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RESUMO 
 
A presença de impurezas orgânicas e metálicas no eletrólito utilizado na 
eletrorrecuperação de zinco pode comprometer a qualidade do depósito metálico. 
Efeitos na morfologia e orientação cristalográfica do depósito, que podem causar 
variações em suas propriedades mecânicas, têm sido mencionados na literatura. 
Como consequência, o processo de destacamento destas placas dos eletrodos 
através da ação mecânica de cunhas, processo também conhecido como 
destacamento, é afetado, levando a situações onde o dobramento e/ou fratura das 
placas de zinco predominam em relação ao seu destacamento do eletrodo. Não se 
encontram na literatura análises sobre essas dificuldades de destacamento, 
impossibilitando a adoção de ações que eliminem ou atenuem esses problemas. O 
presente trabalho apresenta uma análise do processo de destacamento utilizando 
uma simulação computacional da situação, através do método dos elementos finitos. 
Utiliza-se o software comercial DEFORM 11.0, que adota a abordagem implícita e 
considera um comportamento não linear para a equação constitutiva do material 
eletrorrecuperado. O eletrodo e a cunha são considerados como objetos rígidos. 
Discute-se a importância da adesão do metal ao eletrodo, assim como da resistência 
mecânica e da ductilidade desta placa sobre o processo de destacamento, 
apresentando-se as condições que conduzem a problemas de dobramento e/ou 
fratura causados pela penetração das cunhas de destacamento no zinco 
eletrorecuperado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: zinco; eletrorrecuperação; simulação por elementos finitos; 
propriedades mecânicas; estripamento. 
 
ABSTRACT 
 
The presence of organic impurities in the feed electrolyte of zinc electrowinning 
tankhouses can affect the product quality. Effects on the morphology and crystal 
structure of the metal deposit, which may affect its mechanical properties, have been 
reported in the literature. As a result, the efficiency of the stripping process by the 
action of mechanical wedges after electrowinning may be compromised; permanent 
deformation or fracture of the deposit is typically observed. The current investigation 
introduces a preliminary analysis of the stripping process by computational simulation 
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using finite element method. The software DEFORM 11.0 was used. The electrode 
(substrate) and wedge are considered rigid objects in the simulation. The results are 
discussed on the basis of the adhesion force between the metal deposit and the 
electrode and the mechanical resistance and ductility of the deposit. The conditions 
that cause deformation and fracture of the material due to the action of the wedges 
during stripping are reported. 
 
KEYWORDS: zinc; electrowinning; finite elemento method; mechanical properties; 
stripping. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A presença de concentrações residuais de compostos orgânicos na solução de 
alimentação das cubas de eletrorrecuperação de zinco pode afetar 
significativamente a eficiência de corrente do processo e a qualidade do depósito 
metálico. Estudos sobre os efeitos de compostos orgânicos, tais como supressores 
de névoa ácida (Hosny, 1993; Mackinnon, 1994; Dhak et al., 2011), extratantes 
(Mackinnon et al., 1980), surfatantes usados em lixiviação sob pressão (Mackinnon 
et al., 1988; Alfantazi and Dreisinger, 2003), coletores de flotação, floculante e óleos 
lubrificantes (Majuste et al., 2015), demonstraram os seus efeitos negativos. Estes 
efeitos são tipicamente explicados pela adsorção física ou química de moléculas 
orgânicas na superfície do catodo de alumínio ou depósito de zinco ou ainda pela 
interação entre grupos polares presentes nas moléculas e o íon Zn2+. É estabelecido 
que a adsorção de moléculas orgânicas na superfície do catodo ou depósito afeta a 
transferência de elétrons envolvida na deposição de zinco (Eq. 1) devido ao bloqueio 
de parte dos sítios ativos de nucleação. 

 
 Zn2+

(aq)  +  2 e-    Zn(s)                      (1) 
 
Todos os estudos precedentes descreveram os efeitos dos compostos orgânicos 
apenas na morfologia e na estrutura cristalina do produto metálico. Além da 
formação considerável de poros na sua superfície, há evidências sobre alterações 
no padrão de crescimento dos cristais de zinco (Majuste et al., 2015). Não foram 
encontrados na literatura dados sobre os efeitos de tais contaminantes em 
propriedades mecânicas de depósitos metálicos, as quais determinam a eficiência 
da operação de destacamento (ou destacamento do depósito aderido ao catodo), 
posterior à eletrorrecuperação. Visto que os depósitos são flexionados durante o 
destacamento em razão de carga aplicada na sua extremidade, é essencial 
conhecer as propriedades desse material, de modo que a deformação resultante não 
seja excessiva, causando a quebra do produto. É desejável que apenas a 
deformação elástica ocorra com esse material. 
 
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar o destacamento dos 
depósitos de zinco aderidos em eletrodo (material rígido) utilizando uma simulação 
computacional dessa situação, através do Método dos Elementos Finitos (do inglês, 
FEM). O método permite realizar simulações em condições controladas, isolando o 
efeito de cada variável no resultado final do processo. Nas simulações, variáveis que 
são muito difíceis de controlar na prática, como a adesão do depósito ao eletrodo, 
podem ser facilmente alteradas. Neste trabalho, o destacamento de placas com 
espessuras uniformes por meio da ação mecânica de cunhas foi simulado, como 
ocorre na indústria, sendo discutida a importância da adesão do metal ao eletrodo, 
em função da sua resistência mecânica (tensão de fluxo). As condições que levam a 
problemas de dobramento são apresentadas.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As simulações foram realizadas pelo Método dos Elementos Finitos, utilizando um 
software comercial com integração implícita (DEFORM-2D/3D – Versão 11.0, 
Scientific Forming Technologies Corporation, Columbus, Ohio, USA). Inicialmente, 
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decidiu-se utilizar uma geometria em duas dimensões para modelar o processo, 
como pode ser observado na Figura 1. A simulação de destacamento do catodo foi 
feita no estado plano de deformação, onde se considera que não existe deformação 
no plano normal ao plano apresentado. O catodo e a chapa de zinco possuem 
1000 mm de comprimento, sendo que o primeiro possui espessura igual a 20 mm e 
o segundo igual 8 mm. A cunha possui comprimento igual a 240 mm e largura igual 
a 120 mm.  
 

 
 

Figura 1. Geometria da simulação de destacamento em duas dimensões. 

 
As simulações foram realizadas considerando a cunha e o catodo como objetos 
rígidos, ou seja, estes não apresentam nenhuma deformação durante o processo de 
destacamento. Para simplificar os cálculos envolvidos na simulação, considerou-se 
que o depósito de zinco apresenta comportamento perfeitamente plástico, ou seja, 
não apresenta encruamento, e se deforma plasticamente a uma tensão de fluxo 
constante e igual a 55 MPa. Para tensões inferiores a este valor, o material não se 
deforma.  

 
Foi atribuída à cunha uma velocidade de -1 mm/s no eixo Y e a temperatura do 
processo igual a 20 ºC. Coeficientes de atrito (shear) para o par catodo/chapa de 
zinco igual a 0,5 e para o par cunha/chapa de zinco igual 0,2 foram adotados. 
Inicialmente, estes valores foram escolhidos por serem considerados razoáveis para 
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uma simulação preliminar. Posteriormente, observou-se que os resultados das 
simulações do destacamento não são afetados de maneira significativa pelo valor 
dos coeficientes de atrito, razão pela qual os valores iniciais foram mantidos. O “time 
step” foi igual 0,1 s e o número total de steps igual a 500. Para se avaliar a influência 
da força de adesão entre o catodo e o material depositado no destacamento, variou-
se o critério de separação entre esses. O critério utilizado foi: há separação entre os 
objetos quando a tensão no nó de contato (nó do elemento finito que está aderido ao 
catodo) é maior que uma dada porcentagem da curva de fluxo do objeto, que é a 
curva tensão deformação para o regime plástico do Zn. Os valores do critério de 
separação utilizados foram 150, 175, 200, 250, 300 e 350% da tensão de fluxo. 
Utilizou-se para a chapa de zinco uma malha tetraédrica com 9000 elementos.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados das simulações, com diferentes critérios de separação, são 
apresentados nas Figuras 2-5. O depósito de zinco está representado em amarelo e 
a linha azul indica a região que ainda está aderida ao catodo. Na Fig. 2, que 
corresponde ao critério de separação de 150% da tensão de fluxo, é possível 
observar a remoção quase que completa do zinco do catodo, com um pequeno 
movimento da cunha. Também foi realizada uma simulação com critério de 
separação de 175% da tensão de fluxo (não apresentado), sendo o mesmo 
resultado obtido. Entretanto, na Fig. 3, que corresponde à simulação com critério de 
separação de 200% da tensão de fluxo, observa-se que, para remover totalmente o 
zinco do eletrodo, é necessário que a cunha realize um movimento vertical muito 
mais longo. Isso ocorre porque o zinco está mais aderido ao eletrodo.  
 
Aumentando-se ainda mais a tensão necessária para a separação do depósito, o 
zinco deixa de ser removido do eletrodo, exceto na região onde a cunha atua (Fig. 4, 
com critério de separação de 250% da tensão de fluxo). Neste caso, o destacamento 
é ineficaz e o processo assemelha-se à usinagem (i.e., processo de corte com 
retirada de material em forma de cavacos) do material. Este resultado significa que, 
no processo prático, a separação ocorre com uma tensão inferior a esta, pois do 
contrário o destacamento industrial seria inviável.  
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Figura 2. Resultado com critério de separação de 150% da tensão de fluxo. Com um pequeno 
movimento vertical da unha, o depósito de zinco é quase que totalmente removido do catodo. 

 
  

 
 

Figura 3. Resultado com critério de separação de 200% da tensão de fluxo. O depósito é 
parcialmente removido do catodo. 

 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 
Figura 4. Resultado com critério de separação de 250% da tensão de fluxo. O depósito é 

removido somente na região da cunha. 

 
Também foi realizada uma simulação com critério de separação de 350% da tensão 
de fluxo (Fig. 5). Essa simulação corresponde a uma situação hipotética na qual a 
adesão do depósito ao eletrodo é extremamente elevada, fazendo com que o 
destacamento seja impossível. Os resultados obtidos são semelhantes à simulação 
mostrada na Fig. 4. A principal diferença é que, com uma adesão tão alta, o material 
removido tende a deformar muito, dobrando-se sobre si mesmo, de forma parecida 
com o que acontece nos processos de usinagem. A distribuição de deformação 
efetiva no material destacado com critério de separação igual a 350% da tensão de 
fluxo está mostrada na Fig. 6. 
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Figura 5. Resultado com critério de separação de 350% da tensão de fluxo. O depósito é 
removido somente na região da cunha e sofre muita deformação plástica. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Distribuição de deformação efetiva do material removido com critério de separação 
de 350% da tensão de fluxo. 
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4. CONCLUSÕES 
 
O processo de destacamento de depósitos de zinco com espessura uniforme por 
meio de cunhas mecânicas foi analisado pelo Método dos Elementos Finitos. Nas 
simulações, a separação entre o Zn e o catodo ocorre quando a tensão local no 
contato supera um determinado valor limite (critério de separação). Foram realizadas 
simulações de destacamento com diferentes critérios de separação e verificou-se 
que, quando a tensão usada como critério de separação é pequena (até 150% da 
tensão de fluxo plástico), o depósito metálico se descola facilmente com pequeno 
movimento da cunha. Aumentando a tensão necessária para a separação, o 
descolamento do depósito passa a ser cada vez mais difícil, necessitando maiores 
deslocamentos da cunha. Quando a tensão necessária para a separação é muito 
alta, é muito difícil destacar o depósito e o processo se assemelha à usinagem. 
Nessas condições, o depósito sofre uma grande deformação plástica posterior ao 
destacamento, enrolando-se, o que é inaceitável como resultado do processo. 
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