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INTRODUÇ,n:O

Apl i cações i ndustri a i s da el etroquim.:!

ca sao conheci das há aproximadamente 150 anos: os processos

eletroquimicos de douração e prateação surgiram ao redor de

1840, e a fabricação de aluminio, através do método desen

volvido por Hall e Heroult, em 1886. No entanto, somente no

inicio deste século foi que a tecnologia eletroquimica rec~

beu seu grande impulso, sendo que nos ultimos vinte anos o

interesse no uso de processos eletroquimicos para a produ

ção de substâncias quimicas em escala industrial tem cresci

do muito rapidamente.

Podemos dizer que a perspectiva de

uma crise energética mundial, associada ã redução das rese~

vas de petróleo, contribuiu decisivamente para o desenvolvl

mento de possiveis alternativas ã industria petroquimica*.

Nesse sentido o desenvolvimento da tecnologia eletroquimica

é importante, sobretudo em paises dependentes de importa

ções de petróleo e que dispõem de energia elétrica relativa

mente barata e com oferta, eventualmente, superior ã demanda.

*Existe um ponto comum entre o desenvolvimento da tecnolo-
gia eletroquimica e a engenharia quimica: o petróleo. O
grande interesse no desenvolvimento da industria de petró
leo e petroquimica contribuiu substancialmente para o de

senvolvimento da engenharia qu;mic1, quando o petróleo era

abundante. Agora, a excassez deste mesmo produto incenti

va o desenvolvimento de uma nova tecnologia: a tecnologia
eletroquimica~
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Contudo, o interesse na aplicação tecnolõgica da eletroqui

mica não e devido, unicamente, ã crise energetica mundial.

Alem dessa crise mundial, o desenvolvimento da tec-

nologia eletroquimica teve a influ~ncia de outros fatores,

os quais estão relacionados diretamente ã ela. Dentre es

tes fatores podemos citar:

- Sua versatilidade tecnolõgica: e i~

tensamente utilizada em diversos ramos da ci~ncia, como por

exemplo em bioquimica (bioeletroqu;mica: desenvolvimento de

processos de separação de substâncias atraves dos efeitos de

campo eletrico, isto e, metodos como a eletroforese e a ele

trodiãlise), conversão de energia solar em eletrica (fotoel~

troquimica), sintese de substâncias orgânicas (eletross;nt~

se orgânica), despoluição do meio ambiente (destruição de

cianeto e retirada de Tons de metais pesados em efluentes :

alem do impacto tecnolõgico colabora na redução do consumo

de metais, uma vez que o metal recuperado pode ser

zado novamente);

utili-

- Suas vantagens sobre a tecnologia

qu;mica: permite condições de operação (temperatura e pres

são) mais suaves que a dos processos qu;micos convencionais,

permite a regeneração, por via indireta, de certos agentes

oxidantes e redutores em eletross;ntese (diminuindo o consu

mo de materia prima), normalmente utiliza um menor numero

de etapas para se atingir o produto final, do que o necessa

rio em processos quimicos.

Ate este ponto, mencionamos alguns dos

fatores, tanto histõricos como tecnolõgicos, que contribui-
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ram ao desenvolvimento da tecnologia eletroquimica. Vamos,

agora, discutir alguns aspectos

quimica.

da engenharia eletro-

I

I
!

:I
'í
-j
11

11

d
ti

II
li

li

Por engenharia eletroquimica compre

ende-se o ramo da engenharia preocupado em extrapolar para

escalas industriais os processos desenvolvidos nos laborat~

rios. Isto é, os objetivos essenciais da engenharia eletr~

quimica compreendem o planejamento (projeto), modelagem (con~

trução), a otimização e extrapolação, para escalas indus

triais ("scale-up"), de reatores eletroquimicos de bancada

(escala de laboratório). Em engenharia eletroquimica estu

da-se, também, fenômenos de transporte de massa em soluções

eletroliticas, distribuição de corrente e potencial em ele

trodos, além de outros aspectos fundamenta i s.

Todas estas etapas podem ser agrupa

das (Fig. 1) formando uma sequ~ncia racional de passos(l)

que conduzem a um reator industrial.

o primeiro passo deste caminho e o rea

tor de laboratório, utilizado somente para testar a reaçao

de interesse. Caso seja possivel, neste estãgio, obter al

gumas informações adicionais (cinética de reação, seletivi-

dade, etc.), o projetista (engenheiro), possuindo conheci

mento e experi~ncia suficientes, poderã prever os efeitos

dos processos fisicos (difusão, transfer~ncia de calor e mas

sa, etc.) sobre a reação proposta, e criar um modelo para o

reator, simulando o reator comercial. No entanto, este ca

minho vertical raramente e seguido.
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Reator de
Laboratório

I

~
Reator de I ~ (JBancada

çJ lJI Modelo
Cinetico

Seletividade

~ Q
Modelo

~ ~Q Reator

Pl anta I ~Piloto

çJ
Reator

Comercial

Cinetica
Quimica

Matemãtica
Aplicada

Fenômenos de
Transporte

Pri nci pios de
Engenharia

t

t
f

FIGURA 1. Sequência de etapas envolvidas no projeto de rea

tores .'
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Testadas as possibilidades da reaçao

proposta, o próximo passo é obter as informações sobre a ci

netica da reação, através de estudos especlficos realizados

em um reator de bancada. Este reator deve ser pequeno e de

geometria simples, para não interferir nos efeitos deseja-

dos e ser facilmente controlado.

A próxima etapa consiste em estudar

'I
-l

os efeitos dos processos globais existentes dentro do rea

tor, sobre a reação desejada. Para isto, utiliza-se de uma

planta piloto, que possui geometria e tamanho similares ao

da unidade comercial. O objetivo principal da planta pilo

to é testar como os processos macroflsicos podem ser combi

nados com as informações obtidas anteriormente para prever

a velocidade de produção. Além disto, a planta piloto e

útil no estudo da otimização da geometria do reator, para

resolver questões relativas aos materiais utilizados na

construção do reator, instrumentação, anãlise do sistema de

fluxo, condições de operação, e controle.

Os primeiros elementos de engenharia

eletroqulmica surgiram em torno de 1940, quase um século

após o desenvolvimento dos processos de recobrimento eletro

lltico, e atualmente, engloba uma abordagem multidiscipli-

nar associando eletroqulmica, qUlmica de minérios, qUlmica

orgânica, flsica, engenharia de processos, o que explica seu

lento desenvolvimento. A sistematização dos preceitos da

engenharia eletroqulmica, sob forma de livro texto, teve inl

cio em 1977 quando Pickett lançou a primeira edição de seu

1 i vro enti tul ado "El ectrochemical Reactor Design ", sendo que
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em 1979 foi publicada a segunda edição(2). Nos ultimas dois

anos surgiu um outro livro, escrito por Coeuret e Storck(3)

e editado em 1984, com o título "t:lements de Génie Electra

chimie".

Ao contrãrio de outros livros textos

como os de Pletcher(4), Kuhn(5), Mantell (6), dentre outros,

que explicam detalhadamente a tecnologia envolvida nos pro

cessos eletroquímicos, os livros escritos por Pickett, Coeu

ret e Storck discutem os problemas relacionados com a en-

genharia eletroquímica, conforme a definição sada anterior

mente. Estes livros apresentam os diferentes tipos de reato

res existentes e os modos de projetã-los, qual tipo de rea-

tor utilizar para um determinado processo, e como obter as

informações necessãrias para o desenvolvimento, e sucesso,

ti do projeto de reatores eletroquímicos.

Neste ponto, a diferença entre o eng~

nheiro e o tecnólogo eletroquímico deve ser clara. O enge

nheiro eletroquímico e o elemento envolvido frequentemente

com questões do tipo: quais informações necessãrias para ata

I car o problema e qual o melhor caminho para obtê-las, com:

sistematizar todas estas informações, qual o melhor reator

a ser utilizado e como serã seu desempenho, como otimizã

los e como transportar o processo desenvolvido no laborató

rio para a industria. Todas estas perguntas são respondi-

das durante o "Projeto do Reator", utilizando os conceitos

de engenharia eletroquímica. O tecnólogo se preocupa, basl

camente, em desenvolver processos eletroquímicos no labora-

tório e, transportã-los para a industria, sem se preocupar

com os aspectos relacionados, principalmente, com otimiza-
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çao. Devido a ausência da sistematização do estudo destes

processos, e compreensivel que, antes do surgimento da eng~

nharia eletroquimica, muitos deles tenham sido substituidos

por metodos quimicos menos dispendiosos (fato reconhecido,

inclusive, por Kuhn(5)).

Como o engenheiro eletroquimico deve

encarar o reator eletroquimico?

o reator eletroquimico deve ser trata

do da mesma maneira que o engenheiro quimico trata, por ex~

plo, do processo de destilação, isto e, como sendo uma ope

ração unitãria (mais uma semelhança entre a engenharia qui

mica e a eletroquimica~). Na maioria dos processos indus

triais existentes, a eletrõlise (reator eletroquimico) e s~

mente uma etapa do processo global. Como exemplo

citar o processo Hall-Heroult para a extração de

pod emo s

aluminio

(Fig. 2a) e a hidromerização da acrilonitrila ã adiponitri

la (Fig. 2b), que e intermediãrio para a fabricação de ny

10n(4). Portanto, e importante que para cada processo seja

projetado um reator, e não adaptar os processos ã um deter-

minado tipo de reator. Mais uma vez fica reforçada a impo~

tância do engenheiro (e da engenharia) eletroquimico.,
1
t
t
I r convicção do nosso grupo de pesqui

sa que o engenheiro quimico e o quimico de nivel superior

interessado nos problemas tecnológicos ou pesquisa cientifi

II ca orientada em direção ~ esse~ problemas, devam tr~bal~ar
1 juntos. Levando em conslderaçao esse lema e com o lntulto

n de desenvolver os preceitos da engenharia eletroquimica, cu

seja, o projeto de reatores eletroquimicos (um assunto ain-
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FIGURA 2b. Fluxograma do processo Monsato para a hidromerização da acrilonitrila ã
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tria de condutores de cobre e, deste modo, enfrentar uma

problemática real. Os efluentes desta industria contem al

tos teores de cobre, da ordem de 0,25M ou mais (15.900 ppm

de Cu 2+). Para que possam ser despejados na rede de esgoto,

a CETESB exige que o teor máximo de cobre seja da ordem de

15,7 ~M (1 ppm) .

Tendo isto em mente, projetamos e con~

truimos um reator eletroquimico de bancada com a finalidade ini

cial de reduzir o teor de cobre dos efluentes industriais de

15.900 ppm ate 1 ppm} e recuperar o metal, alem de diminuir a

poluição pelo efluente.
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I - PROJETO DE REATOR ELETROQu1MICO

1.1 - DEFINIÇAO DE REATOR ELETROQulMICO

Podemos definir reator eletroqu;mico

como todo dispositivo no qual ocorre uma transformação qu;

mica devido a passagem de corrente elétrica (p.ex., célula

eletrol;tica), ou a produção de energia elétrica devido a

variação de energia livre associada a uma reação quimica (p.

ex., baterias e pilhas a combust;vel).

O emprego do termo reator eletroqu;mi

co para descrever todos estes dispositivos se deve ãs analo

gias existentes entre os sistemas eletroquimicos e os reato

res qu;micos, algumas das quais já foram mencionadas ante

riormente.

A analogia entre reatores qu;micos e

e1e t r oqu; mi cos é f undamental, poi s a t r a vé s de1a podemo s c1as

sificar os reatores eletroqu;micos, estudar os fenômenos de

transferência de calor, massa e escoamento de fluidos envol

vidos nestes processos, abordando o projeto de reatores el~

troqu;micos como um tõpico especial de reatores qu;micos,pe~

mitindo aplicar, quando poss;vel, a mesma metodologia.

1.2 - CLASSIFICAÇAO DE REATORES ELETROQU1MICOS E MODOS DE
OPERAÇAO

Existem diversos critérios para clas

sificar os reatores eletroquimicos (conforme a estrutura dos

~
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eletrodos, o tipo de eletrõlito utilizado, se hã ou nao se

paração de compartimentos) e, maneiras de operã-los. Contu

do, classificaremos os reatores eletroquimicos segundo dois

criterios, isto e, utilizando analogias com os reatores qui

micos e considerando como são feitas as conecções eletricas

do reator. Para os modos de operação, utilizaremos a gran

deza eletrica controlada durante o processo como criterio

classificatõrio.

Os reatores quimicos podem serde três

tipos fundamentais: de batelada, fluxo pistonado e de mistu

ra. Quanto ã configuração elétrica, podemos falar de rea

tor monopolar e bipolar. Referindo-se ã grandeza elétrica

controlada, falamos em processo galvanostãtico e potencios

tãtico.

A seguir discutiremos estas classifi-

caçoes.

1.2.1 - Classificação de Reatores Eletroqu;micos

Conforme os Anãlogos Quimicos

Conforme jã foi mencionado, este tipo

de classificação distingue três categorias de reatores ele

troqu;micos:

i - Reator eletroqu;mico de batelada;

ii - Reator eletroqu;mico de fluxo pistonado;

iii - Reator eletroquimico de mistura.
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a) Reator de batelada

A + ze-+ B
~
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FIGURA 3. Classificação dos reatores eletroqulmicos segundo os
modos de operação
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I.2.la -Reator Eletroqu;mico de Batelada (Fig. 3a)

Num processo de batelada todos os rea

gentes sao colocados dentro do reator e misturados, perman!

cendo ai durante todo o periodo da eletrõlise. A solução

resultante ê, então, retirada do reator e os produtos sao

separados e purificados. Durante a eletrõlise as condições

variam com o tempo (concentração de reagentes e produtos,

temperatura da solução), exigindo um frequente ajuste das

condições operacionais (tensão do reator, temperatura da so

lução) para maximizar a eficiência de corrente; contudo, a

solução contida no reator ê uniforme, ou seja, possue ames

ma composição em qualquer ponto do reator.

Os reatores de batelada são frequent!

mente utilizados em escala de laboratõrio, sendo imprõprios

para altas taxas de produção, devido ã natureza intermiten-

te de sua operação. Tambem são denominados reatores de fun

cionamento descontinuo, pois existe um parâmetro funcional

dependente do tempo.

Os processos de batelada nao sao res

tritos ã simples tanques; qualquer reator pode ser utiliza

do reciclando-se continuamente a solução eletrolitica, em

circuito fechado com um reservatõrio. Deste modo, as difi-

culdades operacionais inerentes a um processo de batelada

~I são superadas, permitindo um melhor controle de temperatura
•
il e maiores capacidades.
~
~

f
j
.~

!

~
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I.2.lb -Reator Eletroqulmico de Fluxo Pistonado

(Fig. 3b)

Num reator de fluxo pistonado, a sol~

çao eletrolltica escoa atravês do reator (p.ex., um tubo cl

lindrico contendo os eletrodos) sendo os produtos isolados

a partir da solução recolhida em sua salda. Idealmente, nao

hã troca de massa entre elementos adjacentes do fluido, o

que indica que todos os seus elementos possuem o mesmo tem

po de residência no reator. Neste tipo de reator não há

acumulo de material e o fluido possue a mesma velocidade na

entrada e na salda do reator.

Ao contrãrio do processo de batelada,

numa operação com fluxo pistonado todos os parâmetros sao

estacionãrios, ou seja, a concentração dos reagentes, dos

produtos e a temperatura da solução são sempre as mesmas em

qualquer ponto do reator. Excluindo-se o tempo necessãrio

tanto para colocã-lo em funcionamento como para desativã-lo,

o reator operarã em regime de funcionamento contlnuo. Es

;
'...
,.,.
),

t
•

te tipo de operação tambêm e conhecida como regime perma-

nente .

Os reatores de fluxo pistonado sao uti

lizados em processos onde a taxa de conversa0 ê baixa, a

produção ê continua e em alta velocidade. No entanto, eles

i frequentemente são utilizados em sistemas de batelada com

~.,

reciclagem contlnua, o que permite obter altas taxas de con

versao.
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I.2.lc -Reator Eletroquimico de Mistura (Fig. 3c)

Neste tipo de reator a mistura da so

l ução e1et r o1i t i ca é to tal (a t r a vé s de agi ta ção mecâ ni ca ou,

em alguns casos, pela agitação produzida por bolhas de gãs),

O reator é alimentado continuamente com a solução conten

do os reagentes, e a solução contendo os produtos é removi

da com a mesma velocidade. Para o caso ideal, a composição

da solução serã a mesma no interior e na salda do reator,

além de ser invariante com o tempo, classificando-se, tam

bém, entre as operações em regime permanente. A operação de~

te tipo de reator é muito simples. Em geral, os reatores

de mistura possuem uma forma menos compacta do que a dos rea

tores de fluxo pistonado equivalentes, o que pode resultar

em custos de manufatura e operações mais elevados.

A maioria dos reatores eletroquimicos

reais possue um comportamento intermediário dentre os aci

ma idealizados (o que não impede de ser atingido o comport~

menta ideal em alguns casos), sendo dificeis de analizar. O

projeto destes reatores e, então, feito atraves de aproxim~

ções razoãveis a cada um dos casos ideais.

1.2.2 - Classificação dos Reatores Eletroquimicos

Segundo a Conecção Elétrica

Um reator eletroqulmico é composto e~

sencialmente (Fig. 4) de dois condutores eletrônicos, chama

dos eletrodos, imersos num liquido condutor, denominado ele
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trõ1ito ou solução e1etro1itica e, em alguns casos, de um

separador entre os eletrodos.

Fonte de
corrente

+

e1etroquimico

I" I Catodo

Diafragma

--===1-----~-- 
t
I
I
t
I,
I
I
f
I
I
I

Anodo I _I

Solução de
E1 etrolitica

Os eletrodos são conectados, fora do

Apesar de ter sido uma configuração b~

proveniente destes contatos.

FIGURA 4 - Reator e1etroquimico simples e seus componentes.

e1etrõlito, aos terminais de uma fonte de corrente continua.

Hã uma resistência de contato (E , definida no item 11.3.2)con

sica frequentemente utilizada, neste reator

u simples, construido de placas metã1icas planas e paralelas

entre si, a maioria das reações ocorrerã somente de um lado

do eletrodo, implicando num desperdicio de energia. Para

utilizar toda a ãrea do eletrodo disponive1, determi nado
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numero destas unidades e colocado em arranjos como mostrado

na Fig. 5.

I.2.2a - Reator El etroquimico com Conecção Monopolar

Os arranjos mostrados na Fig. 5 dife

rem no modo de conecção da fonte. Na Fig. 5a os terminais

eletricos são conectados a eletrodos opostos, sendo que pa

ra cada eletrodo existe um contato elétrico. O potencial do

reator, V, é aplicado entre cada anodo e catodo, formando

um conjunto de vãrios reatores unitãrios em paralelo entre

si. Esta configuração é conhecida como conecção monopolar

e cada unidade opera com a mesma tensão, sendo a corrente

total igual a soma das correntes individuais. Conforme ob

servamos na Fig. 5, os catodos e anodos são alternados, sen

do as duas faces do eletrodo central ativas e com a mesma

polaridade. As conecções monopolares necessitam de fontes

de alta corrente e baixa tensão, sendo que na prãtica um d!

terminado numero de arranjos monopolares é conectado eletri

camente em paralelo, de modo a ser compativel com a tensão

elétrica da fonte.

I.2.2b - Reator Eletroquimico com Conecção Bipolar

A configuração alternativa da Fig.5 e

conhecida por conecção bipolar. Neste tipo de configuração

as conecções eletricas são feitas unicamente pelos dois ele

trodos terminais, ocorrendo reação eletroquimica somente

quando a diferença de potencial entre os eletrodos for sufi
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FIGURA 5. Classificação dos eletrodos segundo a configuração
eletrica.
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ciente. Cada eletrodo, exceto os terminais, funciona como

uma unidade monopolar.

entre os eletrodos adjacentes, se a tensão aplicada entre

Somente

el etrodos

monopolar

el etrodos funcionando como cinco reatores.

2o.

existirâ um potencial equivalente ao do arranjo

seis

o campo potencial criado pela conec-

çao bipolar é mostrado na Fig. 6, onde podemos observar

adjacentes, e a solução eletrolitica intermediâria, formam

catodo de um lado e anodo do outro; assim, dois

os eletrodos terminais for suficiente para impor uma corren

te atraves de todo o arranjo, ou seja, caso vencer a queda

ohmica na solução (os eletrodos possuem uma condutividade

elevada) .

As vantagens do arranjo bipolar em re

lação ao monopolar sao:

Na prâtica cada unidade bipolar e co-

modonectada eletricamente em série com as outras, de tal

ii - Produção equivalente ã do arranjo monop~

1ar, porem, util i zando correntes mais baixas e tensões maiores.

i - Simplicidade das conecções eletricas: de

vido ao menor numero de conecções elétricas, estas são mais

simples de serem feitas. Além do mais, quanto menor for o

numero de conecções elétricas, tanto menor serâ a resistên

cia de contato (E ), o que minimiza a tensão total do reacon
tor (item 11.3.2);

que a mesma corrente flui através de todas elas. A tensão

total do arranjo bipolar e igual ã soma da tensão das unida

des individuais.

'~
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FIGURA 6. Distribuição de potencial em um reator bipolar
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I.2.3b -Operação Potenciostãtica

I.2.3a -Operação Galvanostãtica

O modo de operação galvanostãtico

a impormos uma velocidade para a reação eletro-

1.2.3 - Classificação dos Processos Eletroquímicos

Segundo a Grandeza Elétrica Controlada

equivale

química.

Ao contrãrio da operação galvanostãt~

ca, na potenciostãtica o potencial do eletrodo e mantido

constante, e a intensidade de corrente diminui com o tempo

devido ao consumo de reagente. A imposição de um potencial

Na operação galvanostãtica impõe-se

uma intensidade de corrente (I) constante ao reator. Sendo

assim, o potencial de cada eletrodo serã alterado durante o

período de operação, devido ao avanço das reações eletroquí

micas catôdica e anôdica.

A desvantagem dos reatores bipolares

estã no fato de ser muito difícil construir eletrodos com

pactos e durãveis a partir de materiais diferentes. Portan

to, a conecção bipolar é ideal para processos nos quais ta~

to a reação catôdica quanto a anôdica ocorram no mesmo tipo

de material, o que acontece com um grande numero de proces

sos eletroquímicos.

,"

,':''1J''.
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elétrico equivale a direcionar o processo para obtermos so

mente a reação desejada, isto e, atua-se diretamente sobre

a seletividade do processo.

A operação potenciostãtica é recomen

dada para processos em escala de laboratõrio, onde os pote~

ciostatos são comuns. No entanto, devido ao elevado custo

dos potenciostatos de grande capacidade, sua apl icação em

escalas industriais e muito diflcil.

Discussões mais detalhadas sobre os

i i - Rea tores com fl uxo de el etrõl i to: rea tor

de fluxo pistonado ou de mistura.

sao recipientes

No item 1.2 podemos distinguir dois ti

pos de reatores eletroquimicos:

1.3 - REATORES COM FLUXO DE ELETROL1TO(2)

Como jã dissemos, nos processos de ba

telada o reator é carregado com a solução eletrolitica a

qual sõ e removida apõs o perlodo de eletrõlise terminar. Em

i - Reatores nos quais não hã fluxo de ele

trõlito: reator de batelada;

suma, os reatores para estes processos

modos de classificar, e operar, reatores eletroquimicos são

encontradas nos textos de Pickett(2), coeuret(3), Kuhn(5) e

Pletcher(4). Para o leitor interessado em reatores quimi

cos recomendamos os textos de Levenspiel (7), Smith(8) e

Walas (9)
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(" t ank cell") onde são postos em contato os el etrodos e os

reagentes. Como exemplo de processos que utilizam este ti

po de reator podemos citar, alem das baterias, os processos

de eletrodeposição e eletrorecuperação de cobre nos quais

o fluxo existente atraves do reator e devido ã diferença de

concentração.

Contudo, estes reatores simples sao

úteis apenas em processos em que as taxas de produção sao

baixas. Para taxas mais altas e processos continuos são n~

cessãrios reatores mais complexos, que possam ser alimenta

dos continuamente com a solução eletrolitica. Nestes casos uti

liza-se reatores de fluxo pistonado.

Em reatores contendo somente um par

de eletrodos a alimentação sõ pode ser feita de uma maneira;

no entanto, em reatores contendo vãrios eletrodos (como no

caso das conecções monopolares e bipolares) o reator pode

ser alimentado de duas formas diferentes, isto e, com fluxo

em serie ou em paralelo entre os eletrodos (Fig. 7).

A Fig. 7a ilustra um processo com fl~

xo em serie, ou seja, a solução atravessa todas as unidades,

cada uma por sua vez; a Fig. 7b mostra o sistema com fluxo

paralelo, onde a solução se reparte igualmente entre cada

unidade, passando somente atraves de um compartimento.

A principal desvantagem do sistema em

serie estã na complexidade de sua construção e operação, pri.!!.

cipalmente se o processo utilizar separadores. No sistema

paralelo a dificuldade e distribuir igualmente a solução ele

trolitica er.tre os eletrodos, fator primordial quando se
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b) Alimentação em paralelo

FIGURA 7. Métodos de alimentação de reatores de fluxo.
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utiliza conecção bipolar, pois

da pelo menor fluxo.

26.

a corrente pode ser limita

1.4 - AVAL1AÇAO DE REATORES ELETROQU1MICOS(4 )*

O objetivo de qualquer industria é ob

ter lucros com seus projetos. A porcentagem de retorno de

capital pode ser obtida através da equação:

% retorno do

investimento
=

1uc ro s

capital investido
x 100% ( 1. 1 )

valor de venda - custo total do produto
= x 100%

capital investido

Atualmente, se o retorno não for ao menos da ordem de 15-25%

o processo nao e vantajoso.

O custo total do produto pode ser cal

culado pela relação:

custo total matéria prima + utilidades + x.trabalho +y.CF+D
= (1.2)

do produto z

*G.Kreysa e colaboradores publicaram em 1985 uma proposta
de nomenclatura para os parâmetros envolvidos em engenha
ria eletroqu;mica(31). Tendo em vista que essa proposta

nao atingiu sua forma definitiva, decidimos adotar os par~

metros clãssicos.
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x ,y ,z = p a r âme t r os em pi r i c os: va lar e s t; Pi c os x = 1, 15,

Y = 0,01, Z = 0,68.

D = depreciação: tempo para recuperar o capital inves

tido, durante a vida útil da instalação.

( I· 3)c = CF + Cw + CL

onde: CF = custo fixo do capital: custo de instalação da i~

dústria (local da instalação, retificadores, pr~

cessas auxiliares, etc.).

° capital investido, C, é a soma de to

do dinheiro necessãrio inicialmente para instalar a indus-

tria, sendo calculado atraves da relação:

onde: CF = custo fixo do capital: definido anteriormente.

Cw = capital de trabalho: capital gasto na aquisição

de todo material ~.ex., reagentes) pa ra iniciar o

processo.

C
L

= custo da propriedade (terra): valor do terreno

onde serã instalada a industria.

Como podemos observar, apesar da por

centagem de retorno ser um parâmetro importante para o de-

senvolvimento dos processos, ela envolve termos complexos,

dif;ceis de serem avaliados pelos eletroquimicos. Por is

to, estes utilizam outros criterios que avaliam mais diret~

mente o processo de eletrõl ise. A seguir definiremos al-

guns destes criterioso
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A- Eficiência de corrente

A eficiência de corrente, ~, avalia a

x 100 (1.4)
carga usada na formação do produto

carga total consumida
~ =

quantidade de corrente que foi efetivamente utilizada pelo

reator, isto ê, quanto da corrente usada durante a eletrõli

se foi utilizada para converter o reagente no produto dese

jado. t definida como:

B- Consumo energético

o consumo energético, W, fornece a

quantidade de energia elétrica necessãria para produzir uma

unidade de massa do produto desejado, sendo normalmente ex

presso em termos de kilowatt-horas por kilograma (KWh Kg- l )

ou kilowatt-horas por tonelada (KWh ton -1). Define-se como:

( I· 5)
nFV

-4
3,6 x 1O ~M

W =

onde: n = numero de moles do produto que é formado

V = tensão do reator (seção 11.3.2)

~ = eficiência de corrente

M = massa molecuiar do produto ( ~g )

A carga usada na formação do produto é calculada utilizando

-se a lei de Faraday. Eficiência de corrente inferior a

100% indica que outra reação, além da desejada, estã ocor

rendo (eletrõlise do solvente, ou do eletrõlito de suporte~

,>
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Analisando a equação (l.S) conclu;mos

que os unicos fatores que influem no consumo energetico são

a eficiência de corrente e a tensão do reator. Portanto, p~

ra minimizar o consumo energetico e necessãrio acertar as

condições de eletrõlise para que a eficiência de corrente

seja a maior poss;vel e a tensão do reator a menor poss;vel

(seção l1.3.2).

c- Rendimento de material (sel etividade)

o rendimento de material, 8, e defini

do como:

numero de moles do material inicial convertido em produto
8 = xl 00

número de moles de material inicial consumido
( 1. 6 )

A seletividade, 5, e definida como:

5 =
numero de moles do produto desejado

r do número de moles total
( I. 7 )

o rendimento de material determina qual

a quantidade de materia prima necessãria anualmente para se

obter a produção desejada. Um rendimento inferior a 100%

indica que o produto desejado estã impuro, o que implica n~

ma redução de seu valor para venda, ou a introdução

de um outro processo para purificar o produto e utilizar os

produtos secundãrios, o que encarece o custo fixo.
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0- Porcentagem de conversa0 por passagem

A porcentagem de conversa0 por passa

gem define a quantidade de material consumido em cada pass~

gem do eletrõlito pelo reator.

° objetivo e obter uma alta taxa de

conversa0 em cada passagem pelo reator. Para isto,utilizam-

se reatores com grandes ãreas superficiais por unidade de

volume de reator (p.ex., reatores de leito fluidizado) e al

tas taxas de fluxo.

Este critério e importante quando se

trata de processos nos quais não hã reciclagem de material

(p.ex. tratamento de efluentes), ou quando o produto for

instãvel, necessitando ser isolado durante cada ciclo.

E- Tempo espacial

° tempo espacial mede a velocidade de

produção por unidade de volume do reator, sendo normalmente

-3 -1expresso em termos de mol dm h . t proporcional a corren

te efetiva através da célula por unidade de volume do rea-

tor, ã densidade de corrente (sobretensão, concentração de

espécies eletroativas e regime de transporte de massa), a

eficiência de corrente e ã ãrea de eletrodo por unidade de

volume do reator.

Para reatores quimicos, o tempo espa-
- -1 -3cial e da ordem de 0,2-1,0 Kgh dm , ao passo que para um

processo tlpico de "el ec trowinning" de cobre ele é de ape-

-1 - 3nas 0,08 Kgh dm . Isto se deve ao fato de ser relativa-



31.

mente fãcil aumentar a ãrea de catalizador por unidade de

volume~ em reatores quimicos heterogêneos. No entanto~ em

reatores eletroqu;micos, alem de ser necessãrio uma grande

ãrea de eletrodo por unidade de volume do reator~ a distri

buição de corrente e de potencial pelo eletrodo deve ser sa

tisfatõria. Para se ter a mesma velocidade de produção em

todos os pontos do eletrodo~ ê necessãrio que a corrente e

o potencial se distribuam igualmente por toda a superf;cie

eletrõdica~ caso contrãrio alguns pontos dela não serão uti

lizados efetivamente~ diminuindo~ portanto~ o tempo espa

cial. No apêndice I discutiremos alguns aspectos sobre dis

tribuição de corrente.

1.5 - REATORES COM ELETRODOS VOLUMtTRICOS

1.5.1 - Introdução

Conforme discutimos no item anterior~

para que um reator possua uma alta taxa de conversão por

passagem do eletrõlito no seu interior~e te.mpo espacial ele

vado, e necessãrio que a ãrea do el etrodo seja grande; isto

e, eletrodos que possuem uma grande ãrea por unidade de vo

lume aumentam a eficiencia do reator.

Uma das maneiras utilizadas para au

mentara area eletrõdica útil consiste em colocar varios el etro

dos lado a lado, de forma que ambas as faces sejam utiliza

das. Assim, obtemos reatores compostos por vãrios eletro-

dos. Estes reatores jã foram discutidos nos itens 1.2.2 e

r. 3.



compostos por eletrodos ci1;ndricos concêntricos (Fig. 8).

Neste tipo de reator os eletrodos podem ser fixos, e a sol~

ção fluir entre eles (reator de fluxo pistonado), ou o cilindro

pode girar, assemelhando-se a um reator de mistura.

Outra solução e utilizar

32.

reatores

Este ti po de e1 etrodo tornou-se tão

eletrodos porosos, conhecidos também como eletrodos volume-

utilizar

eletroqu;mica que foram publi-

Uma terceira alternativa é

N /' ..

importante para a tecnologia

FIGURA 8 - Reator composto por eletrodos cil;ndricos concen
tricos.

tricos, os quais começaram a ser efetivamente aplicados em

e1etroqu;mica somente após 1970.

A vantagem deste tipo de reator, bem

como os de eletrodos planos paralelos, ê que a distribuição

de corrente é uniforme, devido i simetria presente. Por is

to toda a ãrea do eletrodo é ativa.
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cados textos espec;ficos sobre eles. Pickett(2), Coeuret e

Storck(3), discutem as questões relacionadas a este assunto

de uma maneira bem clara, alem de fornecerem uma ampla bi

bliografia (os eletrodos cil;ndricos tamb~m sio discutidos~

A seguir veremos, brevemente, as van

tagens, desvantagens e aplicações dos eletrodos volum~tri-

coso

1.5.2 - Definiçio de Eletrodos Volum~tricos

Define-se como eletrodo volum~trico

todo aquele formado por uma matriz porosa condutora. Esta

matriz pode ser composta por metais sinterizados, redes me

tãlicas superpostas, empilhamento de part;culas metãlicas,

leitos fixos granulares, leitos fluidizados, etc ..

Os reatores compostos por eletrodos vo

lumetricos possuem duas montagens bãsicas (Fig. 9), que re

sumem todas as utilizadas praticamente. r importante sali-

entar que neste tipo de reator sempre existe escoamento for

çado de eletrõlito e o projeto e feito analogamente ao dos

reatores qu;micos heterogeneos(7).
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FIGURA 9 - Montagens bãsicas de reatores com eletrodos volu
métricos.

Na Fig. 9a o sentido da corrente elé

trica é paralelo ao do fluxo eletrolitico. Esta configura-

o esquema 9b é o que recebe, juntame~

te com suas variantes, uma maior atenção devido ã sua gran-

sendo

el etrodoou

Na outra configuração

Escoamento~~

Corrente elétrica
(b)

~~

(a)

Corrente Escoamento
el étrica

çao e conhecida como configuração paralela,

do t i po ax i a 1 ou "f1ow- t hr ough11 •

(Fig. 9b) a corrente e o fluxo são perpendiculares.

conhecida como tipo perpendicular ou "flow-b y ".
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Com isto, há um aumento da densidade de corrente limite.

te necessidade de separar os dois compartimentos,ou median-

potencial

uma membrana trocadora de ions. Oum separador ou

nao uniformidade da distribuição de corrente e

*A própria estrutura do eletrodo torna-o um promotor de tur

bulência.

A principal desvantagem concerne a

1.5.3 - Vantagens e Desvantagens dos Eletrodos

Volumétricos

de aplicabilidade industrial, visto que existe uma frequen-

te

eletrodo esquematizado na Fig. 9a e muito útil para verifi

car hipóteses básicas de modelos teóricos, visto que todas

as variáveis são independentes da coordenada x.

Outra vantagem é o elevado coeficien

te de transferência de massa, entre o eletrólito e o eletro

do, devido ã circulação do eletrólito atraves do eletrodo.*

A 13rincipal vantagem dos eletrodos vE..

1umétricos é resul tante de sua natureza porosa, ou seja, po~

suem grande área geométrica superficial por unidade de volu

me (p.ex., l06m2/m3 volume), muitas vezes superior ã apre

sentada por estruturas não porosas (não maiores que lO~3/m3

em sistemas planos paral elos). Portanto, o tempo espacial

e a conversão por passagem são muito maiores quando se uti

liza eletrodos volumétricos, do que os obtidos com eletro

dos planos ou mesmo cilindricos.
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1.6 - ESCOLHA DO REATOR A SER UTILIZADO

Devido ã grande ãrea geometrica por

unidade de volume, estes eletrodos são extremamente uteis

poderão

1.5.4 - Aplicações

reaçao, pois em pontos onde o potencial for maior

ocorrer reaçoes secundãrias.

atraves do eletrodo. Tanto o potencial do catodo, como o

do anodo, diminuem atraves do eletrodo. Se esta diminuição

for apreciãvel, implicarã numa redução da seletividade da

Conforme foi exposto na introdução, o

objetivo e projetar e construir um reator eletroquimico pa

ra tratamento de efluentes industriais, a serem despejados

na rede de esgoto. Para isto e importante que a velocidade

de produção seja alta (na industria o volume de efluente e

grande; logo, quanto maior a velocidade de produção maior

quantidade de efluente poderã ser tratada na mesma unidade

de tempo) e, a taxa de conversão tambem seja alta (o nive1

de Cu 2
+ nos ef1uentes industriais e de 15.900 ppm e, o perml

tido pela CETESB 1 ppm).

quando se trabalha com baixas concentrações de reagente ou

reações lentas, posto que as densidades de corrente são bai

xas. Portanto são uteis tanto para o tratamento de efluen

tes contendo metais em baixa concentração, como para sinte

se eletroquimica.
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Dentre os modelos de reatores descri-

tos anteriormente, (seção 1.2.1 e 1.5), os mais

sao:

indicados

a- Reatores com eletrodos volumétricos;

Além destes inconvenientes advindos

cos sao úteis no tratamento de efluentes contendo metais em

Os reatores com eletrodos volumetri-

pode

mate-ii - Conforme aumenta a quantidade de

da concentração da solução, existe um outro ponto negativo

b- Reator de fluxo pistonado com recicla
gem continua de eletrõlito.

nestes reatores: o uso, quase inevitável, de separadores ou

membranas trocadoras de ions. Tanto os separadores como as

membranas são caros e dif;ceis de serem encontrados.

rial depositado, o tamanho das particulas aumenta, diminui~

do a distância entre elas. Se a quantidade de material a

ser depositado for grande, as particulas podem ficar tão

grandes a ponto de dificultar o fluxo do eletrõlito.

i - Variações do tamanho dos eletrodos: por

exemplo no caso de leito fluidizado, devido ã grande quanti

tornar-se muito grande a ponto de interferir nas condições

de fluidização do leito.

baixa concentração (seção 1.5). No nosso caso, a concentra

çao de ions de cobre não é tão baixa, sendo que os reatores

com eletrodos volumétricos não são indicados nesta situação.

A utilização de reator volumétrico, para este caso, pode g~

rar diversas dificuldades, dentre as quais destacamos:

dade de material depositado, a massa das part;culas
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o reator de fluxo pistonado nao apre

senta tais inconvenientes. Para aumentar ainda mais a taxa

de conversão, e a velocidade de produção, além de utilizar

mos a reciclagem continua de eletrõlito, podemos utilizar

vãrios eletrodos dispostos em paralelo, visando a utiliza

ção de toda a ãrea eletrõdica disponivel (seção 1.2.2).

Portanto, decidimos projetar e cons

truir um reator eletroquimico de bancada, de fluxo pistona-

do, alimentação em paralelo (para minimizar o numero de co

necções hidrãulicas; seção 1.3), com reciclagem continua de

eletrõlito (para aumentar a taxa de conversão), e conecçao

bipolar (para diminuir a resistência de contato), contendo

X eletrodos (X serã determinado na seção relativa ao proje

to do reator).

operado em regime galv~o reator e

nostãtico (seção 1.2.3).
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11 - ESCOLHA DO MATERIAL PARA A CONSTRUÇAO DOS ELETRODOS

11.1 - ASPECTOS GERAIS

A natureza das reações eletroquimicas,

ou seja, a transferência de eletrons ao nivel de interfaces

liquido-sólido (eletrõlito-eletrodo), identifica os reato-

res eletroquimicos com os reatores quimicos heterogêneos,

alem de enfatizar a importância da escolha detalhada do ma

terial a ser utilizado na construção dos eletrodos e, sali

entar a relevância dos estudos sobre cinética e termodinâmi

ca eletroquimica no desenvolvimento da engenharia eletroquI

mica.

Através da termodinâmica eletroquimi

ca podemos calcular, em condições de reversibilidade, a ten

são minima a ser aplicada a uma célula eletroquimica; apli

cando-se a cinetica eletroquimica a casos mais ou menos co~

plexos (p.ex., transferência de carga envolvendo um ou mais

eletrons em uma ou vãrias etapas consecutivas) obtem-se re

lações entre a intensidade de corrente e o potencial em que

ocorre a reação desejada.

Os fundamentos de cinética e termodi

nâmica eletroquimica são descritos, com detalhes, em diver

sos textos, dentre os quais podemos citar os clãssicos de

Delahay(lO), Bockris(ll) e Vetter(12), onde podemos encon

trar aspectos prãticos e teóricos sobre o assunto. Tratamen

tos mais sucintos são descritos por Bard(13), Coeuret(3) e

Pickett(2), sendo que nos dois ultimos os autores aplicam
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os conceitos fundamentais ã engenharia eletroquimica, atra

vês de alguns exemplos ilustrativos. Outro texto clâssico

versando sobre os fundamentos da termodinâmica e cinêtica

eletroquimica, e suas aplicações em engenharia eletroquimi

ca, e o de Newman(14), onde o assunto e discutido detalhada

mente.

11.2 - TIPOS DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇAO DE

ELETRODOS

O material ideal para a construção de

eletrodos deve ser estâvel no meio eletrolitico, isto e, não

ser atacado pelo solvente utilizado, nem pelos reagentes ou

produtos da reação, ser um bom eletrocatalizador para o pr~

cesso, ou seja, fornecer a maior eficiência de corrente e a

menor sobretensão, alem de ser um bom condutor eletrico (po~

suir baixa resistência eletrica)(4,5).

Os eletrodos utilizados são quase in

variavelmente construidos a partir de metais sõlidos ou gr!

fite. No entanto, alguns processos utilizam catodos liqui-

dos, como por exemplo na produção de cloro e no processo

Szechtmann (Philblack), para a fabricação de ligas de Na-Pb

(Alemanha, durante a decada de 1940), em que são utilizados

eletrodos de mercurio e chumbo liquido, respectivamente(5).

As tentativas para obter eletrodos mais

estãveis que os comumente util izados (Tabela I) tiveram os

melhores resultados para processos relacionados com a prod~

ção de cloro, nos quais desde aproximadamente 1900 atê 1960



41 .

TABELA I - Materiais mais comuns utilizados para construção

de eletrodos.

C A T O O O A N O O O

Ni em meios alcalinos

Magnetita Fe 304

Outros revestimentos (IICO~

ting ll
) de óxidos; p.ex.,

Pb em meios sulfuricos

Pt, Pt/Ti, Ir/Ti

Grafite ou outras formas de

CU xC0 3_x04 , Ir0 2 em Ti

Pb0
2

em Ti ou Nb

Anodos dimensionalmente es

t ãve i s (O SA, 11 di me ns io na 1 1y

stable anode ll
), i.e., RU0

2
em Ti

éarbono

orgânicos

Hg, Pb, Cu, Ni

Aços

Grafite e outras formas de

C, às vezes tratadas termi

para modificar a porosida

de, densidade, resistência

camente ou com

Aços r eve s ti dos (11 Coat i ng 11 )

com materiais que forneçam

baixa sobretenção para H
2

,

p.ex., Ni, Ni/Al, Ni/Zn

- -a corrosao.
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Atualmente, eletrodos dimensionalmente estãveis são utiliza

de transição (Le. cobalto). Estes eletrodos são conheci-

meta i s

licençasob

. *anterlormente .

dos, tambem, em processos de galvanização (lIp l a ting ll ) de m~

tais preciosos(17), bem como em eletrossintese em solventes

orgânicos(18) .

de Diamons Shamrock Technologies), ou anodos dimensionalmen

te estãveis, os quais foram gradativamente substituindo os

eletrodos de grafite em alguns processos para obtenção de

Para evitar estes problemas, Vittorio

de Nora e colaboradores aperfeiçoaram a ideia original de

Beer(16) desenvolvendo um eletrodo de titânio revestido com

cloro, como por exemplo o da firma citada

dos como DSA (lIdimensionally stable anode ll

óxido de ions metãlicos, contendo óxidos de outros

o anodo utilizado era invariavelmente de grafite, possuindo

uma vida media de aproximadamente um ano, dev~do ã oxidação

do carbono e a desintegração causada pelas forças mecânicas

causadas pelas bolhas formadas(15).

Os principais fatores que incentivam

o estudo sobre o desenvolvimento de novos DSA são:

a- Baixo custo em relação aos eletrodos de

meta i s nobres;

*A vantagem destes eletrodos sobre os de grafite na obten-
ção de cloro e muito grande: o consumo de grafite e de

aproximadamente 2-3g/ton C1 2; o de DSA e 0,2-0,4 g/ton C1 2;

a sobretensão de C1 2 sobre grafite e de aproximadamente 500
mV, em DSA e 100 mV.



43.

de cloro.

etc., como as mais utilizadas. Como base normalmente e uti

destes

pirõlise

pul veri zação (lIspraying'1,

As tecnicas para a produção

que melhora sua atividade.

aináa se encontra em fase de desenvolvimento,

Recentemente, desenvolveu-se um outro

b- ~reas superficiais reais muito grandes:

s~o microporosas;

c- Podem ser produzidos com diferentes estru

e os resultados se referem somente ao processo de obtenção

turas: diversos tamanhos cristalinos, o

eletrodos são as mais diversas possiveis, destacando-se a

de soluções contendo um ou mais ions metãlicos, como por

exemplo o Ru(15,4) (o mais comum), Ni(19), Mn(20), rr(2l),

lo parcialmente reduzido,p.ex. Ti0 2 ,entre a base (Ti) e-x
o revestimento. Apesar de possuir algumas vantagens sobre

galvanização (lI pl a ting ll
),

o DSA(25) ,

centelhamento a vãcuo (IIvaccum sputtering ll
) e, a

lizado o Ti; no entanto, existem estudos utilizando outros

materiais, como grafite(22) (para anodos) e aço (para cato

dos), alem de metais mais comuns, como o Pb(23), como base.

tipo de anodo para ser empregado em processos de obtenção

de c laro (c e 1u1a s de mer c li r i o), conhec i do como LLA, (111 ong

life anodes ll
) patenteado pela HoechstAG (24). A diferença

entre este anodo e o DSA ê uma camada intermediãria de ruti
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11.2.1 - Escolha do Material a ser Utilizado como

Eletrodo

Para escolher o material a ser util i

zado como eletrodo, devemos ter sempre em conta que o rea

tor terã conecção bipolar, ou seja, um lado do eletrodo fun

cionarã como anodo e o outro como catodo.

Analisando os diversos tipos de mate

riais descritos anteriormente, podemos concluir que o DSA e

os catodos revestidos ("coated cathodes ll
) são os el etrodos

mais apropriados para serem utilizados em diversos proces

sos quimicos. No entanto, não dispomos de nenhum eletrodo

que de um lado funcione como um DSA e do outro como um cato

do revestido, nem dispomos de métodos (e também não consti

tui o nosso objetivo) para construirmos tais eletrodos.

Portanto, dentre as opções restantes,

escol hemos a grafite para construirmos nossos el etrodos, pois

é um material barato, fãcil de ser encontrado e funciona pe!.

feitamente como catodo ou como anodo no processo

de recuperação de metais a partir de efluentes industriais.

A seguir discutiremos as diversas ca

racteristicas das grafites nacionais disponiveis, para que

possamos decidir qual delas utilizar como eletrodo.

11.3 - ESTUDO COMPARATIVO DE GRAFITES NACIONAIS

De acor do com o i t em I I . 2 . 1 , de nt r e

os diversos materiais possiveis para a construção de eletro
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dos, escolhemos a grafite por ser o de menor custo e mais

fãcil de ser encontrado.

Após uma pesquisa no mercado, conse

guimos três tipos de grafite, às quais denominamos A, B eC,

sendo resguardada a marca comercial. As caracter;sticas f;

sicas, qu;micas e eletroqu;micas destes três materiais se

rao comparadas, para concluirmos qual deles e o mais adequ~

do.

11.3.1 - Caracter;sticas F;sicas e Qu;micas das

Grafites Oispon;veis

A anãlise das caracter;sticas f;sicas

e qu;micas dos materiais e importante, pois e através dela

que poderemos concluir q~al e o material mais condutor, mais

puro quimicamente e de menor porosidade, que são caracter;s

ticas importantes para serem consideradas na escolha de um

eletrodo. Estas caracter;sticas, obtidas junto aos fabri

cantes, estão resumidas na Tabela 11.

11.3.1.1 - Conclusão

Analisando as informações (Tabela 11),

conclu;mos que os materiais B e C são superiores ao A, uma

vez que apresentam:

a- Maior densidade e menor porosidade, isto e,

são materiais mais compactos, fato que deve

diminuir a desintegração causada pelas forças

mecânicas provenientes da formação de bolhas,



Amostra Dens idade Porosidade Dureza Resi stênc ia Resistência ele Teor de Pri nc i pa i s

(g /cm 3)
-

(%) (shore escl e- a Fl exão trica espedfica ci nza contami nà ntes
roscõpica) (atm) (mr2cm) (%)

A 1 ,30 *( **) * * * 2 * (***)

* Dados não fornecidos pelo fabricante

** Visivelmente mais porosa que os materiais B e C

*** Testes posteriores revelaram um alto teor de ferro neste material, bem superior

ao presente no B e C.

TABELA rr - Caracterlsticas Fisicas e Quimicas das Grafites A, B e C

.p.
~

Si,Ca,Fe

Si ,Ca,Fe

0,15

0,200,1 2

0,28374,2

238,1

50

37-4023

171 ,77

1, 73

B

c
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res.

11.3.2 - Influência do Material e da Distância Entre

ma teri a i s ma i s puros;b- Baixo teor de cinzas -

c- Alta resistência ã flexão;

d- Baixa resistência elétrica - são bons conduto

o potencial, ou tensão, de um reator

pois devido ã baixa porosidade, um menor nume

ro de bolhas ficarã ocluido no material;

os Eletrodos Sobre o Potencial de Deposição

de Cobre

pode, e deve, ser dividido em seus componentes básicos. Sem

o conhecimento destes e impossivel saber onde o projeto de

ve ser melhorado. Tem-se:

v , a tensão total do reator, é a soma do potencial reversi

vel (E ) das reações envolvidas, da queda ohmica do ele
rev

trõlito (E h ), a qual pode ser definida como a soma da re-o m
sistência do eletrõlito, da resistência elêtrica dos eletro

dos e, da contribuição das bolhas de gãs nos eletrodos, da

resistência de contato (E ) em pontos onde os condutores
co~

sao unidos e, por ultimo, das sobretensões nos dois eletro

v = E + E + E + n + nrev ohm con 1 2

dos (n l e n
2

).

o estudo da influência do material do

eletrodo e da distância entre os eletrodos e importante, pois

poderemos determinar qual distância e tipo de grafite mini-

miza o termo E h ' minimizando, consequentemente, V.o m Po r-
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tanto, menos energia elétrica sera gasta pelo processo, tor-

nado-o mais econômico.

Os outros parâmetros, com exceção de

E , são caracteristicos da transferência de carga entre o
con

eletrodo e a solução (interface eletrodo-solução). A influ

ência do tipo de grafite na sobretensão de deposição de co-

bre serã descrita no prõximo item.

11.3.2.1 - Aparelhagem Eletrônica

As medidas foram obtidas utilizando-

se uma fonte de corrente constante da Hewlett Packard, mode

lo 6186 B, um multimetro digital Keithley modelo 160 e, um

voltimetro digital Fluke, modelo 8200 A.

11.3.2.2 - Célula Eletroquimica

Utilizamos uma célula eletroquimicade

dois el etrodos. O compartimento princi pal é um copo de vi-

dro de 400ml de capacidade.

Eletrodos

Como eletrodo utilizamos duas placas

de grafite de 16 cm 2 de ãrea geométrica.

11.3.2.3 - Preparo das Soluções

As soluções foram preparadas com agua

destilada e reagentes de grau p.a. de procedência Merck. A

concentração de cobre na solução foi determinada para que
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pudessemos trabalhar com boa margem de segurança nos testes

posteriores,onde determinaremos as caracterTsticas eletro

quTmicas das grafites. Como eletrõlito de suporte utiliza-

mos ãcido sulfurico em concentração idêntica a da solução

industrial.

Deste modo, o eletrõlito é uma solu

ça0 contendo 200 ppm de Cu 2+ e H2S04 10% (v/v).

11.3.2.4 - Obtenção dos Resultados Experimentais

Os resultados experimentais foram ob

tidos aplicando-se incrementos de corrente de 2 ~ a cada lO

minutos, tempo necessãrio para que o valor do potencial es-

tabilize e possa ser lido. Durante este intervalo, observã

vamos se ocorreria, ou não, deposição de cobre e desprendi

mento de gãs nos eletrodos.

11.3.2.5 - Resultados e Conclusão

Anal isando os resul tados concluTmos que

tanto o tipo de material utilizado na construção dos eletro

dos, como a queda ohmica da solução, não influem significa

tivamente no potencial aplicado para deposição de cobre. Na

Tabela 111 apresentamos os resultados obtidos com o mate-

rial A; os resultados obtidos com os materiais B e C sao se

melhantes.

Portanto, podemos concluir que o ter-

mo E é constante, independentemente da distância entre
ohm

os eletrodos e do tipo de grafite que são construidos. Logo,

a influência deste parâmetro sobre V, potencial da célula,



50.

e pequeno. O valor medio de V, obtido para distância en

t r e os e1e t r odos va r i a ndo de O, 5 a 2, O em e, ut il i za ndo os

materiais A, B e C como eletrodos, e de (1,7 :!:. 0,1) V.Obse.!:.

va-se nesse valor um desvio da ordem de 6%,

aceitãvel em projeto.

perfeitamente

No item anterior apresentamos os di-

11.3.3 - Caracteristicas Eletroquimicas dos Materiais

1 ,77

1 ,74

1 ,83

DDP (V )***Cu

1 ,97

1 ,94

1 ,95

**DDP (V)c

1 ,98

1 ,99

1 ,97

*DDP (V)a

0,5

1 , O

2,0

d(cm)

sultados semelhantes.

potencial de deposição de cobre. Material uti

lizado: A. Os materiais B e C apresentam re-

valor.

*
Potencial em que ocorre desprendimento de gãs no anodo.

**
Potencial em que ocorre desprendimento de gãs no catodo.

***
Potencial em que ocorre deposição de cobre.

versos fatores que influenciam no valor do potencial do rea

tor, alem de estudarmos a influência exercida pelo tipo de

material do eletrodo e da distância entre eles sobre o seu

TABELA 111 - Influencia da distância entre os eletrodos no
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Eletrodos

vidro de 100 ml de capacidade.

Os resultados foram registrados num

eletroquimicaUtilizamos uma célula

11.3.3.2 - Célula Eletroquimica

de três eletrodos. O compartimento principal e um copo de

1- Eletrodo Auxiliar: rede de platina

imersa diretamente na solução eletrolitica.

11.3.3.1 - Aparelhagem Eletrônica

registrador X-V da Hewlett-Packard, modelo 7046 A.

As medidas eletroquimicas foram obti

das uti 1i zando-se um si stema modul ar 370 da Princeton Appl i ed

Research, com os seguintes componentes: potenciostato/galv~

no s t a to mode 1o 173, m5du1o 11 P1ug- i n 11 mod e1o 376, e um pr o

gramador universal modelo 175.

o objetivo seguinte e determinar qual

dos três tipos de grafite disponivel fornece a menor sobre

tensão para a deposição de cobre, através de um estudo com-

parativo destes materiais em solução contendo H2S04 10% (v/v)e

200ppm de Cu 2+, antes e ap5s um tratamento eletroquimico, c~

ja finalidade é modificar a superficie do eletrodo.

A tecnica eletroquimica utilizada pa

ra este estudo e a voltametria ciclica.
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11- Eletrodo de referência: eletrodo de

ca10m e1anos a t ur a do, co1oca do num tu bo de Py r ex de 1, 6 cm de

diâmetro, com extremidade inferior terminando em forma de

capilar. Todos os potenciais citados neste item se referem

a este eletrodo de referência.

III- Eletrodo de trabalho: o eletrodo de

trabalho foi construido com os grafites disponiveis, recor

tando-se pedaços em forma de pã, sendo a extremidade infe

rior um quadrado com lcm 2 de ãrea geometrica (Fig. 10).

m • Contato elétrico

I .. Revestimento de para fi na

I • Eletrodo de trabalho
propriamente dito

FIGURA 10 - Eletrodo de trabalho de grafite.

A haste do eletrodo é revestida com

parafina, sendo o quadrado terminal o eletrodo de trabalho

propriamente dito. O contato elétrico é feito diretamente

no eletrodo, através de sua extremidade superior.

11.3.3.3 - Preparo das Soluções

As soluções foram preparadas com ãgua

destilada e reagentes de grau p.a. de procedência Merck.
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11.3.3.4 - Tratamento Eletroquimico

A finalidade do tratamento eletroqui

mico e aumentar a velocidade de transferência de carga do

processo(26) de deposição de cobre sobre grafite* e, dimi

nuir a sobretensão do processo, através de possiveis altera

çoes causadas na superficie do eletrodo, apõs ter sido sub-

metido ao tratamento.

o tratamento é feito mediante aplica

çao de varreduras triangulares repetitivas de potencial e~

tre -0.500 V e +0,400 V (região o.nde não observamos despren-
-1

di mento de gã s ), a uma ve1oc i da de de va r r edur a de O, O20 Vs

em meio sul furico 10% (v/v) (mesmo meio utilizado nas el etrõl i

s es ) .

Observamos que a aplicação desta per

turbação durante 8 horas é suficiente para obtermos voltam~

gramas sem variações acentuadas para os fins propostos.

A influencia deste tratamento, sobre

o comportamento dos eletrodos, é estudada da seguinte manei

ra :

*Atraves de estudos sobre a cinetica de transferência de
carga de sistemas Fe(111)/Fe(11), Cu(111)/Cu(11), Ce(11)/

3- 4-Ce(I1I) e Fe(CN)6 /Fe(CN)6 em eletrodos de carbono vi-
treo, utilizando as técnicas de eletrodo de disco rotatõ
rio e voltametria ciclica, concluiu-se que a constante de
transferência de carga para estes processos é de 3 a 6 ve-

zes menor em carbono vitreo, com relação aos valores obti
dos em eletrodos de pt(26}.
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El etrodo 1:

la- Registra-se o comportamento do eletrodo, sem tratamento

pr~Yio, em soluçio contendo somente o eletrõlito de su-

porte, H2S0 4 10% (v/v).

lb- Inicia-se, então, um estudo Yoltam~trico do eletrodo em

1 - 2+so uçao contendo H~04 10%(v/v) e 200 pprn Cu . Este estudo

~ feito atraves do registro sucessivo de vãrios voltamo

gramas, a diferentes velocidades de varredura; a par

tir destes voltamogramas obtemos o potencial e a corren

te de pico para deposiçio de cobre.

Eletrodo 2:

11.3.3.5 - Resultados e Conclusão

çao. Na Fig. 11 mostramos o yoltamograma ciclico para um

2a- Regi stra-se o comportamento do el etrodo, sem tratamento

pr~vio, conforme realizado no item la;

item

tratamento

2c- Terminado o tratamento e1etroquimico, iniciamos o estu

do vo1tam~trico, de acordo com o item 1b.

2b- Aplicamos o tratamento eletroqu;mico descrito no

11.3.3.4 ao eletrodo de trabalho;

eletrodo de grafite apõs ter sido submetido ao

o tratamento potenciodinâmico propos

to não alterou a caracteristica da interface e1etrodo-so1u-

proposto fJor 8 horas, em solução contendo H2S04 lü%(v/V).Ao adi

cionarmos cobre ã soluçio obtemos o yoltamograma c;clico apr!
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FIGURA 11. Voltamograma eielieo do eletrodo de grafite,
(material B) em meio H2S0 4 10%, v = 0,020

-1 - - 1 2V.s ; area geometriea do eletrodo Ae = em;
t = 250 C.
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sentado na Fig. 12, sendo que os potenciais e as intensida

des de corrente para deposição de cobre estão resumidos na

Tabela IV.

TABELA IV - Potencial e corrente de pico utilizando eletro

dos de grafite antes e após tratamento eletro

quimico.

quimico, da ordem de (222 ± 35)mV (vs ECS) (erro de 16~n.

inferior ao obtido no item II.3.2, onde foi estudada a in

fluência do material e da distância entre os eletrodos so-

Concluimos que a influência do mate

rial utilizado ~, tambem, do tratamento eletroquimico na so

-e

de--e

Tipo de
grafite A B C

Eletrodo

-I p (mA) -Ep (mV) -I p (mA) -E p (mV) -I p (mA) -Ep (mV)
1 2 2 2 222

2,64 253 1 ,90 1 75 2, 51 193

2 5, 15 195 8,70 260 3,01 254

bre o potencial de deposição de cobre, cujo desvio

±lOO mV.

Contudo e importante notarmos que este desvio de ±35 mV

Analisando os resultados apresentados

na Tabela IV, obtemos um valor medio de potencial aplicado

para deposição de cobre sobre grafite, independentemente do

tipo utilizado e da aplicação ou não do tratamento eletro-
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FIGURA 12. Voltamograma ciclico para a deposição de Cu 2+ em
grafite, material B, sem tratamento e1etroquimi-

-1 2 o 2+co; V = 0,20 V.s ; Ae = 1 cm ; t = 25 C; Cu =
200 ppm; H2S0 4 = 10%. Os voltamogramas dos dois
eletrodos, 1 e 2, são semelhantes quanto ao num~

ro e posição dos picos, diferindo, entretanto,as
intensidades de corrente.
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11.3.4 - Discussão e Conclusão Final

11.3.1, os materiais B e C são superiores, quanto aos aspe~

tos fisicos e quimicos, ao A. No entanto são mais caros,

itemDe acordo com a conclusão do

Conforme o exposto nos itens 11.3.2 e

11.3.3, o potencial do reator, V, não é afetado signific~

tivamente nem pela distância entre os eletrodos, nem pelo

material utilizado para construi-los, posto que, em escala

industrial, os valores de queda ohmica, Eohm ' e sobretensão

para deposição de cobre, n, são constantes. Logo, a esco-

lha do tipo de grafite a ser utilizada deve ser feita ba-

seando-se nas propriedades fisicas e quimicas e no custo

do material.

Os desvios observados nos valores de

potencial de pico e, principalmente, das correntes de pico

podem ser explicados considerando-se que os eletrodos foram

construidos a partir de pedaços de uma mesma peça de grafi

te, o qual dificilmente e homogêneo, isto é, nao apresenta

as mesmas propriedades ~m todas as direç5es.

bretensão (n) existente para a deposição de cobre é irrele

vante. Isto é, o valor de V (11.3.2) não sofrerã alteração

significativa se utilizarmos o material A ou B ou C, para

construção dos eletrodos, bem como se aplicarmos ou nao o

tratamento eletroquimico proposto, pois a influência do ma

terial do eletrodo e da distância entre os eletrodos, queda

ohmica, é superior ã da sobretensão.



59.

sendo o material B o mais caro dos três (em têrmos de custo

B>C>A).

Contudo, conse~uimos quantidade suficiente

do material B para a construção de alguns dos eletro

dos do reator, os outros eletrodos. foi utilizado o

material A, por duas razões:

19) Por ser o material mais barato;

29) Por ser de qualidade inferior, o que permite comparar o

comportamento dos dois extremos de qualidade, em termos

de operação real.

Com isto poderemos concluir se e con

veniente ou não investir na aquisição de material superior

para a construção dos eletrodos, ou se as diferenças do com

portamento entre os materiais A e B, durante a operação do

reator, não são suficientes para justificar tal investimen

to.
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111 - EQUAÇOES DE PROJETO DE REATORES ELETROQU!MICOS

II!.l - INTRODUÇAO

Na seção 1.6 concluimos que o reator

mais adequado ao nosso objetivo e o reator eletroquimico de

fluxo pistonado, com reciclagem continua de eletrõlito, ali

mentação em paralelo e conecção bipolar. Agora, vamos dedu

zir as equações de projeto deste reator.

o objetivo do projeto e a obtenção de

relações teõricas que descrevam a variação da concentração

de reagente com o tempo de operação, em termos de variáveis

como, por exemplo, a taxa de fluxo, a área do eletrodo, o vo

lume de eletrõlito tratado, alem de prever a variação da

corrente limite do processo com o tempo.

Este tipo de estudo e muito importan

te, sendo que o primeiro trabal ho, sobre o reator acima, foi

realizado por Pickett(27), em 1973, quando ele estudou o

efeito da reciclagem continua do eletrõlito na variação da

concentração de reagente com o tempo. Quatro anos mais tar

de, Walker e Wragg(28) desenvolveram dois metodos de análi

se para o caso, um metodo rigoroso e outro aproximado, ob

tendo relações tanto para a variação da concentração de rea

gente, como para a variação da corrente limite do processo

com o tempo. Recentemente, em 1983, Mustoe e wragg(29) es-

tudaram o efeito da taxa de fluxo de eletrõlito e da opera

ção ã corrente constante (galvanostática) neste tipo de reator.
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A seguir, deduziremos as equações bã

sicas para o reator escolhido, com ~base, principalmente,

nos trabalhos de Pickett (2 ) e de Coeuret e Storck (3 ). A anã

lise da operação galvanostãtica deste tipo de reator sera

feita adaptando-se o modelo ~roposto por Mustoe e wragg(29).

Em primeiro lugar deduziremos as equ~

çoes fundamentais para um reator eletroquimico de fluxo pi~

tonado, contendo somente dois eletrodos. Em seguida, anal~

saremos o efeito da reciclagem continua do eletrõlito, dedu

zindo as equações fundamentais para um reator eletroqulmico

de fluxo pistonado, com reciclagem continua de eletrõlito.

Por ültimo adaptaremos o modelo ao caso de um reator conten

do X eletrodos, e estudaremos o efeito da operação galvano~

tãtica neste tipo de reator.

111.2 - EQUAÇAO FUNDAMENTAL PARA UM REATOR ELETROQU1MICO DE

FLUXO PISTONADO

O primeiro passo de um projeto é est~

mar a corrente total necessãria para o processo. Tal esti

mativa é feita através de um balanço de material global, para

um determinado perlodo, supondo uma eficiência de corrente

de 100%.

Os balanços de material para os reat~

res eletroquimicos são simples devido, principalmente, a

duas caracteristicas dos processos eletroquimicos:

a- As reações eletroquimicas ocorrem principal

mente na fase liquida devido às condições, nor
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13 .

Portanto, e suficiente fazer apenas

um balanço de material, isto é somente para a especie cuja

reação fornece o produto desejado.

(Ir!.l)

massa de j

+ que sofre

eletrõlise

Quantidade massa de

= de j que sai + j que e

do reator acumulada

mal mente suaves, comparadas às dos processos

quimicos, de temperatura e pressão dentro dos

reatores eletrequimicos. Portanto, para facl

litar os cálculos, podemos utilizar a hipõte

se de um fluido iso-volumetrico (massa volume

trica constante) para o solvente.

b- De todas transformações eletroquimicas que o

correm nos processos eletroquimicos (no mini

mo duas: uma no anodo e outra no catodo), pa

ra a maioria dos casos somente uma fornece o

produto desejado, sendo as outras considera

das como reações secundãrias.

Vamos, então, fazer o balanço mate-

rial para uma espécie j, considerando a operação generica

de um reator de fluxo pistonado, como mostrado na Figura

Quantidade

de j que entra

no reator

o balanço de material para uma espe

cie j pode ser expresso, de uma maneira generica, da segui~

te forma:
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FIGURA 13 - Ilustração para o balanço material para a espé
cie j em um reator de fluxo pistonado (operação
genérica).

O balanço material para a espécie j,

quando a corrente total que passa pelo reator e I, e a rea-

eixo x das coordenadas cartesianas. O comprimento do rea

tor é L; a ãrea de eletrodo por unidade de comprimento do

reator é constante e igual a G.

A solução eletrolítica entra no rea

tor com fl uxo vol umétrico N e concentração de j igual a C3
1
'

Na saída do reator o fluxo volumétrico também é N, porém a

concentração de j é igual a C
jz

' Por conveniência matemãti

ca, vamos considerar o eixo x do reator coincidente com o

-e

Quantidade de j qu e
= NC·

entra no reator J 1

Quantidade de j qu e
= NC·

sai do reator J 2

ção eletroquímica envolve z elétrons por molécula de j,

facilmente obtido a partir da equação (111.1):
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corrente total necessãria.

mento do reator de comprimento dx situado a uma distância x

(111.3)

reator

entrada

i \J
= _x_ dx

zF

(Lei de Faraday)

(I1I.2)

= O

1

zF
cj,) =

=

N~.
\ J,

vida na eletrolise zF

- Quantidade de j envol 1

- Quantidade de j ac~

mulada no reator

(no reator de fluxo pistonato não hã acumulo
de material)

NC j -Os ( de j ) l_IN fCj+dcj _Ds (dC~
dx xf 1\ V dx JX+dX

das as quantidades de reagente que entra e sai do

devido ao fluxo eletrolitico (primeiro termo dentro de cada

chave) e ã difusão da especie j (segundo termo dentro de cada chave).

A equação (111.2) pode ser escrita de

uma forma diferencial. Para isto, vamos considerar um ele-

da entrada, e admitir que a concentração de j na

de s t e e1 em entos e j a e j l' e nas a i da e j + de j (F i gur a 13). As

sim, o balanço diferencial de material para a espécie j e:

que e a equaçao de balanço material global da especie j, em

um reator de fluxo pistonado. Da equação (111.2) obtemos a

onde; é a densidade de corrente sobre o elemento de area
x

crdx, considerada constante. Nesta equação estão relaciona-

Substituindo estes valores na equaçao

(1II . 1) e r ea r r a nj a ndo os t er mos, obt em os:
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Apõs obtermos a equação diferencial

de balanço material para a especie j, calculamos a concen

tração media deste reagente no reator. Isto e feito rear

ranjando-se os termos da equação (111.3) e desprezando os

efeitos de dispersão axial. Assim obtemos:

de.
J

dx
=

i CJ
x

ZFN
(III.4)

A relação (111.4) pode ser chamada de equação bãsica para

um reator de fluxo pistonado.

A simplicidade da equação (111.4) e

apenas aparente pois a velocidade da reação eletroquTmica,

isto e, a densidade de corrente do processo, depende simul-

taneamente da concentração local (ao nivel de eletrodo) da

substância iônica envolvida na reação e do potencial do ele

trodo. A resolução e, contudo, simplificada atraves de apr~

ximações baseadas em hipõteses reais de operação. Dentre

elas, podemos destacar os seguintes casos, separadamente:

a- Operação (eletrodo de trabalho) na corrente

limite de difusão. Neste caso a velocidadeda

reaçao e diretamente proporcional ã concentr~

çao local da especie eletroativa (anãloga a

uma reação quTmi ca de l~ ordem); hi põtese im-

portante, porque conduz a uma minimização das

dimensões da celula, pois a operação com i=i x
(i ~=densidade de corrente limite) corresponde

ã capacidade mãxima de produção para as con

dições hidrodinâmicas existentes;
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bém é uni f orm e ;

uniforme. Logo, a velocidade da reaçao tam-

-ec- A distribuição de corrente, pelo eletrodo,

b- A reação eletroquimica, isto é, a transferên

cia de carga propriamente dita, é muito rãpi

da (i o é alto). Portanto a etapa determinante

da velocidade da reação é o transporte de mas

sa da espécie eletroativa ã superficie do ele

trodo. Esta hipótese se entrelaça com a a;

d- A reação eletroquimica é lenta (i o baixo) e a

taxa de conversão do processo é baixa.

Existem vãrias situações prãticas que

se enquadram nestas hipóteses. Contudo não é objetivo des

ta dissertação discutir cada uma delas, por isto considera-

Na dedução da equação (111.4) nao con

sideramos nenhuma geometria particular para o reator. Ela

foi deduzida a partir do balanço de material para a espécie

remos somente as situações (a) e (b), nas quais se enquadra

o nosso problema (a deposição de metais é uma reação eletro

quimica râpida, isto é, possui i o alto)(2).

fluxo

pistonado. Vamos, agora, adaptã-la a duas geometrias de

eletrodos comumente utilizadas em operações com fluxo pist~

nado, a saber: reator de fluxo pistonado com eletrodos pla

nos e paralelos (Figura l4a) e com eletrodos cilindricos con

cêntricos (Figura l4b).

j, feito para uma operação genérica de um reator de
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N

N

FIGURA l4b - Ilustração para o balanço material para um re~

tor de fluxo pistonado com eletrodos cilindri-

cos e concêntricos. Ri = Raio do cilindro in
terno; Ro = Raio do cilindro externo.

FIGURA l4a - Ilustração para o balanço material para um re~

tor de fluxo pistonado com eletrodos planos e
paralelos. B = Largura do eletrodo; S = Sepa
ração entre os eletrodos; N = Fluxo volumétri

co.
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Para adaptar a equaçio (111.4) â es

tas geometrias particulares basta expressar a (ãrea de ele-

trodo por unidade de comprimento) e N (fluxo eletrolitico)

em termos dos parâmetros definidos nas Figuras l4a e l4b.

Por exemplo, para um reator eletroqu;mico de fluxo pistona

do e eletrodos planos e paralelos, temos:

a = B e N = U BS
m (Um = velocidade da soluçâo eletrolitica)

Substituindo estes parâmetros na equ~

çao (I I I .4) vem:

de.
J

dx
=

i x
zFU ~m

(IIl.5a)

que e a equaçio bãsica para um reator de fluxo pistonado com

eletrodos planos e paralelos.

Na seçao anterior deduzimos a equaçao

Analogamente, para um reator eletro

quimico com eletrodos cilindricos e concêntricos temos:

111.3 - e~LeULO DA ~REA M1NIMA DE ELETRODO PARA UMA REAÇ~O

ELETROQulMICA R~PIDA

(IIl.5b)
Rii x

zFUm(R~ -R~)
=

dx

de .
J

bãsica para um reator eletroqu;mico de fluxo pistonado e

descrevemos alguns casos para os quais sua resoluçio e sim
plificada.
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Para o nosso caso, eletrodeposição de

cobre, o tratamento matemático fica mais simples se conside

rarmos, alem da cinetica de transferência de carga rápida,

operaçao a corrente 1 imite do processo. Deste modo podemos

calcular a área minima de eletrodo necessária para atingir

mos uma determinada taxa de conversão, porque conforme dis-

cutimos anteriormente, as hipóteses consideradas

na capacidade máxima de produção.

implicam

Na hipótese (b) do item 111.2, afirm~

mos que no caso de uma reação eletroquimica rápida, a etapa

determinante da velocidade da reação e o transporte de mas

sa da espécie eletroativa ã superficie do eletrodo. Portan

to, podemos concluir que quanto maior for a velocidade de

transporte de massa, maior será a densidade de corrente pe-

lo eletrodo. Deste modo, a densidade de corrente pode ser

escrita em termos do coeficiente de transferência de massa

local, K , do reagente:
x

çao (111.4) obtemos:

equação (111.6) utilizamos o valor local do coeficiente de

Substituindo a equação (II1.6) na equ~

(111.6)i = ~FK (C.-C.)
x x J J s

transferência de massa, K , o que torna sua variação, conx
forme o ponto do reator considerado, totalmente arbitrária.

onde i
x

e a densidade de corrente local, Cj e Cj as conce~
s

trações de reagente no seio áa solução e na superficie do

eletrodo, respectivamente. r importante observar que na



trodo necessãrio.

drodinãmicas estabelecidas, o que permite obter a ãrea minima de ele-

Agora que jã conhecemos a relação en-

70.

(111.7)(C, -C· )
- J J s

N

aK
x=

dC .
J

dx

que ~ conhecida como equação bãsica para um reator de flu

xo pistonado com eletrodos planos e paralelos e, reação ele

troqu;mica rãpida.

hipótese implica na velocidade mãxima de produção, para as condições hl

111.2, onde consideramos a operação a corrente limite do processo. Esta

Em condições de corrente limit~ a co~

centração superficial da espécie eletroativa, C. , ~ zero
J s

em todos os pontos da superf;cie do eletrodo. Utilizando es

ta aproximação na equação (II!.7), obtemos, após integração,

o valor da ãrea minima de eletrodo necessãria. Logo:

tre a densidade de corrente e o coeficiente de transferên

cia de massa da espécie eletroativa, vamos calcular a area

minima de el etrodo necessãria para se obter uma determinada con

versao do reagente. Para isto, devemos aplicar a hipótese (a) do item

sãrio.

(!IL9)

(!II.8)

ln(::~)

J
L .mln

= a Kxdx

O

N

K
m

C·J

dC.
J

=

Resolvendo a integral (111.8) vem:

= aLmin

- N

A .mln

fj

2

C.
J 1

onde L. representa o comprimento minimo de eletrodo necesmln
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onde K ê o coeficiente de transferência de massa no reator.
m

A equação (111.9) fornece o valor da ãrea minima de eletro-

do para que a concentração da espêcie j, que na entrada do

reator ê Cj , na saida do reator seja Cj .
1 2

Rearranjando os termos da equaçao

(111.9), com L . = X1 obtemos:mln

C. = C. exp {_ ~Kmax }
J x J 1 N

(II!.lO)

Atravês da equação (111.10)

calcular a concentração de j a uma distância x da

pod emo s

entrada

cia x.

Podemos reescrever a equação (1.6) na

9 = numero de moles do material inicial convertido em produto x 100
numero de moles inicial de material (!.6)

equaçoes

( I I I . 1 2a )

(II!.ll)

entre asCj 2

K A. }mNm1 n

= 1 _( C
j

2 )

CJ 1

Eliminando

C'.- -C'
J 1 J 2

C·
J 1

9 =

9 = l-exp {-

seguinte forma:

A taxa de conversão do reagente, ou

rendimento de material, foi definida no item 1.4 como:

( I I I . lO) e (I I I . 11) vem :- .

do reator, Cj , em condições limites ideais. K ê o coefi-x m
ciente de transferência de massa médio ao longo da distân-
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necessãria para obtermos uma conversão de reagente igual a

equa-

(III.13)
( K A . )

I~=ZFNCjl11-exp \ mNm,n

De onde obtemos:

ln{l~B}
N

A = -- (II1.l2b)min Km

atraves da qual podemos calcular a ãrea minima de eletrodo

ção do reagente na entrada do reator; combinando as

Com estas equações podemos expressar

a corrente total (corrente limite) em termos da concentra-

çõe s (I I I . 2 ), (I I I •11) e (I I I . 1 2a) obt em os:

111.4 - REATOR ELETROQulM1CO DE FLUXO P1STONADO COM REC1~

CULAÇAO TOTAL DE SOLUÇA0 (OPERAÇ~O EM BATELADA)

Nos itens anteriores, 111.2 e 111.3,

deduzimos as equações bãsicas para um reator de fluxo pist~

nado operando em regime estacionãrio (seção 1.2). Contudo,

os metodos aplicados no projeto destes reatores sao apro

priados para reatores de fluxo pistonado operando em siste

ma de batelada, com recirculação total da solução eletroli-

ti ca .

Na Figura 15 podemos observar o es-

quema de um reator de fl uxo pistonado, contendo somente dois

eletrodos, pelo qual circula solução eletrolitica com fluxo

N, em um circuito fechado com um tanque de mistura, conten

do um volume V de solução a ser tratado (V e maior que o
r r

volume do reator, isto e, o volume do espaço entre os eletrodos).
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Cjl

Fluxo = N

Cj2

Volume = Vr

FIGURA 15 - Esquema do reator de fluxo pistonado
em sistema de batelada.

opera ndo

Para deduzir as equações deste tipo

de operaçao, vamos utilizar o mesmo procedimento da seção

111.2. Portanto, em primeiro lugar devemos fazer um balan

ço material para a especie j no reservatório conforme, es-

quema da Figura 15 1

sendo perfeitamente agitado.

onde a concentração de j na entrada e na saida do reator, a

qualquer instante, e igual a C
jl

e C
j2

, respectivamente. r
importante salientar que consideramos o reservatório como

C.
J 2

NN

volume Vr

c.
J 1
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o balanço material pode ser escrito

onde T r e o tempo espacial para o reservatõrio, isto e, a

razão entre o volume, V , de solução e o fluxo, N, da solu-

ção 'r :( :r) . r

Aplicando a equação (III.10), com x =

(II1.14)
dt

dC jl
C· =C· +T

J 2 ')1 r

da seguinte forma:

L . , para este caso, vem:mln

A corrente 1 imite instantãnea que

ma do eletrodo, Amin :

cj 1 (t) : Cj o exp {-~ [ 1 - exp (~ K
m:mi n~} (I I 1.1 6 )

equaçoes

(III.17)

(III.15)
K A " \
m ml n )C. = C. ex p (-

J 2 J 1

li (t) : zFNGij (t) {l-ex p ~ K<min)}

da do reator, CJ" (t), apõs um determinado tempo, t, de ope
1 -

raçao, com a concentração inicial de reagente Cjo ' o volume

de solução a ser tratado, V , o fluxo N, o coeficiente de
r

transferência de massa, K , para o reagente, e a ãrea minim

atravessa o reator e:

Eliminando Cj2 entre as

(111.14) e (111.15) obtemos, apõs integração, a equaçao

(111.16) que relaciona a concentração do reagente na entra-
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A variação da corrente limite instan-

Comparando as expressões (111.9) e

(111.20), concluimos que para obter a mesma taxa de conver-

-e

( II I . 20 )

( equação

~C' ~1 n J Q

Cj 1(t)t

lr
1-

N
--K~ln

m
A -min -

It(t) = I~ exp (- ~r [l-ex p ~ Km:min~} (111.19)

e a corrente 1imite inicial:

10 = zFNC. { 1 -exp ~ K<mi n )} (III.18).Q, J o

pistonado com reciclagem continua de eletrõlito

tânea que atravessa o reator, com o tempo de eletrõlise

mos os termos da equação (111.16). Assim, obtemos:

A expressão para a área minima de ele

trodo, necessária para se atingir uma determinada taxa de

conversa0 para o reagente, pode ser obtida apõs rearranjar-

sao, isto e, a mesma razão entre Cjo/Cjl' e necessário uma

area de eletrodo menor quando utilizamos um reator de fluxo

(combinando as equações (111.16) e (111.17)):

(111.20)), do que a necessária para o reator de fluxo pist~

nado sem reciclagem continua do el etrõl ito (equação (111.9)).
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111.5 - EQUAÇOES BAsICAS PARA REATOR CONTENDO vARIaS

ELETRODOS PARALELOS

No item anterior deduzimos as equa

ções bãsicas para o reator de fluxo pistonado operando em

sistema de batelada, com reciclo total de solução, contendo

de reator.

dois eletrodos. Agora, vamos adaptar estas equações para

um reator composto por vãrios eletrodos (numero de eletro

dos igual a X) e conecção bipolar, uma vez que este foi o

reator por nós escolhido (seção 1.6). Neste tipo de reator

o eletrõlito pode fluir em serie ou em paralelo entre os

eletrodos (seção 1.3), sendo que para este trabalho escolh~

mos o sistema com fluxo em paralelo, pois e o que apresenta

maior simplicidade do ponto de vista de conecções hidrãuli

caso Na Figura 16 podemos observar um esquema deste tipo

FIGURA 16 - Reator de fluxo pistonado composto por vãrios
eletrodos (formando .n unidades individuais),co
necção bipolar e al imentação em paralelo. -
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( II 1 .l4a)

( 1rI .21 )

e constante,

dt

dC j
1p

consecutivos

= C. ex p
J 1p

Cj = Cj + 1"
2p "lp r

C.
J 2P

A concentração de reagente, Cj , na en
p

trada das unidades, ã qualquer instante, e i g ua 1 a Cj 1 ' e
p

na saida das unidades a concentração de reagente e igual a

Para calcular a concentração de rea-

O balanço material para o reservatô

rio e dado pela equação (111.14):

No esquema mostrado na Figura 16, to-

ção (111.10), com x = L:

onde K representa o coeficiente de transferência de massa
mp

para escoamento paralelo.

gente na saída de cada unidade, C. ,vamos aplicar a equa
J2p

C
J
. ,igual em todas elas. O fluxo, N (= N/n), e igual pa2 . p-

P dra todas as uni ades.

igual a S. Como nos itens anteriores, vamos supor que ocor

ra uma reação eletroquimica rápida em cada unidade, e que

todas elas estejam operando ã corrente limite, o que permite

apl icar os mesmos metodos util izados anteriormente.

distância entre dois eletrodos

Eliminando Cj entre as equaçoes
2p

( I I I . 14a) e (I 1I . 21 ), obt em OS, a pôs i li t e9r ação :

dos os eletrodos possuem a mesma área geometrica, A, e a



ob temo s :

devemos utilizar o valor do coeficiente de transferência de

massa e fluxo relativos ao escoamento paralelo. Deste modo

78.

equações

(II1.17a)

(IIl.23)

(IIl.22)

lntl-~ ln(C
jo ~}

t Cj (t))
1 p

Np

~p

exp {- *- [l-ex p 0 K~:A )]}C·J o

I (t) = zF N C. ( t) {l - ex p (_ KmpAmin)}
9, p J lp N

P

b) Variação da corrente limite com o tempo:

A =min

a) Corrente limite através de cada eletrodo

I t (t) = I~ exp {- *-[ 1-ex p ( Km~:min )]} (11 1.19a)

*t importante salientar que, no sistema com conecção bipo-
lar, a corrente que flui através de todas as unidades é a

mesma (seção 1.2.2.b).

através da qual podemos calcular a concentração de reagente

A ãrea minima de eletrodo necessãria,

para este tipo de reator, pode ser obtida da equação (111.22):

C. (t) =
J 1p

na e nt r ada do r ea t or, cJ. ( i 9 ua1 a c onc ent r a ção de j no r e
lp -

servatõrio), apõs um tempo t de operação (ver equação (111.16)).

As equações que fornecem o valor da

corrente que flui através de cada unidade*, e a variação da

corrente limite com o tempo, são semelhantes às

(111.17) e (111.19) respectivamente, sendo que neste caso
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eletrodos e conecção bipo1ar.

rente aplicada (Figura 17).

maioria

111.6 - EFEITO DA OPERAÇÃO ~ CORRENTE CONSTANTE NO COMPORTA

MENTO DE UM REATOR ELETROQu1MICO COM RECICLAGEM TO

TAL DE ELETRÕLITO

Podemos dividir um processo realiza

do a corrente constante em duas etapas, a saber, numa etapa

dos processos são realizados com controle ga1vanostãtico.

que a corrente obtida seja igual a corrente limite para o

processo. No entanto, este tipo de operação não e exequi

ve1 industrialmente devido a ausência de potenciostatos de

O efeito da operação a corrente cons

tante, comparado com o comportamento de um reator cuja ope

ração ê potenciostãtica (ã corrente limite), pode ser obti

do a partir do modelo proposto por Mustoe e Wragg(29). Va

mos, agora, adaptar este modelo a um reator composto por X

grande capacidade (seção I.2.3.b.). Por isto, a

As equações deduzidas nos itens ante

riores se aplicam ã reatores cuja operação ê rotenciostãti

ca, isto ê, o potencial do eletrodo ê controlado de modo

(i) a corrente aplicada e inferior ã corrente limite do pr~

cesso e, na outra (ii), a corrente limite e inferior a cor-

I
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------------~

l°
9,

1= ~Io
t

( i i)

Corrente constante áe
opet'acão (I)

Corrente limite instan
tãnea para a reação, I Q,

~ (calculada pelas equa
ções anteriores)

t l

FIGURA 17 - Curvas esquemãticas ilustrando as etapas de uma
operação a corrente constante.

Quando a corrente apl icada, I, for i.!!.

ferior ã corrente limite instantânea (i), o reator não esta

ra operando com sua capacidade mãxima de produção. Porém

com tempos superiores a t 1 ' quando ã corrente limite

instantânea torna-se inferior ã corrente aplicada ( i i ) (F i -

I ,

o
19,'

A corrente constante de operaçao,

pode ser definida em termos da corrente limite inicial,

da seguinte forma:

gura 17), a operação se darã em condições de capacidade ma

xima. No entanto, nesta fase do processo terão inicio as

reaçoes secundãrias, o que implica numa diminuição da efi

ciência de corrente e, no aumento do consumo energético.
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o
I = ~1~ pa ra O < ~ < 1 ( II I . 24 )

para I < 1~ supoem-se eficiência de corrente igual a 100%.

A variação da concentração de rea

gente com o tempo, para uma operação ã corrente limite de

um reator de fluxo pistonado, contendo X eletrodos planos e

paralelos, com conecção bipolar e reciclagem continua de

eletrõlito (seção 111.5), é dada pela equação (111.22):

cj (t) = C· ex p {-
1 P J o

o nd e o. = ex p (_ K: pA )

P

t

L r
( 1 -o. )} (II1.22a)

A variação da corrente limite instan

tânea com o tempo é expressa através da seguinte relação

(equação (II1.17a))

I t ( t ) = zFN C, (t) (l-a)
p J lp

(II1.17b)

Para a primeira etapa da operaçao

(~1~ < 1t(t)), a relação entre a concentração de reagente

na entrada e na sa;da do reator é:

Substituindo o valor da corrente limi

(111.25), obtemos:

equa-

(II1.25)

= C. ) na
J o

_( ~ 1~ ~
-FN
I. P

= C.
J 1 p

C.
J 2p

(equação (III.17b),com C. (t=O)
J

1P

te inicial

çao



o tempo t l e calculado a partir das equações (III.27) e

(III.28):

1aciona a concentração de reagente no tempo t, < t
l
, com sua

concentração inicial:

Combinando as equações (III.26) e

(III.14a), e integrando, obtemos a equação (III.27), que re

82.

(III.26)

(IIL14a)

(III.28)

( I I I . 29 )

= I-I!,(t l ) = I

(

dC j j
T 1 P

r dt
+

~ (1 - a.)

Tr(~ - 1)

o
= t 1 vem: ~ I -I!,

o balanço material para o reservatõ-

= C. - ~ C. (l-a.)
J 1p J o

= Cj
1p

~C j = C' (t)
o J 1 1

p

pa ra t

t =
1

C.
J

2p

C· ( t) = C· {1-~ (1 -ex l} ( I II .27 )J J o T1p r

Apõs um determinado tempo de opera-

C·
J 2P

rio e dado pela equação diferencial (III.14):

to é (Figura 17):

A relação entre as concentrações de

reagente no inlcio da operação e no instante t
l

e:

çao, t l , o valor da corrente de operação igualar-se-ã ao va

lor da corrente limite para o processo naquele instante, is
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A partir do instante t l podemos tra

tar o processo como se estivéssemos operando ã corrente li-

111.2 ã 111.5 podem ser usadas. Portanto, para obter a re

lação entre a concentração de reagente num tempo t, superior

a t l , e a sua concentração inicial, basta combinar as equa

ções (111.21) e (III.14a) e integrã-las entre os limites de

mite. Isto significa que as equações deduzidas nos itens

t l e, de concentração de reagente en

eCo (t>t):
Jl p 1

tem po desde t 1 a t é t >

tre E;Cj (=C
J
. (t

l
))

o lp

c . (t > t
l

) rt > t lJ l P

dC. -J (: ~a) dt ( II I . 3Da )L =
C.

J

E; C. t,J o

Do nd e,

C· (t>t)=E;C.
J lp 1 J o

exp {-(l-a) t + (l-E;)}
T E;

r

(Ir L 3Db)

A equação (III.3Db) descreve a rela-

çao existente entre a concentração de reagente e o tempo de

el etrõl ise, quando este for superior a t
l

. Portanto, a equ~

ção (III.3Db) é vãlida para o seguinte intervalo de tempo:

(l-E;)T r

(1 -ex)
<t<oo (III.31)

tãtica de um reator de fluxo pistonado e paralelo, com co

necçao bipolar, contendo X eletrodos, e reciclagem continua

Res umi ndo, para a operação galvano~



menor tempo de operação (igual ao de ~ = 1).

de e1etrõ1ito, a variação da concentração de reagente com o

tempo é dada pelas seguintes equações:

uma determinada taxa de conversão aumenta. O processo a co~

rente limite é o que fornece o menor consumo energetico e o

(III.27)

Np

(t > t
1

)

K A \
mp )~

o
~I.Q, > I.Q,(t)

A relação entre o consumo energético

a = exp

84.

a) Cj (t) = Cj {1 -~ (l-a)}
1 p o T

r

pa ra I~ < I.Q,(t) (t > t 1 )

{ t (1-')1b) C· (t) = ~C· exp·-(l-a)_ + ( I I I . 30b )
Jlp J o T ~

r

para

e o tempo de operação pode ser vista na Figura 18. O consu

mo energético aumenta rapidamente conforme ~ tende a 1.Dimi

nuindo ~, o tempo de operação necessãrio para a obtenção de
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Portanto, a escolha de como se deseja

operar o reator, isto e, se o mais importante é o tempo de

Tempo de operação

= 0,25

Operação ã Corrente Limite
•

"

o
E
:::l
VI
C
O

U

o
u.,...
~

\(1)
O)

s..
(1)

c
(1)

eletrõlise (operar com ~ alto), ou se o consumo energético

é mais importante (operar com ~ baixo), depende da situação

em questão.

FIGURA 18 - Relação entre o consumo energético e o tempo de
operação para processos galvanostãticos (I=cte)

e potenciostãticos (I=I~).
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IV - PROJETO DO REATOR ELETROQu1MICO

IV.l - INTRODUÇAO

No Capitulo 111 deduzimos as equaçoes

de projeto de um reator eletroqu;mico. Vamos, agora, apli

car estas equações para projetar o nosso reator.

O projeto do reator serã feito de tal

modo que o _ mesmo possa ser construido e operado

*com os equipamentos existentes em nosso laboratório. Atra

ves dele poderemos prever quanto tempo será necessário para

tratarmos uma determinada quantidade de solução, para que a

concentração de cobre seja reduzida de 15.900 ppm para 1 ppm

(ver introdução).

t importante frisar, novamente, que o

reator escolhido para ser projetado foi o reator eletroqui-

mico de fluxo pistonado e paralelo, contendo X eletrodos pl~

nos e paralelos, com conecção bipolar e reciclagem continua

de eletrólito (ver seção 1.6).

*O projeto descrito e o do reator que mais se enquadrou nas
condições existentes no nosso laboratório. Vários outros
reatores foram projetados, porem por um motivo ou outro
(tempo de eletrõl ise muito alto para atingir a conversãod~

sejada, custo para construção elevado, corrente limite ini

cial elevada, etc.) foram descartados.
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IV.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DISPON1VEIS EM NOSSO

LABORATORIO

Em nosso laboratório dispomos dos se-

guintes equipamentos:

i - Bomba centrifuga (Easter, modelo D6 Style

CBZLAAVAD - tipo 104) com vazao, N, igual a 286

ml s-.1(2,86}lm3s-1) para fazer o reciclo da so 1u-

çao e a alimentação do reator;

ii - Duas fontes de corrente continua de 10 A, o que

limita a corrente mãxima disponivel em 20 A;

iii- Quatro placas de grafite com dimensões de 150 X

600 X 800 mm para serem util izadas como el etro

dos. Portanto X = 4; o numero de compartimen-

tos n = 3 (itens 1.2.2.b e 111.5). Duas pla

cas são dom a t er i a1 A e duas do t3 (i t em I r. 3.4 ) .

IV.3 - METODOLOGIA DO PROJETO

Para que seja possivel apl icarmos as

equaçoes deduzidas anteriormente, é preciso calcular o coe

ficiente de transferência de massa do reagente, K . Este
mp

coeficiente e obtido através das equações da hidrodinâmica

em vãrios textos, dentre os quais podemos citar os de Coeu

ret e Storck(3) e Pickett(2).

(mecânica dos fluidos), sendo este assunto discutido
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Basicamente, podemos dividir as equa

ções de coeficiente de transferência de massa em duas cate

gorias:

i - As que se aplicam para escoamento turbulento;

ii- As que se aplicam para escoamento laminar.

o escoamento serã laminar ou turbulen

de

d =e

N
= -p

BS

(IV .. l)

o numero de Reynolds e definido como:

v

U d
m eRe =

tempo. No escoamento turbulento os valoresdo

= diâmetro equivalente do reator.

onde U = velocidade do fluido no reatorm

te

velocidade local do fluido variam com o tempo, em torno de

um valor medio. Devido às flutuações da velocidade local do

fluido, surgem turbilhões que misturam as camadas de fluido,

aumentando a velocidade do transporte de massa.

Por escoamento laminar compreendemos

o tipo de escoamento no qual as camadas do fluido deslizam

ca entre elas. Alem disto, a velocidade local e independe~

to, dependendo do numero de Reynolds, Re, que e uma relação

entre as forças inerciais (associadas ao escoamento e, por

tanto, ã velocidade de escoamento, U ) e as forças viscosas
m

(associadas ã viscosidade, v) da solução.

umas sobre as outras, sem que ocorra uma mistura macroscõpi-
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Para um reator com elatrodos· planos e paralelos e defini

do com6 (2)

d =
e

2BS

B + S
(IV.2)

v = viscosidade cinemãtica da solução, suposta constante d~

rante a operação. Para [cu 2+]=0.25 M. v = 1,14 X 10-6 m2s-1

B = largura do eletrodo (= 0,15m)

S = distância entre os eletrodos (= 0,005· m)

Para numero de Reynolds:

i - menor que 2.000, o escoamento será laminar;

ii - maior que 4.000, o escoamento será turbulento;

iii- entre 2.000 e 4.000, o escoamentoestarãnum reg.:!..

me de transição.

Portanto, o primeiro passo ê calcular

o numero de Reynolds, para depois procurar a equação de coe

ficiente de transferência de massa que melhor se adapta as

condições estabelecidas.

Substituindo as definições de Um e de

na equaçao (IV.l) vem:

Re =
2 Np

v(B+S)
(IV.la)

donde obtemos um valor de Re = 1080, o que indica um regime

de escoamento laminar dentro do reator.
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9 o.

6 -1
K = 5, 24 x 10- m s

mp

(IV.3)

(O 2+=1,07x
Cu

{) , 3

= 2,54 ( :~~esc +)

L = comprimento do eletrodo (= 0,60 m)

- • ( \! )Sc =numero de Schmldt = -0-

Kmp

Após termos calculado o valor de Kmp '

vamos calcular o valor da corrente limite inicial do proce~

so, e sua variação com o tempo.

Substituindo todos os valores na equ~

çao (IV.3), obtemos o valor do coeficiente de transferên~ia

de massa do reagente em cada unidade do reator, que e igual

onde, O = coeficiente de difusão do reagente

10-9m s-l )

pois supomos que o fluxo se divide igualmente entre os ele

trodos (seção 111.5). Por isto podemos dizer que o numero

de Reynolds em todas as unidades e igual a 1080.

o próximo passo consiste em calcular

o coeficiente de transferência de massa, K . Entre todasmp
- . (2,3)as equaçoes eXlstentes , a que melhor se enquadra em

nossas condições e a equação empirica (IV.3), testada em va

rias situações:

r importante notar que na equaçao

(IV.la) utilizamos o valor do fluxo para cada unidade do
Nreator (N = -- , com n = 3), o que fornece o numero. p n

de Reynolds em cada unidade. Esta aproximadação e vãlida,

1

I
i
I
I
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A corrente limite inicial para o pro

cesso é obtida a partir da equação (III.17a). Portanto:

10 =
Q.,

zF N C. (t = O)
P J 1 P . {l-ex p ~ K~:A)} (III.17a)

A variação da corrente limite instan-

com o tempo, precisamos saber qual o volume de soluçâo a

o valor de V serã calculado a partir
r

da equação (111.22), através da qual obtemos a variação da

-e

limite

(III.19a)I~ (t) = I~ ex p { - T: [ 1_ex p ~ K~:A ~}

ser tratado, uma vez que o tem po espacial pa ra o reservatõ-

rio é definido como: T
Vr onde V = vo1 ume de solu-r - -N- , r

ça o a ser tratado (item III.4).

concentração de reagente com o tempo. Pa ra isto, vamos re-

escrever a equaçao (III.22) na seguinte forma:

C.

N { 1- ex p ( - K~:A )1 tV 1 n
J o

= (I I I. 22a)r C. (t)
J, P

Nesta equaçao, todos os parâmetros são

fixos, com C. = 15.900 ppm e Cj ( t) = 1 ppm de cobre (re~
J o 1P

Portanto, para calcularmos a variação da corrente

tânea, que atravessa o reator, com o tempo de e1etrõ1ise

obtida a partir da equação (III.19a).

Substituindo todos os valores na equ~

çao (I I I . 17a ), come. (t = O) = O, 25. M, obt em os o va 1or daJ, p

corrente limite inicial para o processo: I~ = 23 A.
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industrial

e a permitida pela CETESB, em efluentes industriais. Ver

introdução) .

Substituindo todos os parâmetros na

equaçao (111.22a) obtemos a variação explícita do tempo de

eletrõlise,necessãrio para atingirmos a conversão desejada,

com o volume de solução que estã sendo tratado (Figura 19).

O volume de solução a ser escolhido deve ser tal que nao

forneça um tempo de eletrõlise muito grande. No entanto,

deve ser bem maior que ovol ume vazio do reator (vol ume entre

os eletrodos = 1,4 ~), para que as equações sejam vãlidas

(ver item 111.4).

Considerando estes dois pontos, deci

dimos que o volume de solução a ser tratado serã delO~(apr~

ximadamente 7 vezes maior que o volume do reator), sendo o

tempo de eletrõlise necessãrio, para tratar este volume de

solução, igual a 19 horas (operação ã corrente limite).

Portanto, jã podemos calcular a varia

çao da corrente limite do processo com o tempo de eletrõli

se (equação III.19a), bem como a variação da concentração de

reagente com o tempo (equação 111.22), as quais são mostradas nas Figu
ras 20 e 21, respectivamente.

Resumindo, o reator projetado ê um

reator de bancada, contendo quatro eletrodos planos e para-

lelos de grafite, com ãrea de 900 cm 2 por eletrodo, conec

ção bipolar (numero de compartimentos, n, igual a 3), fluxo

pis to na do e pa r a1e1o, com r ec i c 1ag em conti nua de e1e t r õ1 i to.

Com este reator pretendemos, numa operação de 19 horas, re

duzir a concentração de cobre, contida em 10 ~ de solução
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aquosa, de 15.900 ppm (concentração inicial de cobre, segu~

do informações de industria) ã 1 ppm.

No prõximo capitulo, discutiremos a

construção do reator e os resultados experimentais obtidos.

20 I ,

ti h

10
VI 'J.

FIGURA 19. Variação do tempo de e1etrõ1ise com o volume
de solução a ser tratado
(C. = 15.900 ppm Cu 2+ e C. (t) = 1 ppm de Cu 2+)

J o J1p
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v - METODOLOGIA DA CONSTRUÇAO DO REATOR, RESULTADOS

EXPERIMENTAIS E DISCUsSAo

V.I - INTRODUÇAO

çoes. Em seguida, projetamos o re~tQr.

vãrios aspectos relativos ao projeto de um reator eletroqul

mico e escolhemos aquele que mais se adapta às nossas condi

Nos capitulos anteriores discutimos

Neste capitulo, discutiremos a cons

trução e os resultados experimentais obtidos com o reator,

além de apresentarmos sugestões para estudos posteriores.

V.2 - METODOLOGIA DA CONSTRUÇAO DO REATOR

O reator projetado, no capitulo ante-

rior, *foi montado em um recipiente de vidro composto, bas~

camente, por 2 (duas) placas de vidro de 75 X 800 X 6 mm (pl~

cas A) e 2 (duas) placas de vidro de 165 X 800 X 6 mm (pla-

cas B), as quais foram coladas, com borracha de silicone

(silastic 732-RTV - Dow Corning), formando um recipiente de..!!

tro do qual estão os eletrodos.

A sequência da montagem serã descrita

a seguir:

* -Existem varias materiais que poderiam ser utilizados tais
como: madeira, cimento, plãstico, etc. No entanto, o vi-

dro foi escolhido para que se pudesse observar o interior

do reator durante as experiências.
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l~ Etapa: Distribuição das placas de grafite

Nesta primeira etapa, distribuimos as

placas de grafite, que funcionam como eletrodos, sobre uma

das placas de vidro A, de tal modo que o espaçamento entre

elas seja de 0,005 m (ver item IV.3). Como espaçadores ut~

lizamos quadrados de vidro com 1 cm 2 de ãrea e espessura de

0,005 m; entre cada placa de grafite colocamos dois espaça-

dores situados, um a um, próximos à extremidade das mesmas.

Distribuimos outros espaçadores na se

gunda placa de vidro A, em posições semelhantes às da placa

anterior. Os espaçadores foram fixados às placas de vidro

com a borracha de silicone mencionada anteriormente.

Após os espaçadores terem sido fixa-

dos às placas de vidro, colocamos as placas de grafite em

feito o contato elétrico, foram vedadas com borracha de si

licone, para evitar que o eletrólito passe por entre elas e

placas terminais, através das quais seraasposição;

*as paredes de vidro. A outra placa de vidro A, com os es-

paçadores, foi encaixada sobre este conjunto, e repetido o

processo de vedação.

* -Não permitindo que passe eletrolito entre os eletrodos te!
minais e as paredes de vidro do reator, isolamos a face do

el etrodo vol tada para o vidro. Deste modo, tornamos a di s
tribuição de corrente mais uniforme, pois não haverã pas-

sagem de co r r e nt e a t r avé s de s te 1ado do e1et r odo. As sim, a u
mentamos o tempo espacial do reator(4) (Apêndice I). -
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Ilustramos, na Figura 22, esta etapa

da construção do reator.

2~ Etapa: Montagem dos suportes para as placas de

grafite

Apõs concluirmos a primeira etapa da

construção do reator, montamos um sistema cuja finalidade e

manter os eletrodos na posição vertical (no sentido de sua

maior dimensão), para que o eletrõlito entre no reator pela

parte inferior, saindo pela superior.

Como suporte para as placas de grafi

te util izamos duas peças de vidro de 75 X 100 X 6 mm, com

um recorte interno de 35 X 100 mm. Este recorte permite

que o espaço existente entre a primeira e a ultima placa de

grafite fique 1 ivre, para a passagem do eletrõlito.

Estas peças são colocadas nas extremi

dades das placas de grafite, no conjunto montado na etapa

anterior.

Os eletrodos onde serão feitas as co-

necçoes elétricas foram novamente vedados. Na Figura 23

mostramos um esquema desta etapa da montagem.

3~ Etapa: Conecções elétricas e montagem do distri

buidor de efluente

As conecções eletricas do reator sao

feitas atraves dos eletrodos terminais, através de fios pr!

sos por parafusos ao centro dos mesmos.
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Feitas as conecçoes

elétricas, iniciamos a montagem, na parte infe-

rior do reator, de um sistema cuja finalidade e distribuir

o efluente igualmente entre os eletrodos (itens 1.3, II1.5,

111.6, 1V.3). Este distribuidor de solução é formado por

um conjunto de 6 (seis) placas de vidro de 150 X 75 X 2 mm

dispostas em forma de leque, de modo que a parte inferior

destas placas seja colocada diretamente sobre a entrada do

efluente, e a parte superior coincida com as laterais dos

eletrodos*. O sistema estã ilustrado na Figura 24.

Em seguida, colamos as placas de vi-

com capacidade para 12 litros).

fio que faz o contato elétrico, e um orificio na parte SUp!

rio, por onde sairã o efluente de volta para o reservató

rio (como reservatório utilizamos um recipiente de plãstico

dopa s sag emdro B, que contêm um orificio central para

Para completar a montagem, colamos na

parte inferior do reator uma placa de vidro de 165 X 85 X

6 mm, contendo um orificio no centro, para entrada do eflu-

ente.

As borrachas util izadas nas conecçoes

entre o reservatório e a bomba centrifuga são de plãstico,

com diâmetro interno igual ao da entrada e saida da bomba,

o q~e permite conectã-las diretamente.

*Antes de utilizarmos este sistema, ele foi testado numa si

mulação em um protótipo do reator, construido com madeira.
Observando os resultados obtidos neste experimento, conclui.

mos que o sistema é viãvel.
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r importante frisar que:

a- Todas as etapas da construção do reator foram dis

cutidas e avaliadas, antes do inicio da montagem,

para que pudéssemos prever os detalhes e falhas

ennvolvidas em cada etapa, o que permitiu contor

nar alguns problemas;

b- O tempo de cura da borracha de silicone é de 24 ho

ras, o que so permite executar uma etapa, no mini

mo, 24 horas apos concluirmos a anterior;

c- Mantêm-se o reator na posição vertical por meio de

uma esquadria metálica, ã qual ele se ajusta per

feitamente.

Na Figura 25, apresentamos várias vis

tas do reator construido, com as respectivas cotas.

V.3 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSAO

Os resultados obtidos durante os exp~

rimentos realizados com o reator são descritos, e compara-

dos c omos pr evi s tos t eor i came nte, a s egui r (T a bel a s V e VI ).

As sol~ções foram preparadas com reagentes de grau técnico

e ãgua des til ada; como e1e t r o1i to de s upor teutil i zamos H2SO4

10% (v/v) (ver item 11.3.2.3). A concentração de ions de cobre

foi determinada por absorção atômica. O cálculo da concen-

tração teorica de reagente é feito conforme o modelo desen

volvido no item 111.6.
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FIGURA 25c. Vista lateral direita e esquerda do reator construldo. Escala 1 :3,7 em mm.
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TABELA Y - Comparação dos resultados experimentais com os

previstos teoricamente, para o 19 experimento.

I O = 23A, I = 20A CE; = 0,87)
9-

C· (t=O) = 15.900 ppm
J

1p

t T = 19 horas, Y '\, 3 y+

t/h C: (t)/ppm Cu 2+
Jlp (*)

C~b (t)/ppm Cu 2+
Jlp (**)

2,6 4.076 13.277

3 3.433 12.634

6 734 3.386

7 439 2.607

9 1 57 1 .22 O

11 56 434

1 3 20 22

1 5 7 ,2 9

+ Tensão do reator

(*) Concentração teórica de reagente no tempo t.

(**) Concentração de reagente obtida experimentalmente no

tempo t.
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TABELA VI - Comparação dos resultados experimentais com os

(*) Concentração teõrica de reagente no tempo t.

(**) Concentração de reagente obtida experimentalmente no
tempo t.

Cu 2+

14.560

10.906

2.950

795

118

85

C~ b (t) / ppm

Jl
p (**)

Cu 2+

7316

2616

334

200

1 20

43

C~ ( t) / ppm
J 1 P

(* )

previstos teoricamente~ para o 29 experimento.

10 = 26 A ~ I = 16 A(r, = 0~62)
Q,

C' (t = O) = 17 .882 Ppm
J 1P

t
T

= 20 horas~ V '\, 3 V+

2

4

+ Tensão do reator

t/h

8

9

1O

1 2

Para tempos de eletrõlise superiores

aos apresentados nas Tabelas V e VI a conceiotração de ions

Cu 2+' não variou significativamente do último valor apresen

tado~ o que indica que atingimos a conversão mãxima.
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Constatamos que durante as eletroli-

ses os eletrodos de grafite soltam grande quantidade de

material particulado (po de grafite) e empenam (eletro-

dos construidos com o material A). Durante a análise da

concentração de ions cobre em solução, feita inicialmente

por colorimetria, observamos a presença de ions Fe 3+ (expl~

cada pela presença de ferro nas placas de grafite utiliza

das como eletrodo: material A, Tabela I), atraves da forma

çao de um precipitado, de cor caracteristica, ao adicionar

mos NH
4

0H 3M ã solução para análise.

A formação de material particulado pode ser

explicada considerando-se a desintegração do material caus~

da pelas forças mecânicas devido ao aparecimento de bolhas (ver

itens I r. 2 e 11.3.1.1), e a curvatura das placas

pode ser atribulda a tensão interna

do deposito de cobre(23). A tensão faz com que o deposito

de cobre sofra uma contração a qual, associada ã baixa re

sistência a flexão do material A (devido ã sua baixa densi-

dade, ver i t em I I .3 . 1, Ta bel a I), po de causa r a cur va tu r a

do eletrodo. Tal hipotese e reforçada observando-se o sen

tido da curvatura: o centro da curvatura está localizado,

sempre, do mesmo lado que ocorre a deposição de cobre (Fig~

ra 26).
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~ El etrodo de Gra fi te

FIGURA 26 - Curvatura das placas de grafite (material A).

Estas observações podem explicar, em

parte, as discrepâncias entre os resultados experimentais e

os calculados. O fato das placas de grafite terem empenado

e liberado material particulado, contribuiu para alterar o

regime de escoamento do eletrólito e, a distribuição de co~

rente através do eletrodo; a redução de ;ons Fe 3+, presen

tes em solução, diminui a eficiência de corrente do proces

so, fato constatado por Gana e Figueroa(23) (os quais sepa

ram todo o material que contenha ferro do que sera recup~

rado, antes do inicio do processo de recuperação de cobre) e

Cooper(30) .

Realizamos, também, um terceiro exp~

rimento com o objetivo de diminuir as reações de desprendi

mento de gãs, para minimizar a formação de pó de grafite, a~

sociada ã estas reações. Assim, ajustãvamos o valor da cor

rente aplicada ao da corrente limite instantânea para o

processo, de hora em hora.
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Analisando os resultados obtidos

com este ensaio, observamos a diminuição

da quantidade de po de grafite. No entanto, a taxa

de recuperação de cobre foi muito inferior às obtidas nos

dois experimentos descritos anteriormente.

Tambem se constatou que a cola utili

zada não resiste muito tempo em contato com a solução ele

trolitica, vãrias vezes tinhamos que interromper a eletrõl i

se para reparar vazamentos existentes.

Apõs estes ensaios, desmontamos o rea

t or pa r a a va 1 i a r o es ta do dos e1e t r odos . Pu d em os, então, ob

servar que principalmente os anodos tinham sido muito des

gastados (Figura 27).

antes do uso

apos o uso

FIGURA 27 - Fotografia de um dos anodos, apõs as eletrõli
ses.

o desgaste se deve, principalmente, a

dois fatores:
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a- Desintegração mecânica do eletrodo e,

b- Reação qUlmica entre o carbono e o oxigênio forma

do na reação anôdica.

A eficiência dos processos apresenta-

dos nas Tabelas V e VI pode ser avaliadas calculando o con

sumo energetico (~) e o rendimento de material (9), para e~

tes dois experimentos, mediante as equações (1.4 e 1.6), re~

pectivamente. Deste modo, obtemos:

concluir que a eficiência de corrente obtida no segundo exper.:!..

experimento,

i - Para o primeiro experimento (Tabela V):
11>1 = 44,7%
9 1 = 99,0%

ii- Para o segundo experimento (Tabela VI):
11>2 = 78,2%

92 = 99,0%

Anal isando estes resul tados

mento e de 1,7 vezes maior que a do primeiro

pod emo s

sendo o rendimento de material e o tempo de eletrõlise pra-

ticamente idênticos. Estes resultados confirmam as conclu-

sões tiradas no ltem 111.6.

Conforme exposto anteriormente, o re

gime de escoamento do eletrõlito foi alterado, passando de

laminar (conforme o previsto no ltem lV.3) para turbulento,

conforme observado durante os experimentos.

Tendo isto em mente, projetamos nova-

mente o reator utilizando a mesma metodologia descrita no

ltem IV, porem aplicando c. equação(V.l) para calcular o coe

ficiente de transporte de massa(2):



K =mp (
O ~(I )0,8 ( ~ /3

0,023 -d-j\Re Sj
e

( V•1 )
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Substituindo

equaçao (V.l) obtemos: Km = 6,71 x

tanto, ao calculado anteriormente

conforme o previsto (IV.3).

todos os parâmetros na
-6

10 m/s, superior, por-
-6(IV.3; K = 5,24 x 10 m/s),mp

Utilizando o valor de coeficiente de

transporte de massa obtido atraves da equação (V.l), obte

mos os seguintes resultados teóricos:

i- Corrente limite inicial para o processo:

lO = 29, OA (S (t =O) = O, 25 r~; 1 5 • 9OO Ppm )
Q, lp

ii- Tempo de eletrõlise necessãrio, supondo operação

a corrente limite, para reduzir a concentraçãode

cobre no efluente de 15.900 ppm ã 1 ppm: 15 horas.

A comparação dos resultados experime~

tais com os previstos teoricamente e feita na Tabela VII

( P. ex ., 19 ex per i me nt o ) .
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TABELA VII - Comparação dos resultados experimentais com os

previstos teoricamente, admitindo-se escoamen-

to turbulento, para o 19 experimento.

I~ = 29, O A I = 20 A (t,; = 0,69)

Cj (t=O) = 15.900 ppm
1p

t T = 15 horas, .V '\; 3 V+

tI h C~ ( t ) / ppm Cu 2+
J

1P ( *)

ob 2+
C. ( t ) / ppm Cu

J 1p (**)

2,6 2936 13.277

3 2264 1 2.634

6 322 3.386

7 168 2.607

9 46 1 .220

11 13 434

13 3 ,4 22

15 0,9 9

+ Tensão do reator

(*) Concentração teórica de reagente no tempo t.

(**) Concentração de reagente obtida experimentalmente no

tempo t.

Analisando os resultados da Tabela VII

concluimos que o modelo de escoamento laminar se adapta me

lhor aos nossos resultados experimentaisi posto que a dis-
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crepância entre os valores previstos teoricamente e os exp~

rimentais ê maior quando supomos regime de escoamento turbu

lento (ver Tabelas V e VII).

Estas observações nos permitem supor

que o regime de escoamento do fluido está na fase de transição

entre o laminar e o turbulento.

V.4 - CONCLUSOES

Os resultados e discussão precedentes

permitem a elaboração das seguintes conclusões:

19) Quanto ao tipo de material utilizado como eletro

do, podemos conc1uir que o material B ê o mais in

dicado, uma vez que o teor de ferro presente no A

ê suficiente para interferir no processo de recu

peraçao de cobre, e apresenta baixa resistência ã

flexão, curvando-se durante o processo de e1etrõ-

1 i se;

29) Tanto o rendimento de material, como o teor de co

bre presente em solução apõs a e1etrõlise são bons

(9 e 85 ppm, para os experimentos das Tabelas V e

VII, respectivamente), apesar de não termos atin

gido o nivel permitido pela CETESB. r importante

sal ientar que, os niveis de cobre obtidos com rea

tores deste tipo (eletrodos planos e paralelos) e

da ordem de 100 ppm(3). Para recuperar cobre

partir de soluções com concentrações inferiores a
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100 ppm utiliza-se, normalmente, reatores com ele

trodos volumétricos;

39) Observando os resultados apresentados nas Tabelas

V e VI , conc1uimos que os valores experimentais

se aproximam dos teõricos ã medida que a solução

se torna mais diluida (tempos de eletrõlise eleva

do). Isto sugere que a conversão desej~

da (redução de aproximadamente 15.900 vezes na

concentração de cobre) é muito grande. Portanto,

conclulmos que o processo é vãlido quando a con

centração inicial da solução não é muito maior que

a concentração final (aproximadamente 100 vezes(3)).

VI , concluimos que a corrente a ser utilizada du

rante a eletrõlise não precisa ser muito prõxima

ã corrente limite inicial do processo. Neste ca

so, a corrente utilizada foi de aproximadamente

62% da corrente limite inicial, e mesmo assim a

taxa de conversão obtida (rendimento de material)

foi idêntica ã atingida com o outro experimento,

sendo os tempos de eletrõlise praticamente os me~

mos (na Figura 18 podemos observar que a diminui

çao de ~ produz uma diminuição acentuada no consu

mo ener gé t i co . No e nta nto, pa r a va 1or es de Ç, em

torno de 70%, os tempos de eletrõlise são pratic~

mente os mesmos).

Deste modo, as propriedades flsicas da

não variam significativamente.

49) Anal i sando os resul tados apresentados na

solução

Tabela
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Contudo, duas vantagens favorecem o

experimento da Tabela VI:

anodo, principalmente, e menor, o que aumen

cos, justifica a montagem de um reator em esca-

mos discussões claras sobre quais problemas pode-

prãti-estes problemas

rao surgir e como enfrentã-los, uma vez que isto

constitui detalhes tecnológicos, não sendo conve

niente a quem os enfrenta transmitir seus conhe-

la de bancada, pois na literatura não encontra-

ta a vida ütil do eletrodo.

tidade de gãs formada durante a eletrólise no

59) A ocorrência de todos

b - Como foi utilizada uma corrente baixa, a quan-

a - A eficiência de corrente ê maior;

cimentos.

69) Custos - O consumo energético do segundo experl

mento (que forneceu a melhor eficiência de cor

rente) pode ser obtido a partir da equação (1.5).

nFV
w =

43,6xlO <pM
(r. 5 )

Neste caso temos (Tabela VI)

n = 2,8

V 'V 3 V
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~ = 78,2 (item V.3)

M = 0,0636 Kgmol- l

Substituindo todos estes valores na

equaçao (1.5) obtemos:

-1
W'\, 453 KWHKg

° custo do KWh industrial ê de aproxl

madamente Cz$ 0,95. Logo, o kilograma de cobre

obtido com este reator custa aproximadamente Cz$

430,00, muito acima do valor comercial do cobre,

que estã em torno de CZ$ 20,00 por kilograma de

cobre.

Portanto, podemos concluir que apesar

do teor de cobre em solução ser relativamente bal

xo (85 ppm) o processo não ê economicamente viã

vel do ponto de vista de obtenção de cobre. Per

manece o interesse ecológico, uma vez que a pre

servaçao da natureza não tem preço.

V.5 - SUGESTOES PARA TRABALHOS POSTERIORES

Conforme discutimos anteriormente, den

tre os principais problemas enfrentados durante a realiza

çao deste trabalho, podemos destacar os relacionados com o

material utilizado na construção dos eletrodos, principal

mente ao anodo. Estes problemas são basicamente dois:

a- Curvatura das placas de grafite, associada a ten

são interna do depósito de cobre e,
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b- Desgaste muito rãpido dos eletrodos, associado a

reação anôdica de desprendimento de oxigênio, cu

jas bolhas exercem uma força mecânica sobre os

eletrodos, alem de reagir com o carbono, causando

sua combustão.

Para resolver o primeiro problema, p~

deriamos utilizar grafites com resistências maiores ã fle

xão, do que a do material A. Contudo, isto não soluciona

ria o segundo problema.

Seria, interessante solucionarmos os

dois problemas simultaneamente. Para isto, e interessante

o desenvolvimento de um trabalho com o objetivo de examinar

o efeito de aditivos utilizados em soluções eletroliticas,

pois sabe-se que a composição da solução eletrolitica in

flui diretamente nas condições da eletrôlise. Assim, este

trabalho deve ser dirigido para se obter uma solução eletro

litica com composição tal que o depôsito de cobre obtido

possua uma baixa tensão interna e, que a reação anôdica não

envolva o desprendimento de oxigênio. Deste modo, evitaria

mos a curvatura e diminuiriamos o desgaste dos eletrodos.

Ainda com relação ã estabilidade dos

e1et r odos, s uge r i mos um es t udos i s t em ã t i co com o obj e t i vo

de se obter eletrodos dimensionalmente estãveis, utilizando

matrizes de grafite.

Para melhorar a eficiência de corren

te do processo, sugerimos que seja desenvolvido um trabalho

para se determinar qual a menor corrente que pode ser utili
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zada, para se obter a taxa de conver~io desejada, sem que

isto acarrete um aumento significativo do tempo de eletrõli

se. Deste modo, além de aumentar a eficiência de corrente

(utilizar-se-a menos energia elétrica para se obter a mesma

taxa de conversão), diminuir-se-ia o desprendimento de gas

no anodo, aumentando a vida útil do eletrodo.

Resumindo, sugerimos que apõs tenha

sido determinada a composição ideal da solução eletrolitica,

o processo seja otimizado com relação ao aspecto energético,

para que em seguida, um novo reator seja construido e oper~

do nas condições ideais.
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APENDICE I

DISTRIBUIÇAO DE CORRENTE

Conforme já visto anteriormente (Item

I.4), para aumentarmos o rendimento do tempo espacial de

reatores eletroquimicos, não basta aumentarmos a ãrea do

eletrodo, é necessário, também, que a densidade de corren

te se distribua igualmente por todo o eletrodo, para que

a reaçao de interesse ocorra com uma velocidade uniforme.

Contudo, a distribuição de corrente sã é uniforme para el~

trodos de geometria bem simples. Em geral, devemos consi

derar que a distribuição da densidade de corrente não e

uniforme.

A distribuição de densidade de corren

te pelo eletrodo reveste-se de grande importância em ter

mos industriais, porque a ausência de uniformidade pode proporcionar

variações locais na espessura do depósito em processos de

eletrodeposição, corrosão desigual dos eletrodos em

celulas industriais, menor eficiência energética de bate

rias primárias e secundárias, ou um decréscimo no rendi

mento de tempo espacial de eletrodos tridimensionais. Alem

disto, uma distribuição não uniforme de corrente pode dimi

nuir a eficiência de corrente de processos eletroliticos

(Figura A.').
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b)

2 .=-,
3 d

T
x _ 4 .

- -3- 'd

<t> = 80%

FIGURA A.l. Distribuição e Eficiência de Corrente (~)

a) Uni f orme , b) Não Uniforme

As setas indicam as linhas de corrente

i d= Densidade de corrente

x = Centro do eletrodo

Admitamos que a corrente que passa pelo

eletrodo seja constante, I, e a densidade media de corrente,

igual ã densidade de corrente limite da reação eletrõdica

considerada. Se a distribuição da densidade de corrente for

uniforme (Fig. A a), a eficiência de corrente sera de

100%. Por outro lado, se a corrente estiver distribuida p~

lo eletrodo de tal modo que, do lado esquerdo do eletrodo

a densidade de corrente seja igual a 2/3i d , e do lado direi

to 4/3i d (Fig. A 1 b), então a eficiência de corrente serã

de 83,3%. A eficiência de corrente diminui porque a densi-

dade de corrente do lado direito do eletrodo supera a densi

dade de corrente limite, sendo, portanto, o excedente consu

mido por reações secundãrias.

Os principais fatores que influenciam a
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distribuição de corrente sao:

1. Geometria da celula,

2. Condutividade do eletrõlito e dos eletrodos,

3. Sobretensão de ativação nos eletrodos, dependente

da cinetica do eletrodo,

4. Sobretensão de concentração, controlada principal

mente pelo transporte de massa.

Dependendo de qual dos fatores e consi-

derado, pode-se classificar os tipos de distribuição de

corrente em três modos (Tabela A.l).

A classificação da distribuição de cor

rente em primãria, secundária e terciária resulta da apli

caça0 das leis fundamentais da eletroquímica a sistemas tec

nolõgicos.

Para sistemas cuja operação e realizada

ã corrente limite e com excesso de eletrõlito de suporte,

podemos admitir que a concentração da especie eletroati

va e igual a zero na superfície do eletrodo e, ignorar o

efeito da migração iônica na camada de difusão. Deste modo,

podemos desprezar a queda ohmica da solução, sendo a dis

tribuição de corrente determinada pelo transporte de massa

da especie eletroativa. Em situações deste tipo obtemos a

distribuição terciária de corrente (os casos envolvendo es

tas aproximações são conhecidos como problemas de transpor

te convectivo).
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TABELA A.l - Tipos de Distribuição de Corrente

Tipos de Distribuição
de corrente

Primãria

Secundãria

Terci ãri a

Fatores
Considerados

Ausência de sobretensões

Sobretensão de ativação

sem variações de conce~

tração próximo ao ele
trodo

Sobretensão de ativação
e concentração

Parâmetros
Envolvidos

Geometria (célula, ele
trodo)

Geometria, sobretensão
de ativação, condutiv~

dade do eletrólito e
eletrodos

Geometria, condutivi
dade, sobretensão de
ativação e concentra
çao
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Em sistemas operando abaixo da corrente

limite, podemos ignorar as variações de concentração nas

proximidades dos eletrodos, sendo agora, a distribuição de

corrente determinada pela queda ohmica da solução e pelas

sobretensões nos eletrodos. Se ignorarmos todos os tipos

de sobretensão e admitirmos que a solução adjacente ao ele

trodo e uma superficie equipotencial, obtemos a distribui

ção primãria de corrente. No entanto, quando consideramos

reaçoes eletrõdicas lentas (sobretensão de ativação), nao

podemos considerar a solução próxima ao eletrodo como sendo

uma superficie equipotencial. Neste caso, o resultado e

a chamada distribuição secundãria de corrente (estas situa

ções são conhecidas como problemas de teoria potencial).

o potencial do eletrodo estã diretamen

te relacionado ã densidade de corrente, como ilustra a equ~

ção de Volmer-Erdey-Gruz, e portanto, a distribuição de cor

rente e sempre acompanhada por uma distribuição de poten

cial.

A distribuição de corrente (e de poten

cial) serã uniforme somente se toda a disposição dos ele-

trodos for geometricamente semelhante. Por exemplo, a Fig~

gura A.2 ilustra quatro geometri~ de eletrodo. Na celula

com eletrodos planos e paralelos (a) e com eletrodos cilin

dricos (b), a distribuição de corrente serã uniforme devi-

do ã simetria do arranjo (desde que a sobretensão seja sufi

cientemente baixa para que a variação de concentração da

especie eletroativa não seja grande). Por outro lado, nas

celulas (c) e (d) a distribuição de corrente não serã uni-
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FIGURA A.2 Geometrias elementares de celula; (a) Placas
planas paralelas, (b) Eletrodo cilíndrico e
rotatório, (c) Duas placas paralelas,planas em
um tanque, (d) celula com eletrodos não para

lelos.
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forme; na celula (c) as faces dos eletrodos voltadas para

as paredes da celula não são isoladas, permitindo um peque

no fluxo de corrente atraves destas faces (o que diminui a

eficiência de corrente para o processo); na celula (d), pa

ra os pontos do catodo mais distantes do anodo, o fluxo de

corrente será menor do que nos pontos mais prôximos do ano

do (diminuindo, também, a eficiência de corrente).

Estudos teôricos permitiram concluir que

a distribuição secundária de corrente é mais uniforme que a

primária (a distribuição primária pode ser uniforme somente

se os eletrodos ocuparem totalmente as paredes da célula),e

que a distribuição terciãria e a menos uniforme das três.

Alem destas conclusões, podemos resumir alguns resultados

com aplicações industriais importantissimas:

a) A distribuição de corrente depende da composição do

eletrõlito. Adição de eletrôlito suporte {aumento

da condutividade da solução) ou de aditivos que a

tuem como inibi dores (aumento da resistência de po

larização) tornam a distribuição de corrente mais

uniforme;

b) Processos aos quais aplicamos as aproximações de Ta

fel, e controlados por ativação (p.ex. eletrõlise

da água), um aumento na densidade de corrente dimi

nui a uniformidade da distribuição de corrente;

c) A distribuição de corrente depende das proporçoesgeo

metricas do sistema. Portanto, a extrapolação de um
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processo realizado em escala de laboratório para

escala industrial (lIscale-upll)~ deve ser elabo-

rada cuidadosamente.

Aos leitores interessados recomendamos

(14 32) (3) .os textos de Newman ' e Coeuret , nos quals o

assunto e discutido detalhadamente.
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R E S U M O

Foi projetado e construído um reator el!

troquímico de bancada com a finalidade de simular a purif~

cação de efluente industrial contendo íon metálico. As con

dições levadas em conta no projeto e nos testes de avaliação

do reator eram baseadas em dados operacionais reais da indü~

tria. Assim, tratou-se soluções contendo 15.900 ppm de Cu 2+

(0,25 M),uma concentração típica de efluentes de cobre, pro

curando-se chegar o mais perto possível do valor permitido

pela CETESB, ou seja 1 ppm (15,7 ~M). Foram empregados como

eletrodos quatro placas de grafite comercial de 600 X 150 X10 mm,
~ - -1uma bomba centrlfuga de vazao igual a 0,3 L.s para circu-

lação do eletrõlito, e fontes de corrente com saída de O a

20 A totais. Como foi constatado que os grafites encontrá-

veis no mercado nacional apresentam comportamento bem diver

so, realizou-se um estudo do desempenho de materiais de pro

cedência diferentes, em escala de laboratõrio.

Os eletrodos de grafite foram dispostos,

guardando entre si um espaçamento de 5 mm, sobre placas de

vidro, ligados, eletricamente, no sistema bipolar.

Todas as paredes do reator foram feitas

de vidro para que se pudesse observar o seu interior durante

e apos a operaçao. De cada vez foram tratados 10 litros de

de solução contendo o íon metálico, e acidulado na base de

10% em H2S0 4 (v/v), sendo que o eletrõlito era reciclado na

celula durante um tempo da ordem de 20 horas.
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Numa comparação das concentrações calcu-

ladas, para diversos tempos, e os dados experimentais reais

revela certa discrepância. Tal discrepância parece aceitã-

vel nesse tipo de operação. Assim, as concentrações de co-

bre observadas são, quase sempre, superiores ãs calculadas.

Entretanto, os dois valores convergem â medida que decorre

o tempo de eletrólise. Por exemplo, após 15 horas de eletró

lise, com uma corrente de operação igual a 20 A, deveria re-

Obteve-se,valor observado experimentalmente foi de 9 ppm.

duzir a concentração de 15.900 ppm para 7,2 ppm, quando o~

~
~
4

•
~

•

assim, uma conversão de 99%, que como revelaram os estudos,

parece ser o valor mãximo atingivel com o reator construido .

Embora essa conversão seja considerada excelente, não parece

viável atingir os valores da CETESB apenas numa única oper~

ção de eletrólise, e no futuro operações complementares de

verão ser procuradas. O cobr-e recuperado apresenta um custo

j alto comparativamente com o preço de mercado, permanecendo,

1 como principal vantagem do processo, o benefício ecológico.
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A B S T R A C T

An electrochemical reactor, with the aim

of recovering metallic ions from waste water, was designed,

built and evaluated in laboratory scale. The working

conditions concerni ng to the ion concentrations were based in

~

~

~

~

•
~

•

real operational data. Thus, solutions containing 15,900 ppm

Cu 2+ ions(0.25 M) were electrolysed with the purpose of

obtain a final concentration as near as possible to the

limiting value which is allowed by CETESB (Companhia de Tec

nologia de Saneamento Ambiental), i.e., 1 ppm (15.7 llM).Four

comm e r c i a1 9r a phi te p1a te s (6 OO X 1 5O X 1O mm), of d i f f er e nt

supplied by sources with a maximum output of 20 A. The

A centrifugal pump with

to circulate the

electrolyte through the reactor. The electric current1
~
~

origins,were employed as electrodes.
-1capacity equal to 0.3 L.s was used

performance of the different graphite, whichare

was

available

•
•
~

•

at the Brazilian market was studied further

potentiodynamic experiments, using electrodes

o-f few square mill imeters.

by mea ns of

with areas

The reactor was built with glass to make

possible visual observations of the inside. Two adjacent

electrodes were separated by 5 mm. At each experiment 10

liters of solution containing the metallic ion and 10% H2S0 4
(v/v) were electrolysed for about 20 hours.

The ca1c u1a t ed va 1ues and t he ex per i me ntal

o-nes, for different electrolysis times, show some deviation.
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i n

t ha t ki nd of expe r i me nt s . Ca1cu1at ed and exper i me ntal values

after 15 hours e1ectrolysis with an operating current
4

converge to the same limit with time. For examp1e,

of

seems possib1e to obtain the 1imiting value, imposed by

CETESS, with a one-step e1ectrochemica1 operation. The cost

20 A, the initia1 concentration, 15,900 ppm, is reduced to

9 ppm, when the ca1culated value is 7,2 ppm. Thus, a 99%

conversion is attained. This is apparent1y, the 1imiting

value which is attainab1e with the reactor. A1though, this

very good, it does not

f

4
I

4
I

4,
~

•I
•j4
I

•

•
4

•
4

4
I

~

conversion va1ue may be considered

of the recovered copper is high compared with the

price. Therefore, the main benefice of process

eco1ogical one.

i s

market

the
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