI. 
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Figura 10- Histórico de produção de cátodos contaminados em 2000 
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A eficiência de corrente obtida entre as células DE c DA. no que concerne à retirada do cobre contido no clctrólito foi cm 
média X!J'%. Este valor 11<lo é suftcicntc para remover todo o cobre do clctrólito necessário para o controle do clctrólito 
comercial. que é da ordem de 5 a(, t de cobre/dia. Neste caso. será necessário melhorar as condições operacionais da área 
de purificação do clctrólito. visando aumentar a eficiência de corrente e controle do processo. tais como: a) Diminuir a 
malha da tela fixada no transbordo dos cspessadorcs. evitando-se os constantes problemas de obstruções nas tubulações 
de alimcntaçüo das células DE/DA: b) Aumentar o diâmetro das tubulações de alimentação das células para 2.5 in: c) 
Aumentar a capacidade do rctificador de corrente pam 18 KA: d) Aumentar a vazão do elctrólito para 8 m3/h. 

A principal saída do arsénio do sistema de clctrorcfino durante os testes foi por meio da geração c transferência do ácido 
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negro para a Unidade de Tratamento de efluentes. após remoção do níquel crú .. Isto só foi possíveL também. por causa 
do aumento da capacidade de tratamento de arsênio da UTE após a troca do reagente sulfato ferroso para férri co. segundo 
Alcântara ct ai (200 I) . 

Entre as impurezas contidas no ;modo. o arsênio c níquel são os que se apresentam cm maiores quantidades. sem levar cm 
consideração o cobre na forma de óxido. Cerca de 90% do arsênio se dissolve no clctrólito c tende a precipitar o antimónio 
e bismuto na fonna de arscnatos (SbAs04 e BiAs0

4
) durante o clctrorcfino de cobre. estes precipitados são prejudiciais ao 

processo, pois causam obstmções nas tubulações e trocadores de calor. dificultando a passagem do clctrólito. c pcnnitindo 
assim, a contaminação do dtodo comercial. A influência do níquel durante o clctrorcfino de cobre se deve basicamente 
ao aumento da viscosidade do elctrólito c consumo de energia clétrica. conseqüentemente. O mesmo acontece com a 
dissolução do óxido de cobre contido no ;modo. fazendo aumentar a concentração de cobre no clctrólito . Caso n;lo haja 
controle sobre o cobre no eletrólito. a mobilidade dos íons diminuir:1 c a intcm1pção do processo de clctrólisc (passivaç;1o 
anódica) será inevitável, traduzindo-se em perda total da produção de cátodos. 

Por traz da necessidade de remoção do cobre, impurezas (As. Sb, Bi. Fc. Ca etc.) c níquel do clctrólito a um baixo custo. 
se deve estar também intrínseco, a eliminação das condições dos riscos de contaminação por arsênio a partir da fonnação 
de arsina (AsH

3
) cm células de clctrorccupcração (produção de lama cúprica). A figura 11 mostra o processo atuahncntc 

cm estudo cm escala de laboratório visando cumprir estes objctivos. Inicialmente o clctrólito reage cm autoclavc com a 
''carcpa ou limalha de cobre" (gerada na Unidade de Laminação de cobre) c óxido de ferro . Após ajuste do pH . o arsênio 
é removido na fonna de arscnato férrico c enviado para o forno flash. A solução contendo cobre c níquel segue para a 
etapa de precipitação do carbonato de cobre, por meio da adição do carbonato de sódio. E por fim. o níquel é recuperado 
na fonna de hidróxido de sódio, após precipitação com hidróxido de sódio. 
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Fi~'Ura 11 -Fluxograma do Processo da Purificação de Elctrólito cm estudo 

5. CONCLUSÃO 

Os custos com a purificação do eletrólito, principalmente àqueles relacionados com a operação das células de 
eletrorccuperação de cobre interna à Elctrólise (células DI), podem ser minimizados ou eliminados. a partir da mudança 
da concepção original da circulação do elctrólito c aumento da capacidade de remoção de cobre tanto das células de 
elctrorecuperação externa à Eletrólise (DE) quanto das células de dcsarscniagcm (DA). Os resultados revelam que a 
principal saída de arsên.io do sistema de cletrorcfino de cobre pode ser via produção de níquel c geração do ácido negro. 
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conseqüentemente, somando juntos cerca de 35'X, do total de arsênio. O arsénio contido na lama cúprica c cátodos DE/DA 
gerada no processo de clctroccupcração representa apenas 17% do total que entra na unidade de purificação. 
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